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ทิศทางการพฒันาการเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2555 ทิศทางการพฒันาการเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2555 --  25592559 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับแห่งชาติ และ

ภมิูภาคที่เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนา

เกษตรได้เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เพ่ือ

เป็นกรอบความคิดในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของเกษตรกรไทย โดยสามารถสรุปรายละเอยีดส าคัญได้ดังน้ี 
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อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศการ

สร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภมูิภาค นอกจากน้ีการทอ่งเที่ยวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกจิ การทอ่งเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกจิฟ้ืนตัวได้ใน

เวลาที่รวดเรว็กว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ อย่างไรกต็ามอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขัน

รุนแรงขึ้นตามล าดับ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ สถานการณแ์ละผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นความท้าทาย

ต่อการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเดน็ ดังน้ี 

ประเดน็ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ ความถดถอยของเศรษฐกจิโลก การปรับตัวเข้าสู่

เศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอ านาจทางเศรษฐกจิใหม่ อาท ิ บราซิล รัสเซีย อนิเดีย 

และจีน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภมิูภาคต่างๆ และการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินของโลกที่

ก่อให้เกดิการเคล่ือนย้ายเงินทุน สนิค้าและบริการ การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง

พัฒนาการตลาดทอ่งเที่ยวเชิงรุกและเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งจะต้องพัฒนา

บุคลากรในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวให้มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ 

ประเด็นผลกระทบด้านสังคม การให้ความสนใจกับชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมและการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวให้

ความส าคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้สื่อสาร

สนเทศในการทอ่งเที่ยวมากข้ึน รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มท่องเที่ยวแบบอิสระสนใจการท่องเที่ยว

เฉพาะทาง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น นอกจากน้ีผลกระทบด้านสังคม 

กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมโลกที่เข้ามาในประเทศไทย การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น 

การเคล่ือนย้ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทย ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของ

วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทย 

ประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้

สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้ น

โดยเฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่ร้อนข้ึน การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน า้ท่วม ส่งผลต่อ

ความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและเป็นภาคี

ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (UNFCCC) รวมทั้งได้ร่วมลงนาม

รับรองพิธีสารโตเกียวร่วมรับผิดชอบการด าเนินการด้านการเปล่ียนสภาพอากาศ ดังน้ัน ประเทศไทยจะต้อง

เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยการค านึงถึงการท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism)การพัฒนา

                                                 
3
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา, เมษายน 2554. 
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มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มีศักยภาพ

รองรับการเปล่ียนแปลงบนพ้ืนฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวอย่างสมดุล และย่ังยืน 

ประเดน็การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับเตรียม

ความพร้อมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากน้ี การทวีสมรรถนะเทคโนโลยีด้านการบินและ

การขยายตัวของกจิการสายการบินต้นทุนต ่า ส่งเสริมให้เกดิการเดินทางบ่อยข้ึนและระยะเวลาในการพ านักของ

นักทอ่งเที่ยวแต่ละคร้ังสั้นลง 

ประเดน็ในด้านภาพลักษณ์ และความเช่ือมั่น ซ่ึงในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ

ปัญหาภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุใ์หม่ ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งทอ่งเที่ยว ความปลอดภัยและปัญหาการ

ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นของ

นักทอ่งเที่ยวต่อประเทศไทย เป็นเหตุให้นักทอ่งเที่ยวกลุ่มตลาดหลักเปล่ียนจุดหมายไปยังแหล่งทอ่งเที่ยวใน

ภมิูภาคอื่นๆ ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อจ านวนและรายได้จากการทอ่งเที่ยวของประเทศสถานการณ์ต่างๆ ดังที่

กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของอตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกจิทอ่งเที่ยวและธุรกจิเช่ือมโยงอกีด้วย 

เพ่ือให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันที่ 17 เมษายน 2552ให้

การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2552

มอบหมายให้กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา จัดท ายุทธศาสตร์แผนงานฟ้ืนฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้นและ

ระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะต้องจัดท า

แผนพัฒนาการทอ่งเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

พ.ศ. 2555–2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความย่ังยืน และเพ่ือเร่งรัดและสร้าง

ศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้าน

คุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ ย่ังยืน ดังน้ัน 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับน้ีจึงได้ มุ่งเน้น การป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 และวิสัยทศัน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยน้อมน าแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนา” มาใช้ในการจัดท าแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และ

กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คาดหวังว่า 

แผนพัฒนาการทอ่งเที่ยวแห่งชาติฉบับน้ีจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการทอ่งเที่ยวของประเทศ ดังน้ี 

1) เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะใช้เป็นกรอบทศิทางในการกระตุ้นและฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยวของ

ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
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2) ช่วยลดการท างานที่ซ า้ซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยว ซ่ึงจะช่วย

ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบูรณาการการท างาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานโดยน า

กลยุทธไ์ปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏบัิติการในหน่วยงาน/องค์กรของตน เพ่ือประโยชน์

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและแก้ไข

ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในภาคการทอ่งเที่ยว และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยว โดยจะมี

ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 และ

นโยบายส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของรัฐบาล 

4) แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพ่ือสร้างความสมดุลและย่ังยืน สร้างระบบภมูิคุ้มกันให้กบั

ภาคอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ภาค

ประชาชน ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งทอ่งเที่ยว ไม่ให้

อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม หรือถูกท าลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

มีระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสม 

สะดวก และบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมของนกัท่องเทีย่ว ที่น่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาทบทวนกล

ยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ มีดังน้ี 

1) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปล่ียนไปตามสภาพเศรษฐกิจ   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ตกต ่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเงินมากข้ึน 

ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หดตัวลง ท าให้

นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึน ซ่ึงมีผลให้เกิดพฤติกรรม Last minute คือ ใช้

เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพ่ือตัดสนิใจในการจอง/ซ้ือสนิค้าและบริการทอ่งเที่ยวเพ่ือแสวงหาความคุ้มค่า 

2) นักทอ่งเที่ยวนิยมเดินทางทอ่งเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

หรือภายในภมูิภาคเดียวกนัมากขึ้น ทั้งน้ีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกรอบความร่วมมือ

ด้านการท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC เป็นต้น 

ช่วยลดอุปสรรคและข้อจ ากดัในการทอ่งเที่ยว 

3) นักทอ่งเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 

เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการ

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเน่ืองจาก

นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง 

ต้องการสมัผัสธรรมชาติที่บริสทุธิ์ กจิกรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซ่ึง

ประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการทอ่งเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
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4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกก าลังกาย ท าให้การทอ่งเที่ยวเชิง

สขุภาพ (Health Tourism) และการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มได้รับความสนใจจาก

นักทอ่งเที่ยว ส าหรับการทอ่งเที่ยวเชิงกฬีา ประเทศต่างๆ ได้แข่งขันกนัแย่งสทิธิ์ในการจัดกจิกรรม หรือ Event 

ด้านการกฬีา ซ่ึงไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีความพร้อมในด้านบุคลากร สนามแข่งขัน มีประสบการณ์ในการ

จัดการแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติ รวมถึงกฬีาที่มีเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้อ ส าหรับการทอ่งเที่ยว

เชิงสุขภาพ ไทยมีช่ือเสียงในเร่ืองของสปา การนวดแผนไทย ความพร้อมในด้านของบุคลากร มีสถาน

ประกอบการที่มีคุณภาพซ่ึงพร้อมต่อการรองรับนักทอ่งเที่ยวในอนาคต 

5) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากข้ึน แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ถูกเปล่ียนถ่าย

เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นล าดับ และก าลังปรับเปล่ียนสภาพไปสู่การจัดการที่ค านึงถึงขีด

ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพ้ืนที่ทอ่งเที่ยวเป็นส าคัญ ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสในการ

สร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่

รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การทอ่งเที่ยวไทยและตลาดโลก ศักยภาพและความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทย สามารถสรุปประเดน็ส าคัญที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ดังน้ี 

1) การขยายตวัของการท่องเที่ยวโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

การตลาด ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆ การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC 

(บราซิล รัสเซีย อนิเดีย และจีน) และการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกและแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่

สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)มากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทย

ในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักทอ่งเที่ยวดังกล่าว ซ่ึงไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรองรับ

และช่วงชิงนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

(Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

(Sports Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น อย่างไรกต็ามแนวโน้มการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงข้ึนประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่พร้อมจะแย่งชิงตลาด

นักทอ่งเที่ยวด้วยเช่นกัน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว   การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะการลงทุนในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์ 

2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย   จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวท าให้แหล่ง

ทอ่งเที่ยวหลายแห่งเสื่อมโทรม ประกอบกบัการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในประเทศต่างๆ การเปิดตัวของประเทศ

เวียดนาม ลาว กัมพูชา ท าให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยต้องปรับตัวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือให้เกิด

ความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง ประเทศไทยจึงต้องเร่งด าเนินการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และหามาตรการใน
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การแก้ไขกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับ

นักทอ่งเที่ยวดังเดิม 

3) โครงสรา้งการบริหารจัดการดา้นการท่องเทีย่ว ยังเป็นจุดอ่อนส าคัญของการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวไทย กลไกการจัดการการทอ่งเที่ยวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการทอ่งเที่ยวขาดความเช่ือมโยง

ระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพ้ืนที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ

ชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภมิูทศัน์และการวางแผนพัฒนาการทอ่งเที่ยว จึงควรหาแนวทางในการ  

บูรณาการการท างานร่วมกนัการก าหนดภารกจิขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน ก าหนดรูปแบบการ

พัฒนาการทอ่งเที่ยวที่สอดคล้องกบัพ้ืนที่สนับสนุนให้เกิดารพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างครบวงจร 

4) วิกฤตและความเสีย่งดา้นการท่องเทีย่ว ทั้งจากภัยธรรมชาติการเปล่ียนแปลงของ

ภมูิอากาศโลก โรคระบาด สถาวะเศรษฐกจิที่ถดถอย หรือสถานการณ์ทางการเมือง วิกฤตและความเสี่ยง

เหล่านี้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเม่ือเกดิข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของนักทอ่งเที่ยว

อย่างมาก ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมการรับมือกบัปัญหาการด าเนินงานในเชิงนโยบาย รวมถึงการออก

มาตรการต่างๆ ด้านการทอ่งเที่ยว เพ่ือให้การทอ่งเที่ยวของประเทศสามารถฟ้ืนตัวได้ในระยะเวลาอนัสั้น 

5) ความพรอ้มของภาคบริการและการท่องเทีย่ว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

และความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมี

โอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภมูิภาค เน่ืองจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน

อนุภมูิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็น

โอกาสของไทยเน่ืองจากมีความพร้อมของทรัพยากร การทอ่งเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี ประเทศไทย

ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

ท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเรว็ นอกจากน้ี 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ทั้งสินค้า บริการที่มีการสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่ามากข้ึนและการท าธุรกิจที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์อ

นิเมช่ัน  การเขียนซอฟทแ์วร์และเกมสค์อมพิวเตอร์ แฟช่ัน เป็นต้น 

ดังน้ัน หากตอ้งการก าหนดแผนพฒันาการท่องเที่ยวใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลงและ

แนวโนม้ดา้นการท่องเที่ยว สามารถแกไ้ขปัญหาพื้ นฐานการท่องเที่ยว วางแผนพฒันาการท่องเที่ยวใน

ระยะยาวสู่ความยัง่ยืน และน ามาซ่ึงรายได  ้ และความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศประเด็นที่

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัมี 5 ประการ คือ 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก   โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว การสร้างโครงข่าย

เส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านและใน

ภมิูภาค เพ่ือเตรียมความพร้อมประเทศให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งให้เอื้ออ านวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม (Tourism for All) 
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(2) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน    โดยมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ

ย่ังยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่มการท่องเที่ยวเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างแหล่ง

ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่ง

ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยว

เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการทอ่งเที่ยวได้ 

(3) การพัฒนาสนิค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการทอ่งเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ กจิกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมด้านการทอ่งเที่ยว การป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภัยให้นักทอ่งเที่ยว การเสริมสร้างความเข้มแขง็และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

ทอ่งเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือ

พัฒนาการค้า การลงทุนด้านการทอ่งเที่ยว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

นักทอ่งเที่ยวได้ 

(4) การสร้างความเช่ือม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ

ท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว เพ่ือให้

นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ ดีของประเทศ    สร้างความเช่ือม่ันให้แก่

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างกระแสการรับรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว การ

ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์ ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ (Event) เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใช้จ่ายมากข้ึน และสร้างกระแส การ

ท่องเที่ยวภายในประเทศมากข้ึน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 

(5) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรการทอ่งเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากลไกในการบริหาร

จัดการการทอ่งเที่ยว เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการทอ่งเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการ

ร่วมกนั ลดความซ า้ซ้อนของภารกจิ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการ

บริหารจัดการในทุกระดับ 

จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมดน้ัน น าสู่การก าหนดความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมาย พันธกจิ และ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ตามแผนภาพด้านล่างน้ี 
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แผนภาพ : แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์

ของแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 

จากผลการศึกษาของสศช. การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบบูรณาการ ก าหนดให้ภเูกต็

เป็นศูนย์กลางหลักด้านการทอ่งเที่ยว การพักผ่อน/การศึกษาและการลงทุน และควรมีการจัดท าแผนจัดการ

การทอ่งเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (Tourism andEnvironmental Management Plan - TEMP) ส าหรับพ้ืนที่

ทั้งหมดในอ่าวพังงา ครอบคลุมทั้งพังงา กระบ่ีและภเูกต็ ศูนย์กลางล าดับที่สองคือจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงสามารถ

พัฒนาให้มีบทบาททั้งเป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวและศูนย์กลางการแปรรูปสนิค้าเกษตร 
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แผนปฏิบติัการพฒันาการท่องเทีย่วภายในเขตพฒันาการท่องเทีย่วอนัดามนั  พ.ศ. 2559 - 2563 

คณะกรรมการพฒันาการท่องเทีย่วประจ าเขตพฒันาการท่องเทีย่วอนัดามนั 

(จงัหวดั ภูเก็ต กระบี ่พงังา ตรงั และสตูล) 

 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย 

จังหวัดภเูกต็ กระบ่ี พังงา ตรัง และสตูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภมิูที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

ทางการตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยขีดความสามารถทางการแข่งขัน สามารถสรุปความโดดเด่นและศักยภาพ

ของแต่ละจังหวัดที่คัดเลือกมาอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขต

พัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน ได้แก่ จังหวัดภเูกต็ กระบ่ี พังงา ตรังและสตูล ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ดังน้ี 

 

1. วิสยัทศัน ์

  “การทอ่งเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอนัดามัน” 

ค าอธิบายวิสยัทศัน ์

  “พัฒนาและส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เมือง

ทา่เทยีบเรือส าราญ เรือยอร์ชที่มีมาตรฐานสากลระดับโลก และเมืองทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีอันดา

มัน ซ่ึงหมายถึง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ คน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม

ธรรมชาต ิภาษา การแต่งกาย เป็นต้น ที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น หรือถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต

ในปัจจุบันซ่ึงอาจจะมีในลักษณะที่เป็นแบบด้ังเดิม (Traditional) และแบบร่วมสมัย (Contemporary) 

สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดในเขต อันได้แก่ ภูเกต็ กระบ่ี 

พังงา ตรัง และสตูล บนฐานความใส่ใจต่อทรัพยากรและแหล่งทอ่งเที่ยว” 

 

2. วตัถุประสงค ์

1. พัฒนาให้เขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เรือส าราญ เรือยอร์ช

ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยเน้นให้จังหวัดภเูกต็และจังหวัดกระบ่ีเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยง และกระจาย

นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาเมืองท่องเที่ยวรอง จังหวัดพังงา ตรัง และสตูล เป็นเมืองท่องเที่ยวทม่ีีศักยภาพ

ทางการแข่งขันได้ในระดับสากล 

2. ต่อยอดฐานและสร้างคุณค่าให้กับต้นทุนทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน

สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพ่ือการเพ่ิมวันพ านักและขยายตลาด

นักทอ่งเที่ยวให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

3. ส่งเสริมและจัดการการทอ่งเที่ยวของเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอันดามันโดยมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการในทุนมนุษย์ให้มี

ศักยภาพในการรองรับนักทอ่งเที่ยวได้ 

4. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์กลุ่มตลาดที่เหมาะสม 

ตลอดจนนักทอ่งเที่ยวที่มีคุณภาพของคลัสเตอร์อนัดามัน 
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5. ผลักดันให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับ

จังหวัดภายในเขต และภายนอกเขต ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ และ

อนิโดนีเซีย 

 

3. เป้าหมาย 

1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองในเขตพัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

2. กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและเป็นธรรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอนัดามัน 

3. กระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงและพ้ืนที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยว

ภายนอกเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ทั้งด้านมิติของสังคมและ

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. รักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของอันดามันให้เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอันดามันได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว/การประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตรที์่ 1: การพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลและวิถีอันดามัน โดยเน้นการ  

ยกระดับปัจจัยพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักทอ่งเที่ยว และคุณภาพการ

ให้บริการ ตลอดจนการลงทุนในทุกระดับเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล

และทา่เทยีบเรือส าราญที่มีมาตรฐานระดับโลก 
 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์

1. เพ่ิมรายได้จากการทอ่งเที่ยวในเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

2. กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและเป็นธรรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอนัดามัน 

3. กระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงและพ้ืนที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยว

ภายนอกเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันทั้งด้านมิติของสังคม และ

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. รักษาและสบืทอดอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของอนัดามัน 

6. ให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว/การ

ประกอบธุรกจิด้านการทอ่งเที่ยวในระดับชาติ และนานาชาติ 
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 กลยุทธ ์

1.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพ่ิมคุณค่า (Value added) ให้กับ

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมของคลัสเตอร์อันดามัน โดยให้

ความส าคัญกบัการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว 

1.2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทยีบ

เรือส าราญระดับโลก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และระบบการคมนาคมภายใน

จังหวัดและระหว่างจังหวัด ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการในบุคลากรทุกระดับ 

1.3 การพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเรือส าราญและเรือยอร์ชของจังหวัดภายในคลัสเตอร์

อนัดามัน 

1.4 การพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (Medical Tourism)ของ

กลุ่มจังหวัดภเูกต็ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์่ 2 :  เร่งส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดที่เน้นคุณค่า และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ

นักท่องเที่ยวและการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งตลาดต่างประเทศ

และตลาดในประเทศ 

 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์

1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยว 

2. การเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมจากการทอ่งเที่ยวของเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

3. การกระจายรายได้จากการทอ่งเที่ยวไปยังจังหวัดพังงา ตรัง และสตูล 

4.เพ่ิมจ านวนนักทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยวซ า้ในเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

5. รักษาและสบืทอดภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีอนัดามัน 

 

กลยุทธ์  

2.1 การส่งเสริมการตลาดภายใต้แนวคิด “Discover Andaman and Explore Happiness” โดย

เน้นการตลาดที่สร้างคุณค่าให้กับประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และเพ่ิมระยะเวลาการ

พ านักนาน 

2.2 การส่งเสริมการตลาดในกลุ่มสนใจเฉพาะ (Niche Market) 

2.3 การเจาะกลุ่มตลาดคุณภาพให้กบัเมืองท่องเที่ยว จังหวัดกระบ่ี พังงา ตรัง และสตูล โดยเน้น

กลุ่มตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป จีน และตลาดนักทอ่งเที่ยวในประเทศที่มีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที์่ 3 : เร่งสนับสนุนและขับเคล่ือนมาตรการด้านความปลอดภัยแหล่งทอ่งเที่ยวทางทะเล 

 ความสะดวกในการคมนาคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และการ

จัดการน า้อย่างเป็นระบบ 
 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์

1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยว 

2. ให้เขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามันได้รับรางวัลที่เกี่ยวกบัการเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว/การ

ประกอบธุรกจิด้านการทอ่งเที่ยวในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

กลยุทธ ์

3.1 การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในเมืองทอ่งเที่ยวทางทะเลระดับสากล ทั้ง

ภัยที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติ และมนุษย์ 

3.2 การวางแผนการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมือง เกาะ และทะเล 

3.3 การจัดท าระบบการจัดการน า้ในเมืองทอ่งเที่ยวอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์่ 4 :  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเช่ือมโยงภายในคลัสเตอร์อนัดามัน ระหว่างคลัสเตอร์ 

ประเทศเพ่ือนบ้านและคลัสเตอร์ระดับสากล 

 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์

1. เพ่ิมระยะเวลาพ านักในเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

2. เช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวภายในคลัสเตอร์ ระหว่างคลัสเตอร์ และเช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน

มาเลเซีย สงิคโปร์และอนิโดนีเซีย 

3. ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยวในเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

4. เกดิเส้นทางการทอ่งเที่ยวเช่ือมโยง 

 

กลยุทธ ์

4.1 เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่กลุ่มคลัสเตอร์อันดามัน ทั้งเส้นทางท่องเที่ยว

ทางทะเล ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

4.2 การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายการทอ่งเที่ยวทางทะเลกบัคลัสเตอร์นอกกลุ่มอนัดามัน 

ได้แก่ กลุ่มฝั่งทะเลตะวันตก กลุ่มฝั่งทะเลตะวันออก และอ่าวไทย 

4.3 การเช่ือมโยงเครือข่ายการทอ่งเที่ยวทางทะเล เรือส าราญ และเรือยอร์ชกบัเมืองท่องเที่ยว

หลักในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 

4.4 เช่ือมโยงธุรกิจสินค้าเกษตร ประมงและสินค้าหัตถกรรมจากจังหวัดสตูล ตรังพังงา และ

ภเูกต็ 

4.5 การเช่ือมโยงเครือข่ายการทอ่งเที่ยวฮาลาลในกลุ่ม IMT-GT อาเซียน และระดับนานาชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตรที์่ 5 :  เร่งยกระดับและสร้างความเข้มแขง็ให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวอันดามันและ

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและ

บุคลากรครอบคลุมทั้งระบบของการจัดการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์

1. เกดิคลัสเตอร์การทอ่งเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอนัดามัน และการขับเคล่ือนคลัสเตอร์ 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

อนัดามัน 

3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 

4. จ านวนบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนา 

5. จ านวนหลักสตูรการอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

 

กลยุทธ ์

5.1 เร่งยกระดับและสร้างความเข้มแขง็ในกลไกการขับเคล่ือนคลัสเตอร์การทอ่งเที่ยวกลุ่มอนัดามัน 

5.2 การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในคลัสเตอร์อันดามันทุกระดับและทุกกลุ่ม  ให้มี

ทกัษะและความสามารถ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิและจิตใจในการให้บริการ ตลอดจน

ศักยภาพในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) เพ่ือสร้าง

ความประทบัใจให้กบันักทอ่งเที่ยวได้ทุกกลุ่ม__ 

 

  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคใต้  

  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

   (1) การเสริมสร้างความเข้มแขง็ภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน      

โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  

พัฒนาการทอ่งเที่ยว 

   (2) ขยายฐานเศรษฐกจิเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่    

ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  

พัฒนา    รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง

ทะเล 

   (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภมิูคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย

การพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้

สามารถพ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ 

และการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
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   (4) เสริมสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมี

รายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแขง็เพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการ

ใช้      กระบวนการชุมชนเข้มแขง็แก้ไขปัญหายาเสพติด 

   (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      

อย่างย่ังยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดม

สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างย่ังยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด

ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

   ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวดั 

   (1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สรุาษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 

และพัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน า้มันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเล้ียง

ปศุสตัว์  พัฒนาการเกษตรย่ังยืนเพ่ือผลิตสนิค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณ

ชายฝั่งทะเล    และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  

   (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภเูกต็  กระบ่ี และตรัง  

เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกจิกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ  พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการ

ทอ่งเที่ยว 

   (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  

เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในอ านาจรัฐ       และ

สร้างภูมิคุ้มกัน    แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความ

มั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับ

คุณภาพชีวิต  การเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการ

บริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   

  โครงการทีส่ าคญั (Flagship Project)  

(1)  โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 

(2)  โครงการพัฒนาสรุาษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน า้มันแบบ 

   ครบวงจร 

(3)  โครงการพัฒนาลุ่มน า้ปากพนังและลุ่มน า้ทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น า้ 

(4)  โครงการพัฒนาธุรกจิบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภเูกต็ 

(5)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(6)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(7)    โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 

(8)  โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสนิค้าเชิงคุณภาพ 
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(9)    โครงการผลิตสนิค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบ   

   วงจร 

(10)  โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล 

(11)  โครงการฟ้ืนฟูการท านาในพ้ืนที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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แผนยุทธศาสตรก์ารบูรณาการ 

การขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(พ.ศ. 2557 - 2560) 

สานกังานปลดัสานกันายกรฐัมนตรี 

สานกังานขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงคห์ลกั และวตัถุประสงค ์

 เพ่ือให้การด าเนินการในการผลักดันการพัฒนาสังคมให้เกิด “ประโยชน์สุขของประชาชน” ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เป็นไปตามกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

คุณภาพชีวิตของคนในชาติ จึงได้กาหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การบูรณาการการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ดังน้ี 

 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

 “บูรณาการการขับเคล่ือนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชนอย่างย่ังยืน” 

 

พนัธกิจ (Mission) 

 1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน

อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 2) ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน 

 3) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 4) เสริมสร้างความเข้มแขง็ของกลไกการบริหารจัดการในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

เป้าประสงคห์ลกั 

 การขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเกดิการบูรณาการการปฏบัิติเป็นไป 

ในทศิทางและเป้าหมายเดียวกนั 

 

วตัถุประสงค ์

 1) เพ่ือสร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แก่ การวางแผน การอานวยการ การควบคุม ประสานติดตามและประเมินผลให้เกดิประสทิธภิาพ 
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 2) เพ่ือบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนใน

ทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ของการ

พัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลือ่น 

 ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) มียุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการขบัเคลือ่นการพฒันาตาม

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตรที์ต่อ้งบูรณาการการปฏิบติังานร่วมกนั 

รวม 7 ดา้น ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรที์่ 1. ส่งเสริมการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร

และชนบท  

 เน้นพ้ืนที่ (Area Approach) เป็นหลัก โดยบูรณาการการทางานในพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและ

ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ประชากรชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ ซ่ึงจะดาเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน และภาควิชาการ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบปัญหาและ

ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น บัญชีครัวเรือน ข้อมูลชุมชน ข้อมูลน า้ และความ

ต้องการการใช้น า้ เพ่ือนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายโดย

แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นกลุ่ม มีเป้าหมายรวมอยู่ที่ ๒๕% ของหมู่บ้านในประเทศ มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

 

ยุทธศาสตรที์ ่2. ส่งเสริมการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในภาคการศึกษา  

 มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให้เดก็ เยาวชน

และประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาแบบอย่างที่เป็นเลิศ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในวิชาชีพ 

ครู การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระดับปฐมวัย และสร้าง 

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระดับพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตรที์่ 3. ส่งเสริมการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ 

การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการรายย่อย  

 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจภาคเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ดาเนิน

ธุรกิจตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุน การสร้างความรู้

ความเข้าใจ การสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ

เอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกจิกรรมการพัฒนาในชุมชน

ต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตรที์ ่4. ส่งเสริมการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงดา้นการต่างประเทศ  

 มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

ให้แก่ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจในหลักปรัชญาน้ีอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปรับใช้ในประเทศน้ันๆ ได้

อย่างเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศในด้าน

ต่างๆ 

  

ยุทธศาสตรที์ ่5. เพิม่บทบาทการประชาสมัพนัธใ์นเชิงรุก เพือ่เผยแพร่หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สาธารณชนในวงกวา้ง  

 มุ่งให้หน่วยงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สามารถประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏบัิติ ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพัฒนาหรือการขับเคล่ือนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกยุทธศาสตร์และของภาคส่วนต่างๆให้สาธารณชนได้รับทราบในวง

กว้าง 

 

ยุทธศาสตรที์ ่6. การพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงดา้นความมัน่คง 

 มุ่งบูรณาการการขับเคล่ือนระหว่างกองทพักบัหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้สามารถนาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวบริเวณชายแดน ซ่ึงมผีลต่อความม่ันคง เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี

ขึ้นมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีรายจ่ายลดลง อนัจะนามาซ่ึงความมีเสถียรภาพด้านความม่ันคงในภาพรวมของประเทศ 

 

ยุทธศาสตรที์่ 7. สรา้งกลไกการบริหารจัดการ ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

ภาคปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 เพ่ือให้การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในทุกด้านมีการบูรณาการการปฏบัิติร่วมกัน 

โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏบัิติการร่วมข้ึนในสานักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขับเคล่ือนการบูรณาการการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นศูนย์กลางการประสานติดตาม และส่งเสริมให้การ

ปฏบัิติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการเช่ือมโยงและสนับสนุนกันและกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และข้อมูล

ระหว่างกนั 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยด าเนินการร่วมกับทีมบูรณาการกลางที่สนับสนุนการ

ด าเนินการในคร้ังน้ี โดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมุลเชิงคุณภาพจากภาคส่วนในพ้ืนที่ ข้อมูลปัญหาความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ซ่ึงทุกจังหวัดได้ด าเนินการและจัดส่งข้อมูลมายังกลุ่มจังหวัด รวมถึงข้อมูลจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

จุดแข็งจุดแข็ง  ((SSttrreennggtthh))  

 

1. ท าเลที่ต้ังทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ที่สามารถเช่ือมโยงได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย ทะเลอันดามันและ

ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ IMT-GT  และ ประเทศในเอเชียใต้ 

2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง (ภูเกต็ อยู่ระหว่างขยายให้รองรับผู้โดยสารได้ 12.5 ล้านคนต่อปี  และ

กระบ่ี รองรับผู้โดยสารได้ 2.1 ล้านคน อยู่ระหว่างเพ่ิมหลุมจอดให้รองรับเที่ยวบินเพ่ิมข้ึนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกในอาคาร) และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง (ตรังและ

ระนอง) พร้อมรองรับนักทอ่งเที่ยวได้จ านวนมาก 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก  แหล่งน า้แร่สุขภาพที่ระนอง  

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายในอ่าวพังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน ความหลากหลายของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวนานาชาติที่ภเูกต็ แหล่งอารยธรรมโบราณที่กระบ่ี ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่

สวยงามในทะเลอนัดามัน รวมทั้งชายหาดต่างๆ ที่เป็นที่ช่ืนชอบของนักทอ่งเที่ยว 

4. เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของอันดามันสืบ

สานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาทเิช่น วิถีชีวิตชาวเล อารยธรรมเพอรานากันที่เช่ือมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน   

5. เป็นแหล่งผลิต ยางพารา  ปาล์มน า้มัน  อนัเป็นพืชเศรษฐกจิส าคัญของประเทศ 

6. แนวชายฝั่งทะเลยาว 878 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงาม มีเว้ิงอ่าว เกาะแก่ง มากมาย และ เหมาะสมกับ

การท าประมงชายฝั่งและประมงน า้ลึก 

7. มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่ภผูา ป่า ถ า้ น า้ตก พ้ืนที่ชุ่มน า้ปากแม่น า้กระบ่ี  

 อ่าวพังงา ที่เหมาะสมกบัการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศ 

8. คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของประชาชนด้านการเกษตร สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเช่ือมโยง

เกษตร 

 

 

 

สภาวะแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้ม   ::    SSWWOOTT  
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  จุดอ่อน จุดอ่อน ((WWeeaakknneessss))  

1. ภมิูอากาศแบบร้อนช้ืน ฝนตกชุกท าให้กจิกรรมการทอ่งเที่ยวทางทะเลไม่สามารถท าได้ตลอดทั้งปี 

2. ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน า้เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกท าลาย  

3. โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน า้ รวมไปถึงการบริหารจัดการ 

 แหล่งน า้ในพ้ืนที่ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง      ที่

เติบโตอย่างรวดเร้ว 

4. สนิค้าเกษตรมีฐานการผลิตเป็นแบบปฐมภมูิ  

5. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรยังมีน้อย ท าให้มูลค่าผลิตผลการเกษตรไม่สูง

เทา่ที่ควร 

6. บุคลากรภาคบริการมีความรู้ทกัษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน

ในเอเชีย ไม่ทดัเทยีมกบัประเทศในอาเซียน  

7. อตัลักษณ์ของอนัดามัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งในแง่ภมิูสถาปัตยฯ โรงแรมและสินค้าที่

ระลึกเพ่ือส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ฯลฯ น ามาร้อยเรียงเร่ืองราวที่เช่ือมโยงกนัยังมีอยู่น้อย 

8. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ผลิตบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการไม่เพียงพอกับความต้องการที่

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

9. ผลกระทบจากสึนามิและกภัยพิบัติจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด  

10. การทอ่งเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่บางพ้ืนที่ 

 

  โอกาสโอกาส  ((OOppppoorrttuunniittyy))  

1. ตลาดท่องเที่ยว MICE เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีการจัดงานประชุมนานาชาติใน

ภมูิภาคเอเชียมากย่ิงขึ้น  

2. แผนความร่วมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ระหว่างไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย AEC  IMG-GT  

สนับสนุนให้เกิดพลังการพัฒนาเช่ือมโยงในด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาระบบโลจีสติกส์  การเกษตร 

และประมง 

3. ข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆ สร้างโอกาสในการพัฒนาไม้ผล กุ้งเพ่ือการส่งออก บริการ Home Stay 

และ Spa 

4. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการบนฐานภมิูปัญญา

ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล 

5. นโยบายพลังงานทดแทนเป็นโอกาสในการผลิตปาล์มน า้มันและไบโอดีเซลซ่ึงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

 อนัดามันเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ 

6. ทศิทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต้) ของ สศช. เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงสุขภาพ 

ควบคู่ไปกบัการทอ่งเที่ยวทางทะเลที่เป็นการทอ่งเที่ยวหลัก  

7. แนวโน้มการให้ความส าคัญกับเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูงข้ึน ส่งผลให้เกิดกระแสการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 


