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การวิเคราะห์การวิเคราะห์ปัญหาปัญหา  ความต้องการความต้องการ  และแนวทางและแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

  ดา้นการดา้นการบรหิารจัดการโครงสรา้งและบรกิารพื้นฐาน บรหิารจัดการโครงสรา้งและบรกิารพื้นฐาน 

ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เกิดตลอดจนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เกิด

การพฒันาที่ยั่งยืนการพฒันาที่ยั่งยืน   

  ดา้นดา้นการพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการ ท่องเที่ยวที่การพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการ ท่องเที่ยวที่

สอดคล้องกับศกัยภาพของ ภาคการเกษตร สอดคล้องกับศกัยภาพของ ภาคการเกษตร 

วิสาหกิจชุมชน ทรพัยากรธรรมชาต ิวัฒนธรรม และวิสาหกิจชุมชน ทรพัยากรธรรมชาต ิวัฒนธรรม และ

สงัคมสงัคม   

  ดา้นดา้นการบรหิารจัดการดา้นการตลาดเชิงบูรณาการการบรหิารจัดการดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ   

ส่ส่วนที่ วนที่ 33 
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การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไข 
ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 นี้ ศูนย์

ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดฯ ได้ประมวลความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขจาก

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนมุมมองการ

พัฒนาจากกลุ่มบุคคลที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียจากการแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไปสู่แผนปฏิบัติการ และ

การด าเนินงานโครงการต่างๆ โดยตรง ความคิดเห็น และข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจปัญหา ความต้องการ 

และแนวทางการแก้ไขจากภาคประ ชาชนจะเป็นเสมือนกลไกในถ่ายทอดข้อมูลทุติยภูมิ และแนวทางตาม

ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ให้เป็นแผนภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยจังหวัดต่างๆ ในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนในลักษณะที่แตกต่างกันไป และครอบคลุม

รายละเอียดใน หลากหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

คุณภาพของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่ม

จังหวัดฯ จึงได้สรุปสาระส าคัญของสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และจุดเน้นของการพัฒนาตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐาน 

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสินค้าและ

บริการด้านการ ท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับศักยภาพของ ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรั พยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และสังคม และสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 11::  การบรหิารจัดการโครงสรา้งและบรกิารพ้ืนฐาน ตลอดจนการบรหิารจัดการโครงสรา้งและบรกิารพ้ืนฐาน ตลอดจน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 สาระส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเชิงกายภาพ

อันหมายรวมถึงระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

และโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ อาทิ การรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ การบริหาร

จัดการ รวมถึ งการบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย หลัก น าไปสู่การยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มจังหวัดให้เติบโตเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก  ได้

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

 สภาพปัญหา เกี่ยวกับโครงสร้างและบริการพื้นฐาน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

(1) ปัญหาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ  

ในขณะที่เส้นทางการคมนาคมอื่นๆ ไม่สะดวกและปลอดภัย เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงจังหวัด บาง

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ยังมีสภาพเป็นถนน 2 ช่องจราจร โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่ง

เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักของภาคใต้ฝั่งอันดามัน และยังมีปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่าง

พื้นที่ในส่วนของ แผ่นดินใหญ่กับเกาะต่างๆ ท้ังที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและแหล่งท่องเที่ยว 
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เนื่องจากท่าเที ยบเรือไม่ได้มาตรฐานและร่องน้ ามีสภาพตื้นเขิน  รวมถึงเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน

ค่อนข้างจ ากัด เป็นอุปสรรคต่อการกระจายนักท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ในขณะเดียวกัน 

จ านวนยานพาหนะ และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ 

ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดในพื้นที่ สะท้อนปัญหาด้านความพร้อมและคุณภาพของการบริการพื้นฐาน 

และการบริหารจัดการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

(2) ปัญหาราษฎรครอบครองพื้นที่ป่าสงวนและที่ดินสาธารณประโยชน์  การประกาศเขต

ที่ดินเป็นเขตอุทยานและป่าสงวนมีปัญหาทับซ้อนที่ท ากินของชา วบ้านจึงเกิดการโต้แย้งสิทธ์ิกับทาง

ราชการ และปัญหาประชาชนที่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ได้เข้าบุกรุกยึดครองท่ีดินของรัฐในเขตป่า

สงวนแห่งชาติและที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและใช้เพื่อการเกษตร  

(3) ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค /บริโภ ค ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่

ภูเขา พื้นที่เกาะ และพื้นที่ลาดชันท าให้ล าน้ าธรรมชาติเป็นสายส้ันๆ น้ าจึงไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ท า

ให้ขาดแคลนน้ าจืดในฤดูแล้ง นอกจากนั้นยังมีปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติถูกบุกรุกด้วยน้ า เค็มจึงไม่

สามารถใช้ประโยชน์ได้  และปัญหาการขาดแ คลนน้ านี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจท่องเที่ยว

อย่างมีเสถียรภาพในอนาคต  

(4) ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม  และความสมบู รณ์ตามธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเที่ย วที่มีชื่อเสียงต่างๆ ท่ีก าลังลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และน้ าเสีย

จากการประกอบกิจก ารต่างๆ และจากชุมชน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในพื้นที่  รวมถึงความ

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลงซึ่งเกิดจากการท าประมงที่ไม่ถูกวิธี และการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ าได้น้อยลง  

(5) ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ประชากรของจังหวัดใน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และทวีความรุนแรงมาก

ย่ิงขึ้น สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และภัยธรรมชาติต่างๆ  

(6) ปัญหาเรื่องการขาดแคล นบุคลากร หรือทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  จัดเป็น

อีกหนึ่งอุปสรรคส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่

จ ากัดเฉพาะปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ แต่ผู้ประกอบการบางส่ วนในพื้นที่ยังมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพที่ไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการแข่งขัน การรวมกลุ่มของเครือข่ายผู้ประกอบการในบางพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง

เพียงพอที่จะสร้างอ านาจในการต่อรองเชิงเศรษฐกิจ  

(7) ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ และส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง  ที่ยังมีความเข้าใจในแนวความคิดเรื่องการท างานแบบบูรณาการอยู่ในระดับที่

แตกต่างกัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ท่ีผ่านมาในบางเรื่องไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่สะท้อนความขัดแย้งทางการเมืองของสมาชิกในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นขาดจิตสาธารณะ การแก้ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ยังด าเนินธุรกิจที่เล็งเห็นเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว  

 ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน  

(1) ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท้ังในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนากลุ่ม

จังหวัดฯ ให้เหมาะสม เป็นระบบ และเชื่อมโยงกันระห ว่างเส้นทางการคมนาคมในสายหลัก สายรอง ท้ัง

ในส่วนของการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางทะเลให้มีคุณภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคมกับท่าอากาศยานภูเก็ต และกระบี่ อีกทั้งสนับสนุนศักยภาพของท่าอากาศยานจังหวัดระนอง

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักลงทุน แ ละประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย   

(2) ปรับปรุงถนนหนทางท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้ มีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับจ านวนยวดยาน

พาหนะที่เพิ่มข้ึน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ ให้มีความ

สวยงาน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันทางเ ศรษฐกิจทั้งในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวอันเป็น

หัวใจส าคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้าอันจะเป็นปัจจัย

สนับสนุนให้พื้นที่เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในอนาคต  

(3) นอกเหนือจากเรื่องเส้นทางการคมนาคมแล้วนั้น จังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอัน

ดามันได้เน้นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค การขาด

แคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากไม่มีสถานที่กักเก็บน้ า โดยเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ต้อง

เริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม เช่น ขุดลอกคลองที่มีความตื้นเขิน  ให้มีศักยภาพรองรับปริมาณ

ความต้องการใช้น้ าของประชาชน เพิ่มขนาดความจุของอ่างเก็บน้ า หรือแหล่งกักเก็บน้ าอื่นๆ ท่ีมีอยู่ 

รวมถึงสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขึ้นมาใหม่ อาจเป็นในลักษณะของอ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า พัฒนาระบบ

ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น  

(4) เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทั้งในส่วนของป่าสงวน ป่าชายหาด และป่าชายเลนนั้น 

ประชาชนได้เสนอความต้องการ และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด  

โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  สร้างความตระหนักและปลูกฝั งจิตส านึก

ของราษฎรให้หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง  จัดระบบชุมชนคอย

สอดส่องดูแล จัดท าโครงสร้างบ้านเอื้ออาทร หรือบ้านมั่นคงส าหรับผู้ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอ ง 

ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรที่ท ากินอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความส าคัญกับ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน รวมท้ังการน าระเบียบข้อกฎหมายมา

บังคับใช้อย่างเข้มงวด  

(5) ในส่วนของคุณภาพของส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ท้ังด้านปัญหาขยะมูลฝอย และน้ าเสียจาก

ชุมชนนั้น ควรบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด ห รือภาคเอกชนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างเข้มงวด รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียให้ได้

มาตรฐาน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและครบวงจร สร้างเตาเผาขยะ
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ให้เป็นของต าบล ขยายศักยภาพโรงบ าบัดน้ า เสีย และเพิ่มปริมาณรถเก็บขยะให้เพียงพอต่อจ านวน

ประชากรในบางพื้นที่ จัดท าโครงการรีไซเคิลขยะ แปรรูปขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ท าโครงการคลองสวยน้ าใส  

(6) ส าหรับการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด

ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น จ าเ ป็นต้องสนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยที่ทันสมัย แจ้งเตือนได้ทัน

ต่อเหตุการณ์และมีครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภัยในกลุ่มจังหวัดฯ มีป้ายสัญญาณที่ชัดเจน มีหอเตือนภัยท่ีได้

มาตรฐาน ฝึกอบรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือและแจ้งเตือนภัย จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ัง

ทางน้ าและ ทางบก สร้างสันเขื่อนหรือแนวป้องกันภัยพิบัติตามธรรมชาติ สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัครชุมชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัย 

โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการสาธารณภัยในทุกขั้นตอน  

(7) แนวทางการพัฒนาบุ คลากรในสาขาธุรกิจต่างๆ ภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ น าเสนอว่า

ควรจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาทักษะโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้การอบรมสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อม

ให้ความส าคัญกับศู นย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ จัดสร้างกลุ่มอาชีพและ

มีแหล่งในการจ าหน่ายสินค้าในชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการขายสินค้าให้ตรง

กับความต้องการของตลาด  

(8) ท้ายที่สุด โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญย่ิงคือ การบูรณาการร่วมกันระห ว่างหน่วยงานส่วน

ราชการระดับต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งนี้ภาคประชาสังคมเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้อง

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกขั้นตอน หาแนวทางการท างานร่วมกันโดยมี

หน่วยงานหลัก อาทิ ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นตัวกล างประสาน เปิดโอกาสให้มีการ

ตรวจสอบการบริหารงานจากภาคประชาชน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม มุมมองของบุคลากรภาครัฐ 

ให้ท างานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรภาครัฐ

ให้เจริญรอยตามพระยุคลบาทน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ก ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 22::  การพัฒนาสินค้าและบรกิารด้านการการพัฒนาสินค้าและบรกิารด้านการท่อท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับงเที่ยวที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของศักยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรพัยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรพัยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม  

  ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมประเด็นปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของภาคประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลไกส าคัญด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการส่งเสริม และรักษาขีดความสามารถด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนการ

เชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ ในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านวิสาหกิจชุมชน และ

ปัจจัยเอื้อต่างๆ เข้าเติบโตไปพร้อมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน อันจะน าไปสู่ดุลยภาพขององค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับต่างๆ ในอนาคต 
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 สภาพปัญหาเกี่ยวกับ สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของ

ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคม ของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

(1) ปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม และความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเที่ยวปัจจุบันที่อยู่ในเกณฑ์ถดถอยเป็นปัญหา ที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจั งหวัดฯ ก าลังประสบอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวและจากภัยธรรมชาติ ขาดการ

พัฒนาและดูแลที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนบางส่วนยังขาด จิตส านึกสาธารณะ

ไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการดูแลรั กษาแหล่งท่องเที่ยว  

(2) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิมมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก

การขยายตัวของวัฒนธรรมแบบตะวันตกในกลุ่มเยาวชน และการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์

แบบไร้ทิศทาง ขาดการจัดท าผังเมืองที่ดี  

(3) การแข่งขันของธุรกิจในสาขาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเอื้อต่อการประ กอบธุรกิจของ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กๆ ประสบปัญหาไม่สามารถอยู่รอดได้  

(4) รายได้และเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดยังผูกขาดเฉพาะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพียงอย่าง

เดียว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจยังคงพึ่งพิง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขาดการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ

อื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ  

(5) ปัญหาด้านการเกษตรเป็นจุดอ่อนส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปัจจุบัน

เกษตรก รจ าเป็นต้องเผชิญกับปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยต่างๆ ท่ีมีราคาสูงขึ้น พื้นที่เพาะปลูกมีลดน้อยลง 

บางส่วนยังขาดความรู้ ด้านเทคโนโลยี และขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มีหนี้สินที่ยัง

ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปให้ความรู้และสนับสนุนเงินทุน ผลผลิตทางการเกษตรบางรายการ มีราคาตกต่ า 

และไม่มีเสถียรภาพ พืชท่ีเพาะปลูกส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความเส่ือมโทรม

ของดินได้ ไม่มีตลาดกลางสินค้าเกษตร  

(6) นอกจากนั้น ส าหรับการประมงในพื้นที่ชาวประมงก าลังประสบปัญหาจากจ านวนทรัพยากร

สัตว์น้ าที่มีปริมาณลดน้อยลง และบางส่วนยัง คงท าการประมงอย่างผิดกฎหมาย มุ่งแต่ต้องการจับสัตว์น้ า

ให้ได้ปริมาณมากที่สุดโดยไม่ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังปล่อยปละละเลยการท าหน้าที่  

(7) ส าหรับปัญหาเชิงสังคมที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว

นั้น มีทั้งปัญหาท่ีเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การเอารัดเอาเปรียบจากนักท่องเที่ยวของ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพ าะอย่างย่ิงค่าโดยสารประเภทต่างๆ  

(8) ปัจจุบัน ประชาชนในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพ

สูง และปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากสินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่รายได้

ต่างๆ ยังคงที่ แรงงานในพื้นที่บางส่วนยังคงเลือกงาน ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน และในช่วง

นอกฤดูกาลท่องเที่ยวประชาชนจะขาดรายได้  
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(9) ปัญหาแรงงานต่างด้าวจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญที่กลุ่มจังหวัดฯ จะต้องแก้ไข เนื่องด้วย

มีสภาพภูมิประเทศที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การขาดแคลนแรงงานในบางกลุ่มอาชีพ การไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายของผู้ประกอบการ การขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ปัญหา

แรงงานต่ างด้าวเหล่านี้นอกเหนือจากจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่แล้วนั้น ยังส่งผล

กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความระแวงต่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการ

แพร่กระจายของยาเสพย์ติดอีกด้วย  

(10) การเจริญเติบโต และการขยายตัวของสังคมเมืองจากอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดฯ ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่เคยมีอยู่ ในสังคมแต่ดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

เนื่องจากมีประชากรต่างถิ่นเดินทางเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบอาชีพเป็นจ านวนมากท าให้ขาด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงภาระหน้าที่ในเวลาอันจ ากัด และแนวทางก ารใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ส่งผลให้

คนส่วนใหญ่พึ่งตนเอง อันน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในสังคม  

 ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาคประชาชน  

(1) ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า 

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือฟื้นฟูธรรมชาติ เช่ น การปลูกปะการังเทียม สนับสนุนแนวคิดการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยก าหนดมาตรการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฟื้นฟู 

และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ างย่ังยืน  

(2) ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้มีความสวย

งาน น่าสนใจ และน่าประทับใจเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชม  กระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการรองรับกับการส่งเสริม

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการมัคคุเทศก์น้อย  

(3) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครอง ส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ควรมีมาตรการควบคุม หรือจ ากัดการขยายตัวของห้าง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ รวมถึงพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าท้องถิ่น เช่น การวางแผนระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

การตั้งราคา รูปแบบการจัดวางสินค้า การตกแต่งร้านค้า และกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชน  

(4) สนับสนุนการวิจั ยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

เช่น ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงขยายองค์ความรู้ในการจัดเก็บ

ผลผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรในกรณีที่จะต้องเผชิญปัญหาภาวะราคาสินค้าเกษตรผันผวน (ตกต่ า) 

รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากปาล์มน้ ามัน หรือกากของเสียจากการเกษตร

อื่นๆ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการสร้างรายได้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาฐานการผลิตให้เป็นของเกษตรกรในท้องถิ่น ไม่เน้นการสร้างความม่ันคั่ง
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ตามแนววัตถุนิยม และที่ส าคัญที่สุดคือบูรณาการระบบการผลิตภาคการเกษตร (พืช ประมง และปศุ

สัตว์) เข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคการผลิตในพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่ม รายได้ให้แก่

เกษตรกรและประชาชนอย่างท่ัวถึง  

(5) สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการแปรรูป การปรับรูปแบบของสินค้า OTOP ให้มีความน่าสนใจ และน่าจับจ่าย

ใช้สอย บนพื้นฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตร ฐานระดับสากล  

(6) สังเกตและควบคุมลักษณะการเคล่ือนไหวของราคาการบริการขนส่ง และราคาสินค้า

อุปโภค-บริโภคในตลาดท้องถิ่น เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากภาคเอกชนบางกลุ่ม ส่งเสริมให้

ประชาชนเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพเสริมนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้จ่าย

อย่างอดออมด าเนินชีวิตตามวิถึพอเพียง  

(7) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และสถิติจ านวนแรงงานให้สามารถสะท้อนภาพที่แท้จริง

ของพื้นที่ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการรักษาความม่ันคงของชุมชนต่อไป ท้ังนี้ควรเริ่มบูรณาการองค์กร 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้ าวอย่างเป็นระบบ ก าหนดมาตรฐาน ควบคุม

ปริมาณการจ้างแรงงานต่างด้าว สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าท างาน จัดชุดเฉพาะกิจแรงงานต่าง

ด้าวเพื่อเข้าตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

และลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้เพิกเฉย หรือละเลยการ ปฏิบัติงานโดยความตั้งใจ  

(8) เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และประชากร โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมอาสาสมัครใน

ชุมชนให้มีความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย และคุ้มกันชุมชนขอ งตนเอง ติดต้ังไฟฟ้าตามถนน

หนทางต่างๆ ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ  

(9) สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูวิถีชีวิตแ บบดั้งเดิม ได้แก่ การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเดียวกัน

ในลักษณะเครือญาติ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพั นธ์ระหว่างคนในหมู่บ้าน หรือชุมชน ส่งเสริม

บทบาทของสถาบันครอบครัว ซึ่งความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวจะสามารถช่วยลดปัญหา

ยาเสพย์ติดในชุมชนด้วยในเวลาเดียวกัน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 33::  การบรหิารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ การบรหิารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ 

  ส าหรับประเด็นสุดท้ายจะกล่าวถึงปัญหาหรือจุดอ่อน รวมถึงแนวทางการยกระดับขีด

ความสามารถด้านการตลาดจากแนวคิดของของประชาชนในพื้นที่ โดยครอบคลุมท้ังการรักษา และขยายฐาน

ทางการตลาดส าหรับกลุ่มเป้าหมายเดิม และการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ในอนาคต  

 สภาพปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ  

สภาพปัญหาล าดับแรกส าหรับประเด็นด้านการตลาด คือ การขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีส่งผลต่อการกระจุกตัวของ
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นักท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิม ภาครัฐ ภา คเอกชนให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และ

ท าการตลาดด้านการท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซ่ึงคนส่วนใหญ่รู้จักแล้วเพียงอย่างเดียว  
การประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้กระจาย

ตัวไปสู่แหล่งท่องเที่ ยวใหม่ๆ  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ  

ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเห็นตรงกันว่า ควรมุ่งเน้นให้มีการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเชิงสุขภาพ 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดฯ จากการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  

กล่าวโดยสรุป การแก้ปัญหาและการด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหา ซ่ึงสรุปจาก

แนวความคิดของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาพื้นที่โดยตรง จะวางอยู่บนพื้นฐานของการ

ท างานแบบบูรณาการอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับขีด

ความสามารถในการผลิตสินค้า และให้บริการการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงสาขาธุรกิจประเภทอื่นๆ เข้า

กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามันได้วิเคราะห์ถึงรายละเอียดในประเ ด็นต่างๆ และน าไปเป็นโจทย์ในการทบทวนแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นหนึ่งในกลไกหลักส าหรับการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่

แผนปฏฺบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี พ .ศ. 2556 ในส่วนต่อไป 

 

 

 


