
พื้นที่ตองการอะไร ?
ความตองการและขอเสนอเชิงนโยบายจาก ภาคใต

ประเด็นพัฒนาสําคัญและ
เรงดวนโดยรวมของภาคใต 3 มิติ

มิติเศรษฐกิจ 

มิติสิ่งแวดลอม
1) การจัดการของเสียที่มีเพิ่มขึ้น
2) ความสมบูรณลุมนํ้า ภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมนํ้า แมนํ้า ทะเลสาบ มีแนวโนมลดลง
3) ปญหาการขาดแคลนนํ้า
 

1) จํานวนนักทองเที่ยวลดลงจากผลกระทบของสถานการณการระบาดของโควิด-19
2) ความเหลื่อมลํ้ามีแนวโนมสูงขึ้น
3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใตอยูในระดับตํ่า
4) การเสียดุลการคาชายแดนภาคใตมีแนวโนมสูงขึ้น

1) สารเสพติดมีความรุนแรง 
2) ความยากจนมีแนวโนมสูงขึ้น
3) การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน 
4) ปญหาธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐมีแนวโนมสูงขึ้น (มิติสันติภาพ)
5) การจัดการศึกษาไมตอบโจทยตลาดแรงงาน และไมสรางความสามารถในการแขงขัน
6) ปญหาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

มิติสังคม

Download 
รายงานฉบับสมบูรณ

คณะนักวิจัยภาคใต
รศ.ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย
วีณา ลีลาประเสริฐศิลป มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และคณะ

www.sdgmove.com

โครงการจดัทําแผนบรูณาการดานวทิยาศาสตร   วจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชิงพืน้ทีอ่ยางยัง่ยนื (Area Need) แบงพืน้ทีก่ารศกึษา
ออกเปน 6 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน และยังแบงพื้นที่ของภาค
ตาง ๆ  ออกเปนกลุมพื้นที่ยอยสําหรับการศึกษาทั้งสิ้น 18 กลุมยอย โดยยึดการแบงกลุมตามที่ตั้งของจังหวัดในเขตติดตอกันหรือตอเนื่อง
กันเปนหลัก  จากนั้นพิจารณาความสอดคลองหรือเกื้อหนุนกันของประเด็นยุทธศาสตรหรือทิศทางการพัฒนา รวมไปถึงการแกไขประเด็น
สําคัญเรงดวนที่จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัด

9  ขอเสนอแนะ
 เชิงนโยบาย

จากความตองการพัฒนาของภาคใตขางตน คณะทํางานไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อนําไปสูการริเริ่มดําเนินการของภาคใตไวหลายประการ ดังนี้

1) การนําเอาเทคโนโลยีเขามาใช ในภาคการทองเที่ยวและบริการ เพื่อสรางการเชื่อมตอกับตางชาติ
2) สงเสริมกลุมชาวพื้นเมือง ดานภูมิปญญา เพื่อสรางกระบวนการการเรียนรูในการอยูรวมกัน
    เชน กลุมชาวเล
3) แผนการจัดการผังเมืองที่เหมาะสมกับภูมิศาสตรและการทองเที่ยว
4) การจัดการนํ้าที่ยั่งยืน ประชาชนเขาถึงทรัพยากรอยางทั่วถึง
5) การจัดการขยะตลอดสายทางดวยสํานึกรับผิดชอบ
6) มีการอนุรักษทรัพยากรที่สวยงาม ทะเล ปาชื้น พื้นราบ การเกษตรใหอุดมสมบูรณ
7) พัฒนาความเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวสุขภาพเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
8) การสรางแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดความรวมมือของเครือขายทางสังคม 
    6 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา สถาบันทางศาสนา ภาคสื่อมวลชน
    และภาคประชาสังคม
9) ควรมีนโยบายนําความหลากหลายทางธรณีวิทยา มากระตุนความรวมมือดานการเรียนรู
    ทางวิทยาศาสตร เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมได 

ภาคใตฝงอันดามัน

ภาคใตฝงอาวไทย

ชุมพร

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

ตรัง

สงขลา
กระบี่

สตูล

พัทลุง

นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี

ความตองการของพื้นที่ 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
มิติสังคม
1) สารเสพติดมีความรุนแรง [SDG3, SDG16]
2) ความยากจนมีแนวโนมสูงขึ้น [SDG1]
3) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน [SDG4] 
4) การจัดการศึกษาไมตอบโจทยตลาดแรงงาน 
    และไมสรางความสามารถในการแขงขัน [SDG4, SDG8]  
5) ปญหาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ [SDG1, SDG10]
6) ปญหาธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครฐัมแีนวโนมสูงขึน้ [SDG16] (มิตสินัตภิาพ)
มิติเศรษฐกิจ
1) ความเหลื่อมลํ้ามีแนวโนมสูงขึ้น [SDG8, SDG10]
2) การพึ่งพาการทองเที่ยวจากตางชาติ ทําใหการทองเที่ยวขาดความยั่งยืน 
    [SDG8, SDG12]
3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใตอยูในระดับตํ่า [SDG8]
4) การเสียดุลการคาชายแดนของภาคใตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น [SDG8]

มิติสิ่งแวดลอม
1) ขยะของเสียทุกชนิดเพิ่มขึ้น [SDG11, SDG12]
2) การบริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพไมเพียงพอ [SDG6]  
3) ความสมบูรณของลุมนํ้า ภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมนํ้า แมนํ้า ทะเลสาบ มีแนวโนมลดลง 
    [SDG6, SDG14, SDG15]
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และภัยพิบัติตามธรรมชาติ [SDG11, SDG13]

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
มิติสังคม
1) ความยากจนมีแนวโนมสูงขึ้น [SDG1]
2) สารเสพติดมีความรุนแรง [SDG3, SDG16]
3) การจัดการศึกษาไมตอบโจทยตลาดแรงงาน 
    และไมสรางความสามารถในการแขงขัน [SDG4, SDG8]
4) ปญหาธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐมีแนวโนมสูงขึ้น [SDG16] (มิติสันติภาพ)
5) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน [SDG4]
6) ปญหาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ [SDG1, SDG10]
7) การสูญเสียคุณภาพชีวิต จากปญหาสิ่งแวดลอม
    [SDG3,SDG6,SDG11,SDG14, SDG13, SDG15]
มิติเศรษฐกิจ
1) จํานวนนักทองเที่ยวลดลง จากผลกระทบของโควิด–19 [SDG8, SDG12]
2) ความเหลื่อมลํ้ามีแนวโนมสูงขึ้น [SDG8, SDG 10]
3) ปญหาการวางงาน จากการไมสามารถปรับตัวเพื่อหางานใหม
    ในสถานการณโควิด-19 [SDG8]
4) ไมสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น
    ใหกับเกษตรกร [SDG2, SDG11]
5) การเสียดุลการคาชายแดนของภาคใตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น [SDG8]
6) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใตอยูในระดับตํ่า [SDG8]

มิติสิ่งแวดลอม
1) การกัดเซาะชายฝงมีความรุนแรงมากขึ้น [SDG14]
2) ขยะของเสียทุกชนิดเพิ่มขึ้น [SDG11, SDG12]
3) ความสมบูรณของลุมนํ้า ภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมนํ้า แมนํ้า ทะเลสาบ มีแนวโนมลดลง 
    [SDG6, SDG14, SDG15]
4) การสูญเสียคุณภาพชีวิตจากปญหาสิ่งแวดลอม [SDG13, SDG15]
5) ปญหาการขาดแคลนนํ้า [SDG6]

• ชุมพร
• นครศรีธรรมราช
• พัทลุง
• สุราษฎรธานี

แบงการศึกษาภาคใต 
ออกเปน 2 กลุมจังหวัด ไดแก

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

• กระบี่
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน


