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“Ecotourism” เป็นค าที่เกดิใหม่ในวงการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยน าค า ๒ ค ามา รวมกนั ได้แก่ 

eco และ tourism ค าว่า eco แปลตามรูปศัพทว่์า บ้านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน tourism แปลว่า การทอ่งเที่ยว 

ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย หมายความถึง การทอ่งเที่ยวที่เน้นในด้าน สิ่งแวดล้อมอนั

เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์  

ส่วนค าว่า นิเวศ ซ่ึงเป็นค าภาษา สนัสกฤตที่น ามาใช้ในภาษาไทย กแ็ปลว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย

เช่นกนั (ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน) ฉะน้ัน การทอ่งเที่ยว เชิงนิเวศจึงเป็นศัพทบั์ญญัติที่มีความหมาย

ตรงกับค าในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม  

นอกจากค าว่า “ecotourism” แล้ว ยังมีค าอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง กนัอกีหลาย

ค า ได้แก่ “green tourism”  แปลว่า การท่องเที่ยวสเีขียว หมายถึง การทอ่งเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสีเขียว

เป็นสญัลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ “biotourism” แปลว่า การทอ่งเที่ยวเชิงชีวภาพ ซ่ึงหมายถึง 

การทอ่งเที่ยวที่ เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ และ “agrotourism” แปลว่า การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร เป็น

การทอ่งเที่ยวที่เน้นในด้านเกษตรกรรม เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกบัธรรมชาติของพืชผล ไร่นา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของเกษตรกร เพ่ือขยายความหมายของการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศให้ชัดเจนย่ิงข้ึน จะขอกล่าวถึงค านิยามที่

นักวิชาการได้ให้ไว้ในที่ต่างๆ ดังน้ี
6
 

(1) องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) 

สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การทอ่งเที่ยวโลก (World 

Tourism Organi- zation) ให้ค านิยามว่า "การทอ่งเที่ยวที่ ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทาง

ธรรมชาติ  มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตาม

ธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดย

ไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนักส็ร้างโอกาสทางเศรษฐกจิ ที่จะท า ให้เกดิ

การอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร ในท้องถิ่น" (สุมาลี เทพสวุรรณ, 2544 : หน้า 39) 

(2) ดร. ราลฟ์ บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย การทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให้ค านิยามสั้นๆว่า "การทอ่งเที่ยวที่อาศัย

ผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการที่ย่ังยืน และองค์ประกอบทาง  การศึกษา ซ่ึงมีส่วนก่อให้เกดิ

การอนุรักษ์" (Buckley, Ralph 1995 : p. 3)  

(3) การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ค านิยามว่า "การเดินทางไปยังสถานที่ ทอ่งเที่ยวแห่งใดแห่ง

หน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพธรรมชาต ิ

สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อ

ระบบนิเวศ" (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2539 : หน้า 10) 

 

แผนภาพ: โรงแรมทีไ่ดร้บัรางวลั ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010 

                                                 
6
 คัดลอกมาจาก “สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27”, ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย นายไพฑรูย์ พงศะบุตร เผยแพร่

ผ่านเวบไซต์ (http://guru.sanook.com) เข้าถงึเมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2553. 

http://guru.sanook.com/
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หน่ึงในตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรมสนับสนุนการผลักดันจุดยืนทางการตลาดรูปแบบใหม่ คือ                

กลุ่มอันดามันมีโรงแรมที่ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010 จ านวน 4 โรงแรมจาก 

20 โรงแรมทั่วประเทศ ได้แก่ Andaman Cannacia Resort and Spa, Laguna Beach Resort, Le Meridien Phuket 

Beach Resort, และ Pimalai Resort & Spa โดยรางวัลน้ีเป็นหน่ึงใน 6 ASEAN Tourism Standards ที่ 10 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนตกลงจะผลักดันร่วมกันระหว่างปี ค.ศ. 2010-2011 ซ่ึงรางวัลโรงแรมสีเขียว ASEAN 

Green Hotel Awards เป็นอกีหน่ึงโครงการที่จัดข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมและเป็นการยกย่องผู้ประกอบการโรงแรม 

รีสอร์ทที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นทั้ง

ผู้ประกอบการใหม่และเก่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงแรมให้เป็น Green Hotel หรือโรงแรมที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงตอบรับกบัสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

ทั้งน้ี เกณฑ์ในการคัดเลือกน้ันพิจารณาจากเกณฑ์หลัก 11 เกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกใน

คร้ังน้ี คือ ใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมและการด าเนินการส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สี

เขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม การร่วมมือกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ส าหรับด าเนินงาน การจัดการขยะจัดการของเสีย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการใช้

พลังงาน การใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการใช้น า้ การจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง การ

ควบคุมมลพิษทางเสียงจากการด าเนินงานโรงแรม การจัดการและบ าบัดน า้เสีย เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของน า้ 

และลดการสร้างน ้าเสีย รวมถึงมีการจัดการสารพิษและสารเคมีโดยแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนส าหรับวัตถุมีพิษ 

ประกอบกับการก าจัดของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การปรับตัวของสถานบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

โรงแรมให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางการตลาด หากยังรวมถึง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สงูข้ึนจากรายจ่ายที่ลดลงในเวลาเดียวกนั 
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จากการคัดเลือกโดย CNN go แนะน าสุดยอด หาดงาม 50 แห่งทั่วโลก มีหาดในประเทศไทย

เข้าวินติด 3 อนัดับ ได้แก่ อนัดับที่ 5 อ่าวมาหยา เกาะพีพี กระบ่ี (ภาพยนตร์เร่ือง the Beach) อนัดับที่ 25  

หาดพระนาง ไร่เลย์ กระบ่ี และอนัดับที่ 29  หาดร้ิน เกาะพงัน จะเหน็ได้ว่าทะเลฝั่งอนัดามันติดอนัดับอยู่ 2 

อนัดับ 

 

อ่าวมาหยา เกาะพีพี  Maya Bay, Ko Phi Phi, Thailand 

 

 

หาดพระนาง ไร่เลย์ จังหวัดกระบ่ี Phra Nang Beach, Railay, Thailand 
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แผนภาพ: การจัดอนัดบัชายทะเลในอาเซียน Traveler’s Choice Award 2012 

 

ผลส ารวจจากเวบ็ไซต์ www.tripadvisor.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ด้านข้อมูลท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Traveler’s Choice Award ประจ าปี 2012 เพ่ือรวบรวมผลโหวต

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าประทับใจของสมาชิกเว็บไซต์ที่มีอยู่ทั่วโลก จากการรวบรวมผลโหวตในประเภท 

Beach Destinations ปรากฏว่า หมู่เกาะพีพีดอน จ.กระบ่ี ได้รับการโหวตให้ได้อันดับ 2 ประเภทชายหาดน่า

ทอ่งเที่ยวในภมิูภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นรองเพียงแค่ชายหาดโบราเคย์ ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

              ทั้งน้ีปัจจัยหลักที่ท  าให้หมู่เกาะพีพีดอน ได้รับการโหวตให้ได้อันดับ 2 น้ัน เน่ืองจากมีชายหาดที่

สวยงาม และมีจุดด าน า้ลึกและน า้ต้ืนที่ได้รับความนิยมจากนักทอ่งเที่ยว 

              นอกจากน้ี ยังมีชายหาดอื่นๆ ของประเทศไทย ที่ได้รับการโหวตให้ติดใน 10 อันดับดังกล่าวอีก

เช่นกนั ได้แก่ เกาะลันตา จ.กระบ่ี (อันดับ 3) เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี (อันดับ 4) เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 

(อนัดับ 5) หาดกะตะ จ.ภเูกต็ (อันดับ 6) หาดเฉวง จ.สุราษฎร์ธานี (อันดับ 8) และ บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี 

(อนัดับ 10) 

              ส าหรับ 7 ชายหาดของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับน้ัน ล้วนอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักของ

ภาคใต้ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดับต้นๆของเมืองไทยที่แต่ละปีในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมี

นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาทอ่งเที่ยวกนัเป็นจ านวนมาก 

และการจัดอันดับโรงแรมส าหรับครอบครัว ของเวบ็ไซต์ TripAdvisor.com  ได้ประกาศผลรางวัล 

Traveler’s Choice 2012 Hotels for Family ในประเภท “Top 25 Hotels for Families in Asia” ซ่ึงได้รับ

การโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนับล้านคน ให้โรงแรมในประเทศไทยติดอันดับถึง 6 อันดับในอันดับที่ 6, 

15, 16, 17, 20 และ 25 ตามล าดับดังน้ี  The Chava Resort จ.ภเูกต็ , Marriott’s Phuket Beach Club , 

Outrigger Laguna Phuket Resort , Blue Lagoon Resort Hua Hin , Marriott Mai Khao Beach จ.ภเูกต็ 

และ Courtyard Phuket at Surin Beach  นอกจากน้ี องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO World Tourism 

Barometer) ได้รายงานการจัดอันดับ World’s Top Destinations by International Tourism Receipts 
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(จุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลก โดยคิดจากรายรับด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ) ในปี 2554 

พบว่า ประเทศไทยได้รับอนัดับที่ 11 (สงูข้ึนจากอนัดับที่ 12 ในปี 2553) 

 อย่างไรกด็ี เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ผู้เช่ียวชาญมองว่าศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวของไทยยังเป็นอันดับสาม รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดย World Economic Forum (WEF) ได้

ออกรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียนปี 2012 โดยระบุว่า สิงคโปร์ มี

ศักยภาพการแข่งขันด้านทอ่งเที่ยวสูงสุดในอาเซียน รองลงมาคือมาเลเซีย ไทย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ซ่ึงการ

จัดอนัดับน้ีวัดจากจุดแขง็เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ความปลอดภัย การสนับสนุนของรัฐบาล ความ

คุ้มค่า และปัจจัยอื่นที่สนับสนุนการท่องเที่ยว และการประชุม World Economic Forum on East Asia ซ่ึงจัด

ข้ึนที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ในหัวข้อ เปิดพรมแดน : สร้างการเติบโต

ให้กับทวีปเอเชีย ผ่านการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยว ที่ประชุมได้พูดคุยแนวทางการเพ่ิมโอกาสดึง

นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาอาเซียน โดยเน้นให้ประเทศในอาเซียนปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่ยังเป็น

อุปสรรคอยู่ เช่น เช่ือมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ และระบบการช าระเงิน ที่ควรเพ่ิมความสะดวกเร่ือง

การช าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเงินสดมากขึ้นขณะเดียวกันควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลสนับสนุน

การทอ่งเที่ยวมากข้ึน 

ซ่ึงในการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 กลุ่มจังหวัดฯ ได้น ากรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่เน้นการยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณน้ี 

ได้แก่ ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวคิด Green Tourism ของประเทศอังกฤษที่มีการรวบรวม

รายละเอียดการติดต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้แนวความคิดเชิงอนุรักษ์ และตัวอย่างการด าเนินยุทธศาสตร์

ของประเทศสโลวาเนีย  

แผนภาพ : โปรแกรมการท่องเทีย่วตามแนวคิด Green Tourism ของประเทศองักฤษ

 
ที่มา : http://www.green-business.co.uk/  
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แผนภาพ : กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องประเทศสโลวาเนีย 

 
ที่มา : http://www.slovenia.info/?ps_eko_turizem=0&lng=2 

โดยองค์ประกอบพ้ืนฐาน ที่กลุ่มจังหวัดจะต้องให้ความส าคัญเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ิมขีด

ความสามารถของธุรกิจการท่องเที่ยวแนวคิดใหม่ ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับกฎ ระเบียบ และบทบาท

ภาครัฐในการสนับสนุน การเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเหน็ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อทางด้านการเงิน การยกระดับองค์ความรู้และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

และบุคลากร รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกบน

พ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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แผนภาพ : แผนพฒันาการท่องเทีย่วของสิงคโปร ์

�ร เทศไทย 
• ม ราย  ้ ากการ  อ เ  ่ย  ป  
     ปร มา     สนล้านบา 
• ม น ก  อ เ  ่ย       ล้านคน 
เพ่ิม   น       

สิงคโ�ร  
• ม ราย  ้ ากการ  อ เ  ่ย  ป       
     พ นล้านเหร ย สิ ค ปร  
 ปร มา       สนล้านบา   เพ่ิม   น 
      ากป   ่ ล้ 
• ม น ก  อ เ  ่ย   นป       ม   าน น
         ล้านคน เพ่ิม   น        

ศักยภา ด้านการท่องเท  ยว องไทยเม  อเท ย กันแล้ว สิงคโ�ร ม แ น ั นาด้านการท่องเท  ยวอย่าง
เ� นร   แล เ� นร � รรม 

ส าน  ่  อ เ  ่ย  ห   หม  ๆ ร ม   การเปิ ต   
ส นพฤกษ าสตร ริมอ า มาร น า  Gardens by the Bay)
  าเรือส ารา นานา าติ ห   หม   International Cruise 
Terminal)  ล ริเ อร  าฟาร   River Safari) เ  กาลอาหารนานา าติ World Gourmet Summit 

มหกรรม ฟ  น่ Asia Fashion Exchange 
เ  กาล ิลป  Singapore Arts Festival 
เ  กาล Great Singapore Sale 
เ  กาลอาหาร Singapore Food Festival 
เ  กาล Singapore Garden Festival 
มหกรรม      Formula 1 Singtel Singapore Grand Prix

 บปร มา ก  า     ล้านเหร ย สิ ค ปร  เพ่ือ  ้ นการ
สน บสนนุกอ  นุพ  นาการ  อ เ  ่ย   Tourism 
Development Fund) เพื่อส  เสริมค ามร  มมอื นการ
พ  นาน  ตกรรม     น ้านผลิตภ     บริการ  ล การ   
 านอ เ นต  ร ม   เพ่ิม   ค ามสามาร  อ 
ผู้ปร กอบการ เพ่ิมมลูค า อ บริการ ล เสริมสร้า ค าม
เ ้ม     อ ภาค ุรกิ การ  อ เ  ่ย 

2012

     :                                                                                      -            
 

 

การท่องเที่ยวของสิงคโปร์จะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ท าให้ต้องปรับเปล่ียนการด าเนินงาน โดยตระหนักถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน และปรับปรุงคุณภาพของ

ผู้ประกอบการในประเทศให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพสูงขึ้ น เพ่ือให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ในปี 2554 ที่ผ่านมา มี

นักท่องเที่ยวไปเยือนสิงคโปร์ 13.2 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 13% จากปี 2553 โดยมียอดรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 

22.2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพ่ิมข้ึน 17% จากปีที่แล้ว ส าหรับปีน้ี องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism 

Organisation : UNWTO) ระบุว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะทวีป

เอเชีย ซ่ึงคาดว่าจะโตถึง 4-6% เพ่ือผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สิงคโปร์ได้สร้างแผนงาน Tourism 

Compass เพ่ือก าหนดทศิทางกลยุทธ์ตลาดการท่องเที่ยวใหม่และส่งเสริมความร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการ 

เน้นการสร้างความเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างถ่องแท้ผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด 

ผสานกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมระดับคุณภาพ และความโดดเด่นของประเทศสิงคโปร์ทั้งในด้าน

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนาน มาใช้ในการ

ออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเฉพาะแบบ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างเหนือระดับ

และตรงจุด ภาครัฐของสิงคโปร์ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 905 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพ่ือใช้ในการสนับสนุ น

กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development Fund) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทั้ง

ในด้านผลิตภัณฑ์ บริการและการจัดงานอีเวนต์ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพ่ิมมูลค่าของ

บริการและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของภาคธุรกจิการทอ่งเที่ยว 
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ในปี 2555 น้ี สิงคโปร์จะยังคงน าเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ 

รวมถึงการเปิดตัวสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่า Gardens by the Bay และท่าเรือส าราญนานาชาติแห่งใหม่ 

(International Cruise Terminal) และริเวอร์ซาฟารี (River Safari) ด้วยเช่นกนั  

 

ภาพรวมศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภณัฑจ์ากสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจงัหวดัในภาคใต ้

ปี 2553 – 2556 ณ ราคาปีฐาน พ.ศ. 2531 

 
ที่มา : รวบรวมและประมาณการเบื้องต้นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

หากเปรียบเทยีบกบักลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ กล่าวได้ว่าเป็นฐานทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าไม่สูง

นัก ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันต้นที่ใช้วัตถุดิบที่มีมากในพ้ืนที่ อาทิ อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ยาง และอาหาร/ห้องเยน็ เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 80 เป็น

บริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นสินค้าขั้นต้น และส่งออกไป

ยังกรุงเทพมหานคร หรือส่งออกไปต่างประเทศ โดยจังหวัดที่เป็นกลไกหลักในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต คือ จังหวัดตรังรองลงมาคือ จังหวัดภเูกต็ และจังหวัดกระบ่ีตามล าดับ 
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แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ณ ราคาปีฐาน 

 
ที่มา : รวบรวมและประมาณการเบื้องต้นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัด จะไม่ได้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของพ้ืนที่ แต่

กล่าวได้ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกจิของกลุ่มจังหวัดพอสมควร เน่ืองจากเป็นแหล่งน าเข้าเงินตราต่างประเทศ

และการจ้งงานที่ส าคัญ อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก

การประมง อาท ิอาหารทะเลแช่แขง็ อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ อุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ยางพารา อาท ิ

ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น า้ยางข้น การแปรรูปอัดอบไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ฯลฯ และ

อุตสาหกรรมสกัดน า้มันปาล์มดิบ เป็นต้น ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล่าน้ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) 

ให้แก่ผลิตผลภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
7
 

ส าหรับวิสาหกจิชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันน้ัน จังหวัดในกลุ่มอนัดามันยังคงมี

ผลิตภัณฑ์สนิค้า OTOP ระดับ 5 ดาวค่อนข้างต ่า กล่าวคือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมี

ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวรวมทั้งสิ้น 16 รายการ จาก 748 รายการทั่วประเทศไทย ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์

ค่อนข้างน้อยหากเปรียบเทยีบกบัจังหวัดอื่นๆ ที่มีช่ือเสยีงด้านการทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 ข้อมูลเพ่ิมเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้. 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

แผนภาพ : จ านวนและรายการผลิตภณัฑ ์OTOP 5 ดาว ปี 2556 

 

 
ที่มา : ประกาศผลการคดัเลือกสดุยอดผลิตภัณฑห์นึ่งต าบลหนึ่งอ าเภอ กรมพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 

 

 ภาพรวมดา้นการเงินของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้อย่างครอบคลุม ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลว่า  ปัจจุบันสถาบันการเงินที่เปิดด าเนินการในเขตภาคใต้รวมถึงในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ี เป็นส านักงานสาขาซ่ึงมีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสถาบัน

การเงินที่ส าคัญที่ด าเนินการในภาคใต้มี ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานธนานุบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคารพาณิชย์นับว่ามีบทบาทต่อท้องถิ่นมากที่สุด โดย ณ สิ้นปี 

2556 มีสาขาธนาคารพาณิชย์เปิดด าเนินการในเขตภาคใต้ทั้งสิ้น 683 ส านักงาน โดยเปิดด าเนินการในจังหวัด

สุราษฎร์ธานีมากที่สุด 132 ส านักงาน  รองลงมาได้แก่ ภูเกต็และสงขลา มีสาขาธนาคารพาณิชย์ 122 

ส านักงาน และ 111 ส านักงานตามล าดับ 

นครปฐม 

ราชบุรี 
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 
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 สถานการณด์า้นสงัคม 

แผนภาพ : จ านวนและทิศทางการเปลีย่นแปลงดา้นจ านวนประชากร 

ของกลุ่มจังหวดัต่างๆ ในภาคใต ้ปี 2553 – 2556 

 

แผนภาพ : โครงสรา้งจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 
 

ที่มา : รวบรวมและประมาณการเชิงสถติเิบื้องต้น โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

จ านวนประชากรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณค่อนข้างน้อย หากเปรียบเทยีบกับ

กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย กล่าวคือมีปริมาณมากกว่าจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 เพียง

กลุ่มเดียว และมีอัตราการขยายตัวที่ลดลง ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรของภาคใต้

โดยรวม โดยในปี 2553 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.85 ล้านคน 

ขยายตัวเพ่ิมจากในปี 2552 ซ่ึงเท่ากับ 1.82 ล้านคนอยู่ประมาณร้อยละ 1.25 อย่างไรกต็าม ข้อมูลจ านวน

ประชากรที่รวบรวมจากการจดทะเบียนของส านักงานสถิติจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี

ความแตกต่างจากข้อมูลข้างต้นเลก็น้อย และยังสะท้อนความแนวโน้มการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรที่ค่อนข้าง

คงที่ดังเช่นข้อมูลประมาณการจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ตาราง : ประชากรจากการทะเบยีน จ าแนกตามเพศ 

กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั พ.ศ. 2553 - 2557 

ภาคและจงัหวดั 2553 2554 2555 2556 2557 

ทั่วราชอาณาจักร 

ชาย 

หญิง 

63,878,867 

31,451,801 

32,426,466 

64,076,033 

31,529,148 

32,546,885 

64,456,695 

31,700,727 

32,755,968 

64,785,909 

31,845,971 

32,939,938 

65,124,716 

31,999,008 

33,125,708 

กลุ่มอนัดามนั 

ชาย 

หญิง 

1,836,621 

907,785 

928,836 

1,857,374 

916,499 

904,875 

1,877,933 

925,403 

952,530 

1,890,651 

929,522 

961,129 

1,912,380 

939,674 

972,706 

กระบี่ 

ชาย 

หญิง 

432,704 

216,393 

216,311 

438,039 

218,708 

219,331 

444,967 

221,906 

223,061 

450,890 

224,619 

226,271 

456,811 

227,411 

229,400 

พังงา 

ชาย 

หญิง 

253,112 

126,939 

126,173 

254,931 

127,682 

127,249 

257,493 

128,842 

128,651 

259,420 

129,799 

129,621 

261,370 

130,577 

130,793 

ภเูกต็ 

ชาย 

หญิง 

345,067 

163,682 

181,385 

353,847 

167,370 

186,477 

360,905 

170,766 

190,139 

369,522 

174,827 

94,695 

378,364 

179,221 

199,143 

ระนอง 

ชาย 

หญิง 

183,079 

95,093 

87,986 

183,849 

95,317 

88,532 

182,648 

94,160 

88488 

174,776 

88,582 

86,184 

177,089 

89,653 

87,436 

ตรัง 

ชาย 

หญิง 

622,659 

305,678 

316,981 

626,708 

307,422 

319,286 

631,920 

309,729 

322,191 

636,043 

311,695 

324,348 

638,746 

312,812 

325,934 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักสถติิพยากรณ ์ส านักงานสถติิแห่งชาติ 

ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ัน มีสัดส่วนประชากรชายน้อยกว่าประชากรหญิงมา

โดยตลอด ทั้งน้ีสถิติดังกล่าวไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจนเป็นปัญหาของสังคมแต่อย่างใด สิ่งที่ควรน ามา

พิจารณาคือ อัตราการกระจายตัวของประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ  ที่ไม่สมดุลอย่างเหน็ได้ชัด  โดยสัดส่วนความ

หนาแน่นของประชากรกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ คือ จังหวัดภูเกต็มีความหนาแน่นสูงสุดเฉล่ีย 618.59 คน ต่อ

พ้ืนที่ 1 ตารางกโิลเมตร ในขณะที่จังหวัดระนองมีความหนาแน่นเท่ากบั 55.11 คนต่อตารางกโิลเมตร 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ตาราง : แสดงเนื้ อที ่จ านวนประชากร และค่าความหนาแน่นของประชากรต่อพื้ นที่ ปี 2553-2557 

  2553 2554 2555 2556 2557 

ระนอง 183,079 183,849 182,648 174,776 177,089 

พงังา 253,112 254,931 257,493 259,420 261,370 

ภูเก็ต 345,067 353,847 360,905 369,522 378,364 

กระบี ่ 432,704 438,039 444,967 450,890 456,811 

ตรงั 622,659 626,708 631,920 636,043 638,746 

กลุ่มอนัดามนั 1,836,621 1,857,374 1,877,933 1,890,651 1,912,380 

     ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

นอกจากปัญหาเร่ืองการกระจุกตัวของประชากรในบางพ้ืนที่แล้วน้ัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มันยังเผชิญกับแนวโน้มโครงสร้างประชากรที่ก  าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้แนวโน้มภาระการพ่ึงพิงเพ่ิม

สูงข้ึน สืบเน่ืองจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จในอดีต รวมทั้งผลการ

พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม  ท าให้สัดส่วนโครงสร้างประชากรของภาคใต้มีแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจากสถิติในปี 2556 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่ามี

ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.85 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด

และมีแนวโน้มสงูขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีประชากรวัยเดก็

ลดลง จึงยังไม่มีปัญหาอตัราการพ่ึงพิงที่เด่นชัดมากนัก และมีประชากรวัยแรงงานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ตาราง : แสดงช่วงอายุของประชากรในกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

(ไม่รวมประชากรท่ีมิใช่สญัชาติไทย ประชากรอยู่ระหว่างการยา้ยถิน่ ประชากรในบา้นกลางและอ่ืนๆ) 

กลุ่มอาย ุ(ปี) 2553 2554 2555 2556 2557 

จ านวนประชากรรวม 1,543,767  1,569,161  1,595,208  1,620,465  1,642,535  

อาย ุ0-14 ปี 425,422  424,848  426,086  426,229  425,651  

อาย ุ15-59 ปี 1,009,565  1,031,953  1,052,590  1,074,783  1,093,958  

อาย ุ60 ปี ข้ึนไป 108,780  112,360  116,532  119,453  122,926  

สดัส่วนผูสู้งอาย ุ 7.21% 7.33% 7.49% 7.64% 7.85% 

ที่มา : ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักสถติพิยากรณ ์ส านักงานสถติิแห่งชาติ 

 

ด้านประชากรแฝง จากข้อมูลพบว่าประชากรในวัยท างานจากทะเบียนราษฎร์ของกลุ่มอันดามัน  

ในปี พ.ศ.2553 จ านวนประชากรวัยท างานทั้งหมดจากการส ารวจประชากรในพ้ืนที่มีจ านวนมากกว่าจ านวน

ประชากรวัยแรงงานจากทะเบียนราษฎร์เท่ากับ 139,371 คน และจากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

สวยงาม สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจ านวนมากถึง 

1,080,409 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ของประชากรทั้งหมดของพ้ืนที่ จากประชากรทั้งสองกลุ่ม ท าให้กลุ่มอันดามัน

มีประชากรแฝงรวมทั้งสิ้น 1,219,780คน คิดเป็นร้อยละ 66 ซ่ึงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และประชากรกลุ่มน้ีได้เข้า

มาใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ทั้งด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น 
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และเพ่ือให้สามารถเข้าใจสภาพสังคมของกลุ่มจังหวัดได้ครอบคลุมทุกมิติ   เคร่ืองมือสะท้อน

สภาพสังคมโดยรวมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และครอบคลุมบริบททางสังคมได้ในปัจจุบัน คือ 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) จัดท าโดยโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM – UNDP) ล่าสุดปี 

2552 ซ่ึงประกอบด้วยตัวช้ีวัดกว่า 40 ตัวขี้ วัด ภายใต้ 8 ประเดน็หลัก คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ชีวิตการ

งาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วน

ร่วม  
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ที่มา : การประเมนิสถานภาพการพัฒนาคนของประเทศไทยโดยดชันีความก้าวหน้าของคน จัดท าโดย UNDP (2552) 
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ปัจจัยแรกของการประมวลผลดัชนีความก้าวหน้าของคนรายจังหวัดในองค์รวม คือ “ดัชนี

สุขภาพ” ซ่ึงประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด คือ ทารกแรกเกดิที่มีน า้หนักต ่ากว่าเกณฑ์ ประชากรที่เจบ็ป่วย ประชากร

ที่พิการและ/หรือทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคจิตประสาท ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ประชากรที่ออก

ก าลังกาย และจ านวนประชากรต่อแพทย์ 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดชันแีละตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั
8
 

 

                                                 
8
 แหล่งเดียวกนั. 

 

ส าหรับผลการประเมินภาพรวม

ความก้าวหน้าของคนรายจังหวัด

ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน

น้ัน พบว่า อยู่ในเกณฑค่์อนข้างดี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง จ.ภเูกต็  ทเีป็น

จังหวัดซ่ึงมีคะแนน HAI รวมสูงที่สดุ

ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2550 อนัดับ

รองลงมาคือ จ.พังงา (อันดับที่ 7)     

จ.ตรัง (อนัดับที่ 21) จ.กระบ่ี 

(อนัดับที่ 24) และ จ.ระนอง   

(อนัดับที่ 30) ตามล าดับ 
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ภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันยังคงมีความก้าวหน้าด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี 

จ.ภเูกต็ เป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสขุภาพสงูสดุในไทย ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากเดก็

ทารกส่วนใหญ่มีน า้หนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราประชากรที่พิการ หรือทุพพลภาพอยู่ในระดับต ่า 

ประกอบกับ 3 ใน 5 ของจังหวัดทั้งหมดในกลุ่ม (จ.ตรัง, จ.ภเูกต็ และ จ.พังงา) ให้ความส าคัญกับการออก

ก าลังกายเป็นส าคัญ สอดคล้องกับข้อมูลด้านสาธารณสุขที่หน่วยงานในพ้ืนที่ได้รวบรวมมา เช่น กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสัดส่วนของแพทย์  1 คนต่อจ านวนประชากร 3,432 คน ในปี 2550 ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่

ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ ที่มีสัดส่วน 3,220 คน และระดับภาค 3,182 คน หรือจ านวนผู้ป่วย 5 โรค

ร้ายแรงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันที่มีสดัส่วนน้อยกว่าจังหวัดในภาคใต้กลุ่มอื่นๆ 

ตาราง :  แสดงจ านวนผูป่้วยดว้ยโรคทีป้่องกนัได ้5 โรคของภาคใต ้ปี 2556 

(หน่วย : คน) 

จงัหวดั 

โรค 

ความดนั

โลหิตสูง 
เบาหวาน หวัใจ 

หลอดเลือด

สมอง 
มะเร็ง 

ประเทศ 447,737 374,518 150,118 118,085 75,243 

ภาคใต ้ 76,415 52,773 23,390 19,917 7,225 

กลุ่มจงัหวดัอนัดามนั 17,729 11,462 14,539 5,063 1,591 

(คิดเป็นรอ้ยละของภาคใต)้ 23.20 21.72 62.16 25.42 22.02 

ระนอง 1,937 885 1,170 300 100 

พังงา 2,397 1,584 2,310 522 283 

ภเูกต็ 2,854 2,466 2,534 1,116 440 

กระบี่ 2,593 1,932 2,024 624 206 

ตรัง 7,948 4,595 6,501 2,501 562 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสขุ ประมวลโดยส านักพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมภาคใต้ 

ส่วนการเจบ็ป่วยทางสขุภาพจิต ภาคใต้มีอตัราผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมขึ้นจาก 1,678.7 คนต่อ

ประชากรแสนคนในปี 2553 เป็น 2,988.4 คนในปี 2556 โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีอตัราผู้ป่วย

สงูที่อตัรา 2,656.8 คน โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองมีอตัราผู้ป่วย 4,797.9 และ 3,916.2 คน

ตามล าดับ ซ่ึงสงูกว่าระดับภาคและระดับประเทศ 

ดัชนีหรือตัวช้ีวัดประเดน็ในล าดับต่อมา คือ “ดัชนีและตัวชี้ วัดดา้นการศึกษา” โดยดัชนี

การศึกษาน้ีประกอบไปด้วย 4 ตัวช้ีวัด คือ จ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย อตัราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจ านวนนักเรียนต่อห้องระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แผนภาพ: ผลการประเมินตามดชันแีละตวัช้ีวดัดา้นการศึกษาของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั
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ส าหรับประเด็นด้านการศึกษาน้ัน ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันมีอัตรา

ความก้าวหน้าด้านการศึกษาสูงกว่าดัชนีความก้าวหน้าเฉล่ียของประเทศ สอดคล้องกับลักษณะของจังหวัดใน

ภาคใต้จังหวัดอื่นๆ ที่จะให้ความส าคัญกบัการศึกษาค่อนข้างมาก โดย จ.ภเูกต็ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัด

ที่มีจ านวนปีเฉล่ียของประชากรในการศึกษาสงูที่สดุในประเทศไทย (เฉล่ีย 9.1 ปี) และยังติดอันดับจังหวัดที่มี

นักเรียนช้ัน ม.6 ซ่ึงมีคะแนน O-Net เฉล่ียสงูอนัดับ 2 ของประเทศ (รองจากกรุงเทพฯ)  

สถานภาพทางสังคมในประเด็นเร่ืองการศึกษาจากองค์กรสหประชาชาติ น้ัน ยังได้รับการ

สนับสนุนจากข้อมูลในพ้ืนที่ โดยในปี พ.ศ.2554 พบว่า จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรในภาคใต้

ประมาณ 8.8 ปี โดยจังหวัดภูเกต็มีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 9.86 ปี มีสถานศึกษาทั้งในและนอก

สงักดักระทรวงศึกษาธกิาร จ านวน 1,132 แห่ง จัดระดับการศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 96.67 ของสถานศึกษาทั้งหมด ส่วนระดับอุดมศึกษามีเพียง 2 แห่ง รองรับการศึกษาในจังหวัด

ภูเกต็ นอกน้ันมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สวนดุสิต และราชมงคล รองรับนักศึกษาใน

จังหวัดระนองและตรัง สดัส่วนครูต่อนักเรียนทุกระดับประมาณ 1:25 ยกเว้นระดับอุดมศึกษาประมาณ 1:45 

มีอตัราการออกกลางคันประมาณ ร้อยละ 3 ในระดับการศึกษาสายสามัญ และ ร้อยละ 12 ในระดับการศึกษา

สายอาชีพ(ปวช.) โดยมีจังหวัดตรัง พังงา ภูเกต็ มีอัตราการออกกลางคันอยู่ในระดับสูง และยังพบว่ามี

นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ไม่ได้มีการศึกษาต่อจ านวน 1,049 คน คิดเป็นร้อยละ 5.99 ของ

นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2554 ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือมีประมาณ 12,795 คน คิดเป็น ร้อยละ 3 ของ

ประชากรผู้ไม่รู้หนังสอืในภาคใต้ 
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