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ทิศทางการพัฒนาการเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ ทิศ ทาง หรื อแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ แห่ งชาติ และ
ภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้ านการพัฒนา
เกษตรได้ เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เพื่อ
เป็ นกรอบความคิดในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของเกษตรกรไทย โดยสามารถสรุปรายละเอียดสาคัญได้ ดังนี้

ที่มา : เอกสารการอภิปรายยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลาง โดยอาจารย์อารีย์ โสมวดี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554
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 แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)3
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง
มีบทบาทความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นแหล่งรายได้ ท่สี าคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศการ
สร้ างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภมู ิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้ างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้ าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ สามารถช่วยให้ เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ ใน
เวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้ มการแข่งขัน
รุนแรงขึ้นตามลาดับ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นความท้ าทาย
ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้
ประเด็นผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข้ าสู่
เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย
และจีน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกที่
ก่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายเงินทุน สินค้ าและบริการ การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ ประเทศไทยต้ อง
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกและเตรียมความพร้ อมต่อการผันผวนของค่าเงิน
รวมทั้งจะต้ องพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ประเด็น ผลกระทบด้ า นสั ง คม การให้ ค วามสนใจกั บ ชุ ม ชน มรดกทางวั ฒ นธรรมและการ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ า งประชากรสู่สังคมผู้ สูงอายุ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการท่องเที่ยว โดยนั ก ท่อ งเที่ยวให้
ความสาคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล้ อม และใช้ ส่ อื สาร
สนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้ มท่องเที่ยวแบบอิสระสนใจการท่องเที่ยว
เฉพาะทาง เช่ น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็ นต้ น นอกจากนี้ผลกระทบด้ านสังคม
กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมโลกที่เข้ ามาในประเทศไทย การเปิ ดการค้ าเสรี ก่อให้ เกิดการอพยพย้ ายถิ่น
การเคลื่อนย้ ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทย ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ประเด็น ผลกระทบด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ส่ งผลให้
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ความเสื่อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อมทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น
โดยเฉพาะปั ญหามลพิ ษ อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ ง และนา้ ท่วม ส่งผลต่อ
ความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง ประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมลงนามและเป็ นภาคี
ในกรอบอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมทั้งได้ ร่วมลงนาม
รับรองพิธีสารโตเกียวร่ วมรับผิดชอบการดาเนินการด้ านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้ อง
เตรียมพร้ อมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการคานึงถึงการท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism)การพัฒนา
3

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เมษายน 2554.
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มาตรฐานแหล่ งท่อ งเที่ยว ตลอดจนพั ฒนาบุ คลากรที่เกี่ยวข้ อ งกับการท่องเที่ยวในทุ ก ระดับ ให้ มีศั กยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล และยั่งยืน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้ าวกระโดด ส่งผลให้ ภาคการท่องเที่ยวต้ องปรับเตรียม
ความพร้ อ มให้ ทัน ต่ อ การเปลี่ ยนแปลง โดยต้ อ งบริ หารจั ดการความรู้ อย่ า งเป็ นระบบ รวมทั้งประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะเทคโนโลยีด้านการบินและ
การขยายตัวของกิจการสายการบินต้ นทุนต่า ส่งเสริมให้ เกิดการเดินทางบ่อยขึ้นและระยะเวลาในการพานักของ
นักท่องเที่ยวแต่ละครั้งสั้นลง
ประเด็นในด้ านภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ซึ่งในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ปัญหาภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่สาย
พันธุใ์ หม่ ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยและปัญหาการ
ก่อการร้ ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวต่อประเทศไทย เป็ นเหตุให้ นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งได้ ส่งผลกระทบต่อจานวนและรายได้ จากการท่องเที่ยวของประเทศสถานการณ์ต่างๆ ดังที่
กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
แล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อการจ้ างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด้ วย
เพื่ อให้ การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรั บตัวเข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และแข่งขันได้ ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้ มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552ให้
การท่องเที่ยวเป็ นวาระแห่ งชาติ (National Agenda) และมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
มอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทายุทธศาสตร์แผนงานฟื้ นฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งสอดรั บกับอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติท่ีจะต้ องจั ดทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุ มัติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะ
เลขานุ การคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ จึงได้ จัดทาร่ างแผนพั ฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ
พ.ศ. 2555–2559 เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พิ จ ารณา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อฟื้ นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่ อเร่ งรั ดและสร้ าง
ศักยภาพในการหารายได้ จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ มีความพร้ อมทั้งด้ าน
คุ ณ ภาพการแข่ งขั น และให้ เ กิดการสร้ า งรายได้ แ ละกระจายรายได้ ควบคู่ ไปกับ การพั ฒ นาที่ย่ังยื น ดั งนั้ น
แผนพั ฒ นาการท่อ งเที่ยวแห่ งชาติ ฉบั บ นี้ จึ งได้ มุ่ งเน้ น การป้ องกัน แก้ ไขผลกระทบด้ า นการท่อ งเที่ยวให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ท้งั ในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยน้ อมนาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” มาใช้ ในการจัดทาแผนเพื่อให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้ างทั้งรายได้ และ
กระจายรายได้ อ ย่ างเป็ นธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่อ งเที่ยวแห่ งชาติ คาดหวั งว่ า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ดังนี้
1) เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะใช้ เป็ นกรอบทิศทางในการกระตุ้นและฟื้ นฟูภาคการท่องเที่ยวของ
ทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2) ช่วยลดการทางานที่ซา้ ซ้ อนของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วย
ให้ การพั ฒนาการท่องเที่ยวเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ การบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้ องสามารถใช้ เป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงานโดยนา
กลยุทธ์ไปแปลงเป็ นนโยบายและแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน/องค์กรของตน เพื่อประโยชน์
ในการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่ างถู กต้ องเหมาะสมเพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงและแก้ ไข
ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในภาคการท่องเที่ยว และแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่วนด้ านการท่องเที่ยว โดยจะมี
ความสอดคล้ องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
4) แก้ ไขปัญหาในเชิงโครงสร้ าง เพื่อสร้ างความสมดุลและยั่งยืน สร้ างระบบภูมิค้ ุมกันให้ กบั
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และชุมชน เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้
อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม หรือถูกทาลาย เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอานวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสม
สะดวก และบริการที่มีคุณภาพ เป็ นต้ น
การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว ที่น่าสนใจ และควรนามาพิจารณาทบทวนกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ มีดังนี้
1) พฤติก รรมผู้ บริ โภคปรั บ เปลี่ ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวใช้ จ่ายด้ านการท่องเที่ยวอย่ างระมัดระวั ง โดยคานึ งถึงความคุ้ มค่ าเงินมากขึ้น
ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้ กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หดตัวลง ทาให้
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุ ดหมายปลายทางมากขึ้น ซึ่งมีผลให้ เกิดพฤติกรรม Last minute คือ ใช้
เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพื่อตัดสินใจในการจอง/ซื้อสินค้ าและบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า
2) นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
หรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกรอบความร่วมมือ
ด้ านการท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC เป็ นต้ น
ช่วยลดอุปสรรคและข้ อจากัดในการท่องเที่ยว
3) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็ นต้ น รู ปแบบการท่องเที่ยวดังกล่ าวมีแนวโน้ มขยายตัวเนื่องจาก
นั ก ท่อ งเที่ยวมี แ นวโน้ มต้ อ งการที่จ ะเรี ยนรู้ และได้ รับ ประสบการณ์ ท่ีแตกต่ า งในการท่องเที่ยวแต่ ละครั้ ง
ต้ องการสัมผัสธรรมชาติท่บี ริสทุ ธิ์ กิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่ง
ประเทศไทยมีความพร้ อมของทรัพยากรพื้นฐานสาหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
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4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกาลังกาย ทาให้ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้ มได้ รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว สาหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเทศต่างๆ ได้ แข่งขันกันแย่งสิทธิ์ในการจัดกิจกรรม หรือ Event
ด้ านการกีฬา ซึ่งไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มีความพร้ อมในด้ านบุคลากร สนามแข่งขัน มีประสบการณ์ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาที่มีเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้ อ สาหรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ไทยมีช่ ือเสียงในเรื่องของสปา การนวดแผนไทย ความพร้ อมในด้ านของบุคลากร มีสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพซึ่งพร้ อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
5) กระแสความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม การอนุ รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
กาลังได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้ มมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ถูกเปลี่ยนถ่าย
เข้ าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็ นลาดับ และกาลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การจัดการที่คานึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชุมชน และมุ่งเน้ นสิ่งแวดล้ อมและฐานทรัพยากรของพื้นที่ทอ่ งเที่ยวเป็ นสาคัญ ดังนั้น จึงเป็ นโอกาสในการ
สร้ างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้ าทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้ เป็ นที่
รู้จักและได้ รับการยอมรับในระดับสากล
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและตลาดโลก ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นสาคัญที่นาไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้
1) การขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
การตลาด ความร่ วมมือระหว่ างประเทศตามกรอบความร่ วมมือต่างๆ การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างประชากรโลกและแนวโน้ มนักท่องเที่ยวที่
สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)มากขึ้น นับเป็ นโอกาสดีของประเทศไทย
ในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งไทยมีความพร้ อมในโครงสร้ างพื้นฐานที่พร้ อมรองรับ
และช่วงชิงนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
(Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่ อการประชุ มและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(Sports Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครั ว และฮันนีมูน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามแนวโน้ มการ
แข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสู ง ขึ้ นประเทศไทยจะต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ ประเทศต่ า งๆ ที่ พ ร้ อมจะแย่ ง ชิ ง ตลาด
นักท่องเที่ยวด้ วยเช่นกัน จึงต้ องเตรียมความพร้ อมในการสร้ างนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สอดคล้ องกับ
ความต้ อ งการของตลาดการท่ อ งเที่ย ว การส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม เฉพาะการลงทุ น ในการส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่ องเที่ยว ปั ญหาด้ า นความปลอดภัย กฎระเบียบด้ า น
สิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัย จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้ นปริ มาณนั กท่องเที่ยวทาให้ แหล่ ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งเสื่อมโทรม ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ การเปิ ดตัวของประเทศ
เวียดนาม ลาว กัมพูชา ทาให้ แหล่งท่องเที่ยวของไทยต้ องปรับตัวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อให้ เกิด
ความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง ประเทศไทยจึงต้ องเร่ งดาเนินการฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว และหามาตรการใน
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การแก้ ไขกฎระเบีย บ และข้ อบังคับต่างๆ ให้ แหล่ งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวดังเดิม
3) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว ยังเป็ นจุดอ่อนสาคัญของการจัดการการ
ท่องเที่ยวไทย กลไกการจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทศั น์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงควรหาแนวทางในการ
บูรณาการการทางานร่วมกันการกาหนดภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้ ชัดเจน
กาหนดรูปแบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับพื้นที่สนับสนุนให้ เกิดารพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
4) วิกฤตและความเสีย่ งด้านการท่องเทีย่ ว
ทั้งจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก โรคระบาด สถาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย หรือสถานการณ์ทางการเมือง วิกฤตและความเสี่ยง
เหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า และเมื่อเกิดขึ้นแล้ วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
อย่างมาก ประเทศไทยจึงต้ องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการดาเนินงานในเชิงนโยบาย รวมถึงการออก
มาตรการต่างๆ ด้ านการท่องเที่ยว เพื่อให้ การท่องเที่ยวของประเทศสามารถฟื้ นตัวได้ ในระยะเวลาอันสั้น
5) ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเทีย่ ว แม้ ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมี
โอกาสพัฒนาเป็ น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
อนุภมู ิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็ น
โอกาสของไทยเนื่องจากมีความพร้ อมของทรัพยากร การท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ประเทศไทย
ยังเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่ได้ รั บความนิ ยมจากนั กท่องเที่ยวต่ างประเทศ และมีโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสินค้ า บริการที่มีการสร้ างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้นและการทาธุรกิจที่ต้องใช้ ความสร้ างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์อ
นิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชั่น เป็ นต้ น
ดังนั้น หากต้องการกาหนดแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มด้านการท่องเที่ยว สามารถแก้ไขปั ญหาพื้ นฐานการท่องเที่ยว วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระยะยาวสู่ ความยัง่ ยืน และนามาซึ่ งรายได้ และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศประเด็นที่
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจาเป็ นต้องให้ความสาคัญมี 5 ประการ คือ
(1) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวก โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและ
ปรั บปรุงระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยว การสร้ างโครงข่าย
เส้ นทางคมนาคมและระบบเชื่ อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่ อนบ้ านและใน
ภูมิภาค เพื่ อเตรียมความพร้ อมประเทศให้ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ เอื้ออานวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม (Tourism for All)
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(2) การพั ฒ นาและฟื้ นฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง เน้ น การฟื้ นฟู แ หล่ ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้ มีความสมบู รณ์ดังเดิม การพั ฒนาแหล่ งท่องเที่ยวให้ เกิดความ
ยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่ ง
ท่อ งเที่ย วหลั ก และแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วรอง และยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้ มีมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้ องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการพั ฒนาท่องเที่ยว
เพื่ อให้ แหล่งท่องเที่ยวได้ รับการพั ฒนาอย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่มด้ านการท่องเที่ยวได้
(3) การพัฒนาสินค้ า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้ านการท่องเที่ยว การป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยให้ นักท่องเที่ยว การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการ
ท่องเที่ยวให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเสริมสร้ างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อ
พัฒนาการค้ า การลงทุนด้ านการท่องเที่ยว ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวได้
(4) การสร้ างความเชื่ อมั่นและส่งเสริ มการท่องเที่ยว โดยมุ่ งเน้ นเผยแพร่ ภาพลั กษณ์ด้านการ
ท่อ งเที่ยว สร้ า งสภาพแวดล้ อ มและพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตลาดท่ อ งเที่ย ว เพื่ อ ให้
นั ก ท่ อ งเที่ย วรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจในภาพลั ก ษณ์ ท่ีดี ข องประเทศ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้ างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้ าการท่องเที่ยว การ
ดาเนินการตลาดเชิงรุกเพื่ อประมูลสิทธิ์ ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ (Event) เผยแพร่
ประชาสัมพั น ธ์แ หล่ งท่อ งเที่ยวในประเทศไทย โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ นั ก ท่อ งเที่ยวเดิ น
ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยมากขึ้ นมี ก ารใช้ จ่ า ยมากขึ้ น และสร้ า งกระแส การ
ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศมากขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(5) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนากลไกในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ลดความซา้ ซ้ อนของภารกิจ และเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการในทุกระดับ
จากข้ อมูลข้ างต้ นทั้งหมดนั้น นาสู่การกาหนดความเชื่อมโยงระหว่างเป้ าหมาย พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนภาพด้ านล่างนี้
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แผนภาพ : แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)

จากผลการศึกษาของสศช. การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ แบบบูรณาการ กาหนดให้ ภเู ก็ต
เป็ นศูนย์กลางหลักด้ านการท่องเที่ยว การพักผ่อน/การศึกษาและการลงทุน และควรมีการจัดทาแผนจัดการ
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม (Tourism andEnvironmental Management Plan - TEMP) สาหรับพื้นที่
ทั้งหมดในอ่าวพังงา ครอบคลุมทั้งพังงา กระบี่และภูเก็ต ศูนย์กลางลาดับที่สองคือจังหวัดกระบี่ ซึ่งสามารถ
พัฒนาให้ มีบทบาททั้งเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการแปรรูปสินค้ าเกษตร
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แผนปฏิบตั ิการพัฒนาการท่องเทีย่ วภายในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอันดามัน พ.ศ. 2559 - 2563
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ วประจาเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอันดามัน
(จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในการจัดทาแผนพั ฒนาการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้ วย
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิท่เี กี่ยวข้ อง การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อม
ทางการตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยขีดความสามารถทางการแข่งขัน สามารถสรุปความโดดเด่นและศักยภาพ
ของแต่ละจังหวัดที่คัดเลือกมาอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ได้ แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและสตูล ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ดังนี้
1. วิสยั ทัศน์
“การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน”
คาอธิบายวิสยั ทัศน์
“พัฒนาและส่งเสริมให้ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็ นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เมือง
ท่าเทียบเรือสาราญ เรือยอร์ชที่มีมาตรฐานสากลระดับโลก และเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สะท้ อนวิถีอันดา
มัน ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่เป็ นเอกลักษณ์ ได้ แก่ คน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม
ธรรมชาติ ภาษา การแต่งกาย เป็ นต้ น ที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น หรือถูกปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับการดารงชีวิต
ในปั จจุ บันซึ่ งอาจจะมีในลั กษณะที่เป็ นแบบดั้งเดิม (Traditional) และแบบร่ วมสมัย (Contemporary)
สอดคล้ องกับการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดในเขต อันได้ แก่ ภูเก็ต กระบี่
พังงา ตรัง และสตูล บนฐานความใส่ใจต่อทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว”
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาให้ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็ นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เรือสาราญ เรือยอร์ช
ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยเน้ นให้ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่เป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง และกระจาย
นักท่องเที่ยว พร้ อมทั้งพัฒนาเมืองท่องเที่ยวรอง จังหวัดพังงา ตรัง และสตูล เป็ นเมืองท่องเที่ยวทีม่ีศักยภาพ
ทางการแข่งขันได้ ในระดับสากล
2. ต่อยอดฐานและสร้ างคุณค่าให้ กับต้ นทุนทางวิถีชีวิ ต วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของอันดามัน
สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่ วมกับทรั พยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่ อการเพิ่ มวันพานักและขยายตลาด
นักท่องเที่ยวให้ ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
3. ส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันโดยมุ่งตอบสนองความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพการบริการในทุนมนุษย์ให้ มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้
4. ส่งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มุ่งเน้ นการวิเคราะห์ กลุ่ มตลาดที่เหมาะสม
ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของคลัสเตอร์อนั ดามัน
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5. ผลักดันให้ เขตพั ฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
จังหวัดภายในเขต และภายนอกเขต ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย
3. เป้าหมาย
1. เพิ่ มรายได้ จ ากการท่องเที่ยวให้ กับ เมื องท่อ งเที่ยวหลั ก และเมือ งรองในเขตพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามัน
2. กระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวให้ ท่วั ถึงและเป็ นธรรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
3. กระจายรายได้ การท่องเที่ยวออกไปยังจั งหวั ดใกล้ เคียงและพื้ นที่เชื่ อมโยงการท่องเที่ยว
ภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
4. พั ฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพั ฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ทั้งด้ านมิติของสังคมและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
5. รั กษาและสืบทอดอัตลั กษณ์ทางวั ฒ นธรรมที่หลากหลายของอันดามันให้ เ ขตพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามันได้ รับรางวั ลที่เกี่ยวกับการเป็ นแหล่ งท่องเที่ยว/การประกอบธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาฐานทรั พยากรการท่องเที่ยวทางทะเลและวิถีอันดามัน โดยเน้ นการ
ยกระดับปัจจัยพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว และคุณภาพการ
ให้ บริการ ตลอดจนการลงทุนในทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การเป็ นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
และท่าเทียบเรือสาราญที่มีมาตรฐานระดับโลก
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
2. กระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวให้ ท่วั ถึงและเป็ นธรรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
3. กระจายรายได้ การท่องเที่ยวออกไปยังจั งหวั ดใกล้ เคียงและพื้ นที่เชื่ อมโยงการท่องเที่ยว
ภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
4. พั ฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพั ฒนาการท่องเที่ยวอันดามันทั้งด้ านมิติของสังคม และ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
5. รักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของอันดามัน
6. ให้ เขตพั ฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้ รับรางวั ลที่เกี่ยวกับการเป็ นแหล่ งท่องเที่ยว/การ
ประกอบธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวในระดับชาติ และนานาชาติ
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กลยุทธ์
1.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่า (Value added) ให้ กับ
แหล่ งท่องเที่ยวทางทะเล ธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมของคลัสเตอร์อันดามัน โดยให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1.2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็ นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบ
เรือสาราญระดับโลก ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และระบบการคมนาคมภายใน
จังหวัดและระหว่างจังหวัด ตลอดจนมาตรฐานด้ านความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพ
การให้ บริการในบุคลากรทุกระดับ
1.3 การพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเรือสาราญและเรื อยอร์ชของจังหวัดภายในคลัสเตอร์
อันดามัน
1.4 การพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (Medical Tourism)ของ
กลุ่มจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่ งส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดที่เน้ นคุณค่า และการสร้ างประสบการณ์ท่ดี ีให้ กับ
นักท่องเที่ยวและการเจาะกลุ่ มตลาดนั กท่องเที่ยวคุณภาพทั้งตลาดต่ างประเทศ
และตลาดในประเทศ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. ร้ อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
2. การเพิ่มขึ้นของรายได้ รวมจากการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
3. การกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดพังงา ตรัง และสตูล
4.เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซา้ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
5. รักษาและสืบทอดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีอนั ดามัน
กลยุทธ์
2.1 การส่งเสริมการตลาดภายใต้ แนวคิด “Discover Andaman and Explore Happiness” โดย
เน้ นการตลาดที่สร้ างคุณค่ าให้ กับประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และเพิ่มระยะเวลาการ
พานักนาน
2.2 การส่งเสริมการตลาดในกลุ่มสนใจเฉพาะ (Niche Market)
2.3 การเจาะกลุ่มตลาดคุณภาพให้ กบั เมืองท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และสตูล โดยเน้ น
กลุ่มตลาดต่างประเทศ ได้ แก่ ยุโรป จีน และตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศที่มีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เร่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการด้ านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ความสะดวกในการคมนาคม ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในแหล่ งท่องเที่ยว และการ
จัดการนา้ อย่างเป็ นระบบ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. ร้ อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
2. ให้ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้ รับรางวัลที่เกี่ยวกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว/การ
ประกอบธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวในระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์
3.1 การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับสากล ทั้ง
ภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และมนุษย์
3.2 การวางแผนการจัดการปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมทั้งในเขตเมือง เกาะ และทะเล
3.3 การจัดทาระบบการจัดการนา้ ในเมืองท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในคลัสเตอร์อนั ดามัน ระหว่างคลัสเตอร์
ประเทศเพื่อนบ้ านและคลัสเตอร์ระดับสากล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มระยะเวลาพานักในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
2. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ ระหว่างคลัสเตอร์ และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้ าน
มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
4. เกิดเส้ นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กลยุทธ์
4.1 เชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่กลุ่มคลัสเตอร์อันดามัน ทั้งเส้ นทางท่องเที่ยว
ทางทะเล ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.2 การเชื่อมโยงการทางานของเครือข่ายการท่องเที่ยวทางทะเลกับคลัสเตอร์นอกกลุ่มอันดามัน
ได้ แก่ กลุ่มฝั่งทะเลตะวันตก กลุ่มฝั่งทะเลตะวันออก และอ่าวไทย
4.3 การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางทะเล เรือสาราญ และเรือยอร์ชกับเมืองท่องเที่ยว
หลักในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
4.4 เชื่อมโยงธุรกิจสินค้ าเกษตร ประมงและสินค้ าหัตถกรรมจากจังหวัดสตูล ตรังพังงา และ
ภูเก็ต
4.5 การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวฮาลาลในกลุ่ม IMT-GT อาเซียน และระดับนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เร่ งยกระดับและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับเครือข่ายการท่องเที่ยวอันดามันและ
บุ คลากรด้ า นการท่อ งเที่ยว โดยการสร้ า งความเข้ มแข็งให้ กับเครื อข่ ายและ
บุคลากรครอบคลุมทั้งระบบของการจัดการท่องเที่ยวอันดามัน
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. เกิดคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และการขับเคลื่อนคลัสเตอร์
2. ร้ อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน
3. ร้ อยละของความพึงพอใจของผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวที่ได้ รับการพัฒนา
4. จานวนบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนได้ รับการพัฒนา
5. จานวนหลักสูตรการอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลยุทธ์
5.1 เร่งยกระดับและสร้ างความเข้ มแข็งในกลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอร์การท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน
5.2 การสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ในคลัสเตอร์อันดามันทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ มี
ทักษะและความสามารถ มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและจิตใจในการให้ บริการ ตลอดจน
ศักยภาพในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) เพื่อสร้ าง
ความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยวได้ ทุกกลุ่ม__

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งภาคการผลิตหลักให้ เจริญเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยพั ฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พั ฒนาประสิทธิภาพและผลิ ตภาพการผลิตสิน ค้ า อาหาร
พัฒนาการท่องเที่ยว
(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้ างรายได้ และการจ้ างงานให้ แก่
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ านภายใต้ กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT
พัฒนา รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล
(3) พัฒนาคนและสังคมให้ มีคุณภาพและมีภมู ิค้ ุมกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้ างความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนจน คนด้ อยโอกาสให้
สามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาศั กยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้ านอาชีพและรายได้
และการอ านวยความเป็ นธรรมและสร้ า งภูมิค้ ุ มกัน แก่ คนกลุ่ มเสี่ย งเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความไม่ สงบในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้
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(4) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุ มชน โดยสร้ า งกระบวนการ
เรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนสู่การพึ่ งตนเอง พั ฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่ มโอกาสการมี
รายได้ จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้ กระบวนการชุมชนเข้ มแข็งเพื่อสร้ างสันติสุขโดยเฉพาะการ
ใช้ กระบวนการชุมชนเข้ มแข็งแก้ ไขปัญหายาเสพติด
(5) ฟื้ นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์
อย่า งยั่งยืน โดยฟื้ นฟู และอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติเพื่ อรั กษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้ างความอุดม
สมบู ร ณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ ป็ นฐานการผลิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น และควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลด
ผลกระทบด้ านคุณภาพชีวิต
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
(1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อ่าวไทย ประกอบด้ วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และพัทลุง เน้ นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากนา้ มันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้ าวและการเลี้ยง
ปศุสตั ว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้ าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณ
ชายฝั่งทะเล และการเตรียมความพร้ อมพื้นที่ท่มี ีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
(2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ประกอบด้ วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
เน้ นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว
(3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายเลน ประกอบด้ วย สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
เน้ นการคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็ นธรรมเพื่อเสริมสร้ างความเชื่อมั่นในอานาจรัฐ
และ
สร้ างภูมิค้ ุ มกัน แก่คนกลุ่ มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่ วยเหลื อเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบ การเสริ มสร้ างความ
มั่นคงด้ านอาชีพและรายได้ แก่ผ้ ูมีรายได้ น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้ างโอกาสการมีงานทาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่ วมมือกับต่างประเทศ และการ
บริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการทีส่ าคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็ นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ ายางพาราของประเทศ
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็ นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มนา้ มันแบบ
ครบวงจร
(3) โครงการพัฒนาลุ่มนา้ ปากพนังและลุ่มนา้ ทะเลสาปสงขลาเป็ นอู่ข้าวอู่นา้
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปทางานในต่างประเทศ
(8) โครงการพัฒนาข้ าวสังข์หยดเป็ นสินค้ าเชิงคุณภาพ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560

259

(9) โครงการผลิตสินค้ าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบครบ
วงจร
(10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล
(11) โครงการฟื้ นฟูการทานาในพื้นที่นาร้ างในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แผนยุทธศาสตร์การบู รณาการ
การขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(พ.ศ. 2557 - 2560)
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์
เพื่อให้ การดาเนินการในการผลักดันการพัฒนาสังคมให้ เกิด “ประโยชน์สุขของประชาชน” ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นไปตามกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ จึงได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ให้ สามารถบูรณาการการดาเนินงานร่ วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน
3) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้ อง และต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกการบริ หารจั ดการในการขับเคลื่อนหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าประสงค์หลัก
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการบูรณาการการปฏิบัติเป็ นไป
ในทิศทางและเป้ าหมายเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้ างกลไกการบริ หารจัดการในการขับเคลื่อนการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ แก่ การวางแผน การอานวยการ การควบคุม ประสานติดตามและประเมินผลให้ เกิดประสิทธิภาพ
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2) เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนใน
ทุกด้ านให้ เป็ นไปในทิศทางและเป้ าหมายเดียวกัน ให้ ประชาชนในพื้ นที่เป้ าหมายได้ รับประโยชน์ของการ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบู ร ณาการการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) มียุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการขับเคลือ่ นการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ทีต่ อ้ งบูรณาการการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
รวม 7 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบท
เน้ นพื้นที่ (Area Approach) เป็ นหลัก โดยบูรณาการการทางานในพื้นที่เพื่อรับทราบปั ญหาและ
ความต้ องการที่แท้ จริงของเกษตรกร ประชากรชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งจะดาเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน และภาควิชาการ เพื่ อสร้ างกระบวนการเรียนรู้ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบปั ญหาและ
ความต้ องการที่แท้ จริงของตนเอง โดยใช้ เครื่องมือต่างๆ เช่น บัญชีครัวเรือน ข้ อมูลชุมชน ข้ อมูลนา้ และความ
ต้ องการการใช้ นา้ เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และกาหนดพื้นที่เป้ าหมายโดย
แบ่งพื้นที่ออกเป็ นกลุ่ม มีเป้ าหมายรวมอยู่ท่ี ๒๕% ของหมู่บ้านในประเทศ มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง เพื่อปลูกฝังให้ เด็ก เยาวชน
และประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาแบบอย่างที่เป็ นเลิศ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพ
ครู การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย และสร้ าง
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุ รกิจ บริการ
การท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรม และผูป้ ระกอบการรายย่อย
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ ธุรกิจภาคเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ดาเนิน
ธุรกิจตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุ น การสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ การสร้ างภาคีเครือข่ายให้ เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ ภาคธุรกิจ
เอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่มีความพร้ อมในการเข้ าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาในชุมชน
ต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ
มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ให้ แก่ประเทศต่าง ๆ มีความเข้ าใจในหลักปรัชญานี้อย่างถูกต้ อง และสามารถนาไปปรับใช้ ในประเทศนั้นๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์และสร้ างความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในด้ าน
ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. เพิม่ บทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพือ่ เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สาธารณชนในวงกว้าง
มุ่งให้ หน่วยงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สามารถประชาสัมพันธ์สร้ างความรู้ความ
เข้ าใจที่ถูกต้ อง เพื่อส่งเสริมการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกยุทธศาสตร์และของภาคส่วนต่างๆให้ สาธารณชนได้ รับทราบในวง
กว้ าง
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมัน่ คง
มุ่งบูรณาการการขับเคลื่อนระหว่างกองทัพกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ สามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่ตามแนวบริเวณชายแดน ซึ่งมีผลต่อความมั่นคง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ดี
ขึ้นมีรายได้ เพิ่มขึ้น มีรายจ่ายลดลง อันจะนามาซึ่งความมีเสถียรภาพด้ านความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7. สร้างกลไกการบริหารจัดการ ในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ภาคปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้ านมีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการ
พัฒนาตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยเป็ นศูนย์กลางการประสานติดตาม และส่งเสริ มให้ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้ อมูล
ระหว่างกัน
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สภาวะแวดล้อม : SWOT

กลุ่ มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ทบทวนแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)
ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น โดยด าเนิ น การร่ ว มกั บ ทีม บู ร ณาการกลางที่ส นั บ สนุ น การ
ดาเนินการในครั้ งนี้ โดยใช้ ข้อมูลเชิงสถิติ ข้ อมุลเชิงคุณภาพจากภาคส่วนในพื้นที่ ข้ อมูลปั ญหาความต้ องการ
ของประชาชนในพื้นที่ซ่ึงทุกจังหวัดได้ ดาเนินการและจัดส่งข้ อมูลมายังกลุ่มจังหวัด รวมถึงข้ อมูลจากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จุดแข็ง (Strength)
1. ทาเลที่ต้ังทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ที่สามารถเชื่อมโยงได้ ท้งั ฝั่งอ่าวไทย ทะเลอันดามันและ
ประเทศเพื่อนบ้ านในกลุ่มประเทศ IMT-GT และ ประเทศในเอเชียใต้
2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ ง (ภูเก็ต อยู่ระหว่างขยายให้ รองรับผู้โดยสารได้ 12.5 ล้ านคนต่อปี และ
กระบี่ รองรั บผู้ โดยสารได้ 2.1 ล้ านคน อยู่ ระหว่ างเพิ่ มหลุ มจอดให้ รองรั บเที่ยวบิ นเพิ่ มขึ้ นและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบอานวยความสะดวกในอาคาร) และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง (ตรั งและ
ระนอง) พร้ อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ จานวนมาก
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีช่ ือเสียงเป็ นที่ร้ ูจักระดับโลก แหล่งนา้ แร่ สุขภาพที่ระนอง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายในอ่าวพังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนานาชาติท่ภี เู ก็ต แหล่งอารยธรรมโบราณที่กระบี่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรทางทะเลที่
สวยงามในทะเลอันดามัน รวมทั้งชายหาดต่างๆ ที่เป็ นที่ช่ ืนชอบของนักท่องเที่ยว
4. เป็ นพื้ นที่ประวัติศาสตร์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ของอันดามันสืบ
สานมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน อาทิเช่น วิถีชีวิตชาวเล อารยธรรมเพอรานากันที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้ าน
5. เป็ นแหล่งผลิต ยางพารา ปาล์มนา้ มัน อันเป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศ
6. แนวชายฝั่งทะเลยาว 878 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงาม มีเวิ้งอ่าว เกาะแก่ง มากมาย และ เหมาะสมกับ
การทาประมงชายฝั่งและประมงนา้ ลึก
7. มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ภผู า ป่ า ถา้ นา้ ตก พื้นที่ชุ่มนา้ ปากแม่นา้ กระบี่
อ่าวพังงา ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศ
8. คงความเป็ นอัตลั กษณ์วิถีชี วิตของประชาชนด้ านการเกษตร สามารถพั ฒนาแหล่ งท่องเที่ยงเชื่ อมโยง
เกษตร
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จุดอ่อน (Weakness)
1. ภูมิอากาศแบบร้ อนชื้น ฝนตกชุกทาให้ กจิ กรรมการท่องเที่ยวทางทะเลไม่สามารถทาได้ ตลอดทั้งปี
2. ป่ าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางนา้ เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทาลาย
3. โครงสร้ างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้ นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางนา้ รวมไปถึงการบริหารจัดการ
แหล่งนา้ ในพื้ นที่ยังไม่สามารถรองรั บการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุ มชนเมือง ที่
เติบโตอย่างรวดเร้ ว
4. สินค้ าเกษตรมีฐานการผลิตเป็ นแบบปฐมภูมิ
5. การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้ าเกษตรยังมีน้อย ทาให้ มูลค่าผลิตผลการเกษตรไม่สูง
เท่าที่ควร
6. บุคลากรภาคบริการมีความรู้ทกั ษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพื่อนบ้ าน
ในเอเชีย ไม่ทดั เทียมกับประเทศในอาเซียน
7. อัตลักษณ์ของอันดามัน ที่สะท้ อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งในแง่ภมู ิสถาปั ตยฯ โรงแรมและสินค้ าที่
ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ นามาร้ อยเรียงเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันยังมีอยู่น้อย
8. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ผลิตบุคคลากรด้ านการท่องเที่ยวและบริการไม่เพี ยงพอกับความต้ องการที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
9. ผลกระทบจากสึนามิและกภัยพิบัติจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
10. การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่



โอกาส (Opportunity)
1. ตลาดท่องเที่ยว MICE เติ บโตขึ้นอย่ างรวดเร็วและมีแนวโน้ มที่จะมีการจั ดงานประชุ มนานาชาติใน
ภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น
2. แผนความร่ วมมื อสามเหลี่ ยมเศรษฐกิจ ระหว่ างไทย มาเลเซี ยและอินโดนี เซี ย AEC
IMG-GT
สนับสนุ นให้ เกิดพลังการพัฒนาเชื่ อมโยงในด้ านการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบโลจีสติกส์ การเกษตร
และประมง
3. ข้ อตกลง FTA กับประเทศต่างๆ สร้ างโอกาสในการพัฒนาไม้ ผล กุ้งเพื่อการส่งออก บริการ Home Stay
และ Spa
4. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์และสุขภาพเป็ นโอกาสในการพัฒนาสินค้ าและบริการบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่ส่สู ากล
5. นโยบายพลังงานทดแทนเป็ นโอกาสในการผลิตปาล์มนา้ มันและไบโอดีเซลซึ่งพื้นที่กลุ่มจังหวัด
อันดามันเป็ นแหล่งผลิตที่สาคัญ
6. ทิศทางแผนพั ฒนาภูมิภาค (ภาคใต้ ) ของ สศช. เน้ นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงสุขภาพ
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็ นการท่องเที่ยวหลัก
7. แนวโน้ มการให้ ความสาคัญกับเรื่องทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สูงขึ้น ส่งผลให้ เกิดกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น
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