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“Ecotourism” เป็ นคาที่เกิดใหม่ในวงการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนาคา ๒ คามา รวมกัน ได้ แก่
eco และ tourism คาว่า eco แปลตามรูปศัพท์ว่า บ้ านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน tourism แปลว่า การท่องเที่ยว
ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายความถึง การท่องเที่ยวที่เน้ นในด้ าน สิ่งแวดล้ อมอัน
เป็ นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์
ส่วนคาว่า นิเวศ ซึ่งเป็ นคาภาษา สันสกฤตที่นามาใช้ ในภาษาไทย ก็แปลว่า บ้ านหรือที่อยู่อาศัย
เช่นกัน (ดูพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ฉะนั้น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศจึงเป็ นศัพท์บัญญัติท่มี ีความหมาย
ตรงกับคาในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
นอกจากคาว่า “ecotourism” แล้ ว ยังมีคาอื่นๆที่มีความหมายใกล้ เคียงหรือเกี่ยวข้ อง กันอีกหลาย
คา ได้ แก่ “green tourism” แปลว่า การท่องเที่ยวสีเขียว หมายถึง การท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสีเขียว
เป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ “biotourism” แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ ซึ่งหมายถึง
การท่องเที่ยวที่ เน้ นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ และ “agrotourism” แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็ น
การท่องเที่ยวที่เน้ นในด้ านเกษตรกรรม เพื่อให้ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผล ไร่นา และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของเกษตรกร
เพื่อขยายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
จะขอกล่าวถึงคานิยามที่
นักวิชาการได้ ให้ ไว้ ในที่ต่างๆ ดังนี้6
(1) องค์การสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP)
สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การท่องเที่ยวโลก (World
Tourism Organi- zation) ให้ คานิยามว่า "การท่องเที่ยวที่ ไม่เป็ นการรบกวนลักษณะทาง
ธรรมชาติ มุ่งหวังในด้ านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตาม
ธรรมชาติ มีความเข้ าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็ นมาของสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดย
ไม่เป็ นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะทา ให้ เกิด
การอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร ในท้ องถิ่น" (สุมาลี เทพสุวรรณ, 2544 : หน้ า 39)
(2) ดร. ราลฟ์ บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผ้ ูอานวยการศูนย์วิจัย การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิ ท ประเทศออสเตรเลีย ให้ คานิยามสั้นๆว่า "การท่องเที่ยวที่อาศัย
ผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการที่ย่งั ยืน และองค์ประกอบทาง การศึกษา ซึ่งมีส่วนก่อให้ เกิด
การอนุรักษ์" (Buckley, Ralph 1995 : p. 3)
(3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ คานิยามว่า "การเดินทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใดแห่ง
หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ
สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อ
ระบบนิเวศ" (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2539 : หน้ า 10)

แผนภาพ: โรงแรมทีไ่ ด้รบั รางวัล ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010
6

คัดลอกมาจาก “สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27”, ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย นายไพฑูรย์ พงศะบุตร เผยแพร่
ผ่านเวบไซต์ (http://guru.sanook.com) เข้ าถึงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553.
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หนึ่ ง ในตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นรู ป ธรรมสนั บ สนุ น การผลั ก ดั น จุ ด ยื น ทางการตลาดรู ป แบบใหม่ คื อ
กลุ่มอันดามันมีโรงแรมที่ได้ รับรางวัล ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010 จานวน 4 โรงแรมจาก
20 โรงแรมทั่วประเทศ ได้ แก่ Andaman Cannacia Resort and Spa, Laguna Beach Resort, Le Meridien Phuket
Beach Resort, และ Pimalai Resort & Spa โดยรางวัลนี้เป็ นหนึ่งใน 6 ASEAN Tourism Standards ที่ 10
ประเทศในกลุ่มอาเซียนตกลงจะผลักดันร่ วมกันระหว่างปี ค.ศ. 2010-2011 ซึ่งรางวัลโรงแรมสีเขียว ASEAN
Green Hotel Awards เป็ นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็ นการส่งเสริมและเป็ นการยกย่องผู้ประกอบการโรงแรม
รี สอร์ ทที่ตระหนั กถึงการอนุ รักษ์ พลั งงานและสิ่งแวดล้ อม และยังเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ู ประกอบการรายอื่นทั้ง
ผู้ประกอบการใหม่และเก่าได้ มีการพัฒนาปรั บปรุงโรงแรมให้ เป็ น Green Hotel หรือโรงแรมที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งตอบรับกับสภาวะโลกร้ อนในปัจจุบันได้ เป็ นอย่างดี
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นพิจารณาจากเกณฑ์หลัก 11 เกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกใน
ครั้งนี้ คือ ใช้ นโยบายสิ่งแวดล้ อมและการดาเนินการสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สี
เขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้ อม การร่ วมมือกับชุ มชนและองค์กรส่วนท้ องถิ่น การจัดฝึ กอบรมพั ฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์สาหรั บดาเนิ นงาน การจั ดการขยะจั ดการของเสีย การใช้ พลั งงานอย่ างมี ประสิทธิภาพเพื่ อลดการใช้
พลังงาน การใช้ นา้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ นา้ การจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งในร่มและกลางแจ้ ง การ
ควบคุมมลพิษทางเสียงจากการดาเนินงานโรงแรม การจัดการและบาบัดนา้ เสีย เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของนา้
และลดการสร้ างน้าเสีย รวมถึงมีการจัดการสารพิ ษและสารเคมีโดยแสดงสัญลักษณ์ท่ชี ั ดเจนสาหรั บวัตถุมีพิษ
ประกอบกับการกาจัดของเสียอันตรายอย่ างเหมาะสม ทั้งนี้ การปรั บตัวของสถานบริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงแรมให้ คานึงถึงสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางการตลาด หากยังรวมถึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สงู ขึ้นจากรายจ่ายที่ลดลงในเวลาเดียวกัน
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จากการคัดเลือกโดย CNN go แนะนาสุดยอด หาดงาม 50 แห่งทั่วโลก มีหาดในประเทศไทย
เข้ าวินติด 3 อันดับ ได้ แก่ อันดับที่ 5 อ่าวมาหยา เกาะพีพี กระบี่ (ภาพยนตร์เรื่อง the Beach) อันดับที่ 25
หาดพระนาง ไร่เลย์ กระบี่ และอันดับที่ 29 หาดริ้น เกาะพงัน จะเห็นได้ ว่าทะเลฝั่งอันดามันติดอันดับอยู่ 2
อันดับ

อ่าวมาหยา เกาะพีพี Maya Bay, Ko Phi Phi, Thailand

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

ผลสารวจจากเว็บไซต์ www.tripadvisor.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ด้านข้ อมูลท่องเที่ยวที่ใหญ่ท่สี ุดแห่ง
หนึ่งของโลก ได้ ประกาศผลการจัดอันดับ Traveler’s Choice Award ประจาปี 2012 เพื่อรวบรวมผลโหวต
แหล่ งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าประทับใจของสมาชิกเว็บไซต์ท่ีมีอยู่ท่ัวโลก จากการรวบรวมผลโหวตในประเภท
Beach Destinations ปรากฏว่า หมู่เกาะพีพีดอน จ.กระบี่ ได้ รับการโหวตให้ ได้ อันดับ 2 ประเภทชายหาดน่า
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็ นรองเพียงแค่ชายหาดโบราเคย์ ของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทาให้ หมู่เกาะพี พีดอน ได้ รับการโหวตให้ ได้ อันดับ 2 นั้น เนื่องจากมีชายหาดที่
สวยงาม และมีจุดดานา้ ลึกและนา้ ตื้นที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังมีชายหาดอื่นๆ ของประเทศไทย ที่ได้ รับการโหวตให้ ติดใน 10 อันดับดังกล่ าวอีก
เช่นกัน ได้ แก่ เกาะลันตา จ.กระบี่ (อันดับ 3) เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี (อันดับ 4) เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
(อันดับ 5) หาดกะตะ จ.ภูเก็ต (อันดับ 6) หาดเฉวง จ.สุราษฎร์ธานี (อันดับ 8) และ บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี
(อันดับ 10)
สาหรั บ 7 ชายหาดของประเทศไทยที่ได้ รับการจัดอันดับนั้น ล้ วนอยู่ ในเมืองท่องเที่ยวหลั กของ
ภาคใต้ ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ท่อ งเที่ย วทางทะเลอั น ดั บ ต้ น ๆของเมื อ งไทยที่แ ต่ ล ะปี ในช่ ว งฤดู ก าลท่อ งเที่ย วจะมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็ นจานวนมาก
และการจัดอันดับโรงแรมสาหรับครอบครัว ของเว็บไซต์ TripAdvisor.com ได้ ประกาศผลรางวัล
Traveler’s Choice 2012 Hotels for Family ในประเภท “Top 25 Hotels for Families in Asia” ซึ่งได้ รับ
การโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนับล้ านคน ให้ โรงแรมในประเทศไทยติดอันดับถึง 6 อันดับในอันดับที่ 6,
15, 16, 17, 20 และ 25 ตามลาดับดังนี้ The Chava Resort จ.ภูเก็ต , Marriott’s Phuket Beach Club ,
Outrigger Laguna Phuket Resort , Blue Lagoon Resort Hua Hin , Marriott Mai Khao Beach จ.ภูเก็ต
และ Courtyard Phuket at Surin Beach นอกจากนี้ องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO World Tourism
Barometer) ได้ รายงานการจัดอันดับ World’s Top Destinations by International Tourism Receipts
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(จุ ดหมายปลายทางยอดนิ ยมของโลก โดยคิดจากรายรั บ ด้ านการท่องเที่ยวระหว่ างประเทศ) ในปี 2554
พบว่า ประเทศไทยได้ รับอันดับที่ 11 (สูงขึ้นจากอันดับที่ 12 ในปี 2553)
อย่ า งไรก็ดี เมื่อเทียบกับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในอาเซี ยนแล้ ว ผู้ เชี่ ยวชาญมองว่ าศั ก ยภาพด้ า นการ
ท่องเที่ยวของไทยยังเป็ นอันดับสาม รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดย World Economic Forum (WEF) ได้
ออกรายงานเกี่ยวกับการแข่ งขันด้ านการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซี ยนปี 2012 โดยระบุ ว่า สิงคโปร์ มี
ศักยภาพการแข่งขันด้ านท่องเที่ยวสูงสุดในอาเซียน รองลงมาคือมาเลเซีย ไทย กัมพูชา และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งการ
จัดอันดับนี้วัดจากจุดแข็งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ความปลอดภัย การสนับสนุนของรัฐบาล ความ
คุ้มค่า และปั จจัยอื่นที่สนับสนุ นการท่องเที่ยว และการประชุม World Economic Forum on East Asia ซึ่งจัด
ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ในหัวข้ อ เปิ ดพรมแดน : สร้ างการเติบโต
ให้ กับทวี ปเอเชีย ผ่ านการเดินทาง การค้ า และการท่องเที่ยว ที่ประชุ มได้ พูดคุ ยแนวทางการเพิ่ มโอกาสดึง
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ ามาอาเซี ยน โดยเน้ นให้ ประเทศในอาเซี ยนปรั บปรุ งสิ่งอานวยความสะดวกที่ยังเป็ น
อุปสรรคอยู่ เช่ น เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ และระบบการชาระเงิน ที่ควรเพิ่ มความสะดวกเรื่ อง
การชาระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเงินสดมากขึ้นขณะเดียวกันควรใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ข้อมูลสนับสนุน
การท่องเที่ยวมากขึ้น
ซึ่งในการพิจารณาทบทวนแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2556 กลุ่มจังหวัดฯ ได้ นากรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่เน้ นการยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อนามาเป็ นแนวทางปรับปรุงคุณภาพของแผนฯ ประจาปี งบประมาณนี้
ได้ แก่ ตัวอย่ างโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวคิ ด Green Tourism ของประเทศอังกฤษที่มีการรวบรวม
รายละเอียดการติดต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้ แนวความคิดเชิงอนุ รักษ์ และตัวอย่างการดาเนินยุทธศาสตร์
ของประเทศสโลวาเนีย
แผนภาพ : โปรแกรมการท่องเทีย่ วตามแนวคิด Green Tourism ของประเทศอังกฤษ

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

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

โดยองค์ประกอบพื้ นฐาน ที่กลุ่มจังหวัดจะต้ องให้ ความสาคัญเพื่ อสนับสนุ นการดาเนินงานเพิ่มขีด
ความสามารถของธุรกิจการท่องเที่ยวแนวคิดใหม่ ประกอบด้ วย การให้ ความสาคัญกับกฎ ระเบียบ และบทบาท
ภาครัฐในการสนับสนุน การเปิ ดโอกาสให้ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น การสนับสนุนปัจจัยเอื้อทางด้ านการเงิน การยกระดับองค์ความรู้และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
และบุคลากร รวมถึงการกระตุ้นให้ เกิดการประชาสัมพันธ์ท่มี ีคุณภาพ และดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกบน
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แผนภาพ : แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วของสิงคโปร์
ศักยภา ด้ านการท่ องเทยว องไทยเมอเทย กันแล้ ว สิงคโรมแ น ั นาด้ านการท่ องเทยวอย่ าง
เนร แล เนร รรม

สิงคโร
• มราย ้ ากการ อ เ ่ย ป
พนล้ านเหรย สิ ค ปร
ปร มา
สนล้ านบา เพิ่ม น
ากป ่ ล้
• มนก อ เ ่ย นป
ม าน น
ล้ านคน เพิ่ม น

ร เทศไทย
• มราย ้ ากการ อ เ ่ย ป
ปร มา
สนล้ านบา
• มนก อ เ ่ย
ล้ านคน
เพิ่ม น
ส าน ่ อ เ ่ย ห หม ๆ ร ม การเปิ ต
ส นพฤกษ าสตรริ มอา มารนา Gardens by the Bay)
าเรื อสารา นานา าติ ห หม International Cruise
Terminal) ล ริ เ อร าฟาร River Safari)
บปร มา ก า ล้ านเหรย สิ ค ปร เพื่อ ้ นการ
สนบสนุนกอ นุ พ นาการ อ เ ่ย Tourism
Development Fund) เพื่อส เสริ มค ามร มมือ นการ
พ นาน ตกรรม น ้ านผลิตภ บริ การ ล การ
านอเ นต ร ม เพิ่ม ค ามสามาร อ
ผู้ปร กอบการ เพิ่มมูลคา อ บริ การ ล เสริ มสร้ า ค าม
เ ้ ม อ ภาค ุรกิ การ อ เ ่ย
:

2012
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
-

การท่องเที่ยวของสิงคโปร์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ทาให้ ต้ องปรั บเปลี่ ยนการดาเนิ นงาน โดยตระหนั กถึ งความเป็ นจริ งในปั จจุ บั น และปรั บปรุ งคุ ณภาพของ
ผู้ประกอบการในประเทศให้ มีความทันสมัยและมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ แข่งขันในตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมอบประสบการณ์ การท่ องเที่ยวคุ ณภาพระดั บโลกให้ แก่ นั กท่ องเที่ยวทุ กกลุ่ ม ในปี 2554 ที่ผ่านมา มี
นักท่องเที่ยวไปเยือนสิงคโปร์ 13.2 ล้ านคน เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2553 โดยมียอดรายได้ จากการท่องเที่ยวอยู่ท่ี
22.2 พันล้ านเหรียญสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 17% จากปี ที่แล้ ว สาหรับปี นี้ องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organisation : UNWTO) ระบุว่าการท่องเที่ยวระหว่ างประเทศจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทวีป
เอเชี ย ซึ่ งคาดว่ าจะโตถึ ง 4-6% เพื่ อผลั กดั นการท่องเที่ยวเชิ งคุ ณภาพ สิงคโปร์ ได้ สร้ างแผนงาน Tourism
Compass เพื่ อกาหนดทิศทางกลยุทธ์ตลาดการท่องเที่ยวใหม่และส่งเสริมความร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการ
เน้ นการสร้ างความเข้ าใจถึงความต้ องการของนักท่องเที่ยวอย่างถ่องแท้ ผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างใกล้ ชิด
ผสานกับการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรมระดับคุณภาพ และความโดดเด่นของประเทศสิงคโปร์ท้งั ในด้ าน
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ท่สี นุ กสนาน มาใช้ ในการ
ออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเฉพาะแบบ เพื่ อตอบโจทย์ความต้ องการที่แตกต่างกันได้ อย่างเหนือระดับ
และตรงจุ ด ภาครั ฐของสิงคโปร์ ได้ อนุ มัติงบประมาณกว่ า 905 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ เพื่ อใช้ ในการสนับสนุ น
กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development Fund) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทั้ง
ในด้ านผลิตภัณฑ์ บริการและการจัดงานอีเวนต์ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าของ
บริการและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
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ในปี 2555 นี้ สิงคโปร์จะยังคงนาเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ
รวมถึงการเปิ ดตัวสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่า Gardens by the Bay และท่าเรือสาราญนานาชาติแห่งใหม่
(International Cruise Terminal) และริเวอร์ซาฟารี (River Safari) ด้ วยเช่นกัน

ภาพรวมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัดในภาคใต้
ปี 2553 – 2556 ณ ราคาปี ฐาน พ.ศ. 2531

ที่มา : รวบรวมและประมาณการเบื้องต้ นโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หากเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ กล่าวได้ ว่าเป็ นฐานทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าไม่สูง
นัก ส่วนใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้ นที่ใช้ วัตถุดิบที่มีมากในพื้ นที่ อาทิ อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ ยาง และอาหาร/ห้ องเย็น เป็ นต้ น โดยโรงงานอุตสาหกรรมกว่าร้ อยละ 80 เป็ น
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กใช้ เทคโนโลยีข้ันพื้นฐานแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็ นสินค้ าขั้นต้ น และส่งออกไป
ยังกรุงเทพมหานคร หรือส่งออกไปต่างประเทศ โดยจังหวัดที่เป็ นกลไกหลักในการสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต คือ จังหวัดตรังรองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ตามลาดับ
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แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ณ ราคาปี ฐาน

ที่มา : รวบรวมและประมาณการเบื้องต้ นโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แม้ ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัด จะไม่ได้ เป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักของพื้นที่ แต่
กล่าวได้ ว่ามีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดพอสมควร เนื่องจากเป็ นแหล่งนาเข้ าเงินตราต่ างประเทศ
และการจ้ งงานที่สาคัญ อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ ได้ แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การประมง อาทิ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋ อง ฯลฯ อุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ ยางพารา อาทิ
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง นา้ ยางข้ น การแปรรูปอัดอบไม้ ยางพารา และผลิ ตภัณฑ์จากไม้ ยางพารา ฯลฯ และ
อุตสาหกรรมสกัดนา้ มันปาล์มดิบ เป็ นต้ น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
ให้ แก่ผลิตผลภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ7
สาหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันนั้น จังหวัดในกลุ่มอันดามันยังคงมี
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้ า OTOP ระดับ 5 ดาวค่อนข้ างต่า กล่าวคือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมี
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวรวมทั้งสิ้น 16 รายการ จาก 748 รายการทั่วประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้ างน้ อยหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีช่ ือเสียงด้ านการท่องเที่ยว

7

ข้ อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้ .
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แผนภาพ : จานวนและรายการผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ปี 2556

นครปฐม

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

ราชบุรี

ที่มา : ประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งอาเภอ กรมพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552

 ภาพรวมด้านการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
เพื่ อให้ เข้ าใจพื้ นฐานศั กยภาพเชิ งเศรษฐกิจของกลุ่ มจังหวัดได้ อย่างครอบคลุม ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้ เปิ ดเผยข้ อมูลว่ า ปั จจุ บันสถาบันการเงินที่เปิ ดดาเนินการในเขตภาคใต้ รวมถึงในพื้ นที่กลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันนี้ เป็ นสานักงานสาขาซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ปั จจุ บันสถาบัน
การเงินที่สาคัญที่ดาเนินการในภาคใต้ มี ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ธนาคารออมสิน บริ ษัทหลักทรั พย์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานธนานุ บาล สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคารพาณิชย์นับว่ามีบทบาทต่อท้ องถิ่นมากที่สุด โดย ณ สิ้นปี
2556 มีสาขาธนาคารพาณิชย์เปิ ดดาเนินการในเขตภาคใต้ ท้งั สิ้น 683 สานักงาน โดยเปิ ดดาเนินการในจังหวัด
สุราษฎร์ ธานี มากที่สุด 132 สานักงาน รองลงมาได้ แก่ ภูเก็ตและสงขลา มีสาขาธนาคารพาณิชย์ 122
สานักงาน และ 111 สานักงานตามลาดับ
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 สถานการณ์ดา้ นสังคม
แผนภาพ : จานวนและทิศทางการเปลีย่ นแปลงด้านจานวนประชากร
ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ปี 2553 – 2556

แผนภาพ : โครงสร้างจานวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

ที่มา : รวบรวมและประมาณการเชิงสถิตเิ บื้องต้ น โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จานวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีปริมาณค่อนข้ างน้ อย หากเปรียบเทียบกับ
กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย กล่าวคือมีปริมาณมากกว่าจานวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 เพียง
กลุ่ มเดี ยว และมี อัตราการขยายตัวที่ลดลง ซึ่ งเป็ นไปตามทิศทางการเปลี่ ยนแปลงจ านวนประชากรของภาคใต้
โดยรวม โดยในปี 2553 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.85 ล้ านคน
ขยายตัวเพิ่ มจากในปี 2552 ซึ่งเท่ากับ 1.82 ล้ านคนอยู่ประมาณร้ อยละ 1.25 อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลจานวน
ประชากรที่รวบรวมจากการจดทะเบียนของสานักงานสถิติจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมี
ความแตกต่างจากข้ อมูลข้ างต้ นเล็กน้ อย และยังสะท้ อนความแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรที่ค่อนข้ าง
คงที่ดงั เช่นข้ อมูลประมาณการจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตาราง : ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน พ.ศ. 2553 - 2557
ภาคและจังหวัด
ทั่วราชอาณาจักร
ชาย
หญิง
กลุ่มอันดามัน
ชาย
หญิง
กระบี่
ชาย
หญิง
พังงา
ชาย
หญิง
ภูเก็ต
ชาย
หญิง
ระนอง
ชาย
หญิง
ตรัง
ชาย
หญิง

2553
63,878,867
31,451,801
32,426,466
1,836,621
907,785
928,836
432,704
216,393
216,311
253,112
126,939
126,173
345,067
163,682
181,385
183,079
95,093
87,986
622,659
305,678
316,981

2554
64,076,033
31,529,148
32,546,885
1,857,374
916,499
904,875
438,039
218,708
219,331
254,931
127,682
127,249
353,847
167,370
186,477
183,849
95,317
88,532
626,708
307,422
319,286

2555
64,456,695
31,700,727
32,755,968
1,877,933
925,403
952,530
444,967
221,906
223,061
257,493
128,842
128,651
360,905
170,766
190,139
182,648
94,160
88488
631,920
309,729
322,191

2556
64,785,909
31,845,971
32,939,938
1,890,651
929,522
961,129
450,890
224,619
226,271
259,420
129,799
129,621
369,522
174,827
94,695
174,776
88,582
86,184
636,043
311,695
324,348

2557
65,124,716
31,999,008
33,125,708
1,912,380
939,674
972,706
456,811
227,411
229,400
261,370
130,577
130,793
378,364
179,221
199,143
177,089
89,653
87,436
638,746
312,812
325,934

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยสานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันนั้น มีสัดส่วนประชากรชายน้ อยกว่าประชากรหญิงมา
โดยตลอด ทั้งนี้ สถิติดังกล่ าวไม่ ได้ แตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญจนเป็ นปั ญหาของสังคมแต่ อย่ างใด สิ่งที่ควรนามา
พิจารณาคือ อัตราการกระจายตัวของประชากรในกลุ่มจั งหวัดฯ ที่ไม่สมดุลอย่ างเห็นได้ ชัด โดยสัดส่วนความ
หนาแน่ นของประชากรกระจุ กตัวอยู่ในเมืองใหญ่ คือ จังหวัดภูเก็ตมีความหนาแน่ นสูงสุดเฉลี่ย 618.59 คน ต่อ
พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดระนองมีความหนาแน่นเท่ากับ 55.11 คนต่อตารางกิโลเมตร
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ตาราง : แสดงเนื้ อที่ จานวนประชากร และค่าความหนาแน่นของประชากรต่อพื้ นที่ ปี 2553-2557
2553
2554
ระนอง
183,079
183,849
พังงา
253,112
254,931
ภูเก็ต
345,067
353,847
กระบี่
432,704
438,039
ตรัง
622,659
626,708
กลุ่มอันดามัน 1,836,621 1,857,374
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2555
2556
2557
182,648
174,776
177,089
257,493
259,420
261,370
360,905
369,522
378,364
444,967
450,890
456,811
631,920
636,043
638,746
1,877,933 1,890,651 1,912,380

นอกจากปัญหาเรื่องการกระจุ กตัวของประชากรในบางพื้นที่แล้ วนั้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดา
มันยังเผชิญกับแนวโน้ มโครงสร้ างประชากรที่กาลังเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ แนวโน้ มภาระการพึ่งพิงเพิ่ ม
สูงขึ้น สืบเนื่ องจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครั วที่ประสบผลสาเร็จในอดีต รวมทั้งผลการ
พั ฒ นาประเทศด้ า นเศรษฐกิจ และสัง คม ท าให้ สั ด ส่ ว นโครงสร้ างประชากรของภาคใต้ มี แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจากสถิติในปี 2556 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่ามี
ผู้สูงอายุท่อี ายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7.85 ของจานวนประชากรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด
และมีแนวโน้ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันยังมีประชากรวัยเด็ก
ลดลง จึงยังไม่มีปัญหาอัตราการพึ่งพิงที่เด่นชัดมากนัก และมีประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตาราง : แสดงช่วงอายุของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
(ไม่รวมประชากรที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ประชากรอยู่ระหว่างการย้ายถิน่ ประชากรในบ้านกลางและอื่นๆ)
กลุ่มอายุ (ปี )
2553
2554
2555
2556
2557
จานวนประชากรรวม
1,543,767 1,569,161 1,595,208 1,620,465 1,642,535
อายุ 0-14 ปี
425,422 424,848 426,086 426,229 425,651
อายุ 15-59 ปี
1,009,565 1,031,953 1,052,590 1,074,783 1,093,958
อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
108,780 112,360 116,532 119,453 122,926
สัดส่วนผูส้ ูงอายุ
7.21%
7.33%
7.49%
7.64%
7.85%
ที่มา : ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยสานักสถิตพิ ยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

ด้ านประชากรแฝง จากข้ อมูลพบว่าประชากรในวัยทางานจากทะเบียนราษฎร์ของกลุ่มอันดามัน
ในปี พ.ศ.2553 จานวนประชากรวั ยทางานทั้งหมดจากการสารวจประชากรในพื้ นที่มีจานวนมากกว่ าจานวน
ประชากรวัยแรงงานจากทะเบียนราษฎร์ เท่ากับ 139,371 คน และจากการที่มีแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ี
สวยงาม สามารถดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวเข้ ามาในพื้ นที่ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจานวนมากถึง
1,080,409 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59 ของประชากรทั้งหมดของพื้นที่ จากประชากรทั้งสองกลุ่ม ทาให้ กลุ่มอันดามัน
มีประชากรแฝงรวมทั้งสิ้น 1,219,780คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 ซึ่งมีสัดส่วนที่ค่อนข้ างสูง และประชากรกลุ่มนี้ได้ เข้ า
มาใช้ ทรัพยากรในพื้นที่ท้งั ด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพื้นฐานต่างๆ เป็ นต้ น
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)
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และเพื่ อให้ สามารถเข้ าใจสภาพสังคมของกลุ่มจังหวัดได้ ครอบคลุมทุกมิติ เครื่ องมือสะท้ อน
สภาพสังคมโดยรวมที่ค่อนข้ างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และครอบคลุมบริ บททางสังคมได้ ในปั จจุ บัน คือ
ดัชนีความก้ าวหน้ าของคน (Human Achievement Index – HAI) จัดทาโดยโครงการพั ฒนาแห่ ง
สหประชาชาติประจาประเทศไทย (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM – UNDP) ล่าสุดปี
2552 ซึ่งประกอบด้ วยตัวชี้วัดกว่า 40 ตัวขี้วัด ภายใต้ 8 ประเด็นหลัก คือ ด้ านสุขภาพ ด้ านการศึกษา ชีวิตการ
งาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้ อม ชีวิตครอบครัวและชุ มชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วน
ร่วม
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ที่มา : การประเมินสถานภาพการพัฒนาคนของประเทศไทยโดยดัชนีความก้ าวหน้ าของคน จัดทาโดย UNDP (2552)
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สาหรับผลการประเมินภาพรวม
ความก้ าวหน้ าของคนรายจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
นั้น พบว่า อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.ภูเก็ต ทีเป็ น
จังหวัดซึ่งมีคะแนน HAI รวมสูงที่สดุ
ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2550 อันดับ
รองลงมาคือ จ.พังงา (อันดับที่ 7)
จ.ตรัง (อันดับที่ 21) จ.กระบี่
(อันดับที่ 24) และ จ.ระนอง
(อันดับที่ 30) ตามลาดับ

ปั จ จั ยแรกของการประมวลผลดั ชนี ค วามก้ า วหน้ า ของคนรายจั ง หวั ดในองค์ ร วม คื อ “ดัช นี
สุขภาพ” ซึ่งประกอบด้ วย 7 ตัวชี้วัด คือ ทารกแรกเกิดที่มีนา้ หนักต่ากว่าเกณฑ์ ประชากรที่เจ็บป่ วย ประชากร
ที่พิการและ/หรื อทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคจิตประสาท ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ประชากรที่ออก
กาลังกาย และจานวนประชากรต่อแพทย์
แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้ วัดด้านสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน 8

8

แหล่งเดียวกัน.
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ภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันยังคงมีความก้ าวหน้ าด้ านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
จ.ภูเก็ต เป็ นจังหวัดที่มีความก้ าวหน้ าด้ านสุขภาพสูงสุดในไทย ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้เป็ นผลเนื่องมาจากเด็ก
ทารกส่วนใหญ่มีนา้ หนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราประชากรที่พิการ หรือทุพพลภาพอยู่ในระดับต่า
ประกอบกับ 3 ใน 5 ของจังหวัดทั้งหมดในกลุ่ม (จ.ตรัง, จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา) ให้ ความสาคัญกับการออก
กาลังกายเป็ นสาคัญ สอดคล้ องกับข้ อมูลด้ านสาธารณสุขที่หน่วยงานในพื้นที่ได้ รวบรวมมา เช่น กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีสัดส่วนของแพทย์ 1 คนต่อจานวนประชากร 3,432 คน ในปี 2550 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่
ยังคงสูงกว่ าระดับประเทศ ที่มีสัดส่วน 3,220 คน และระดับภาค 3,182 คน หรื อจานวนผู้ป่วย 5 โรค
ร้ ายแรงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันที่มีสดั ส่วนน้ อยกว่าจังหวัดในภาคใต้ กลุ่มอื่นๆ
ตาราง : แสดงจานวนผูป้ ่ วยด้วยโรคทีป่ ้ องกันได้ 5 โรคของภาคใต้ ปี 2556
(หน่วย : คน)
โรค
จังหวัด

ความดัน
โลหิตสูง

เบาหวาน

หัวใจ

หลอดเลือด
สมอง

มะเร็ง

ประเทศ

447,737

374,518

150,118

118,085

75,243

ภาคใต้

76,415

52,773

23,390

19,917

7,225

กลุ่มจังหวัดอันดามัน
17,729
11,462
14,539
5,063
1,591
(คิดเป็ นร้อยละของภาคใต้)
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
ภูเก็ต
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 : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประมวลโดยสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

ส่วนการเจ็บป่ วยทางสุขภาพจิต ภาคใต้ มีอตั ราผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,678.7 คนต่อ
ประชากรแสนคนในปี 2553 เป็ น 2,988.4 คนในปี 2556 โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีอตั ราผู้ป่วย
สูงที่อตั รา 2,656.8 คน โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองมีอตั ราผู้ป่วย 4,797.9 และ 3,916.2 คน
ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ
ดัชนีหรือตัวชี้วัดประเด็นในลาดับต่อมา คือ “ดัชนีและตัวชี้ วัดด้านการศึกษา” โดยดัชนี
การศึกษานี้ประกอบไปด้ วย 4 ตัวชี้วัด คือ จานวนปี การศึกษาเฉลี่ย อัตราการเข้ าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจานวนนักเรียนต่อห้ องระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้ วัดด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน9

ส าหรั บ ประเด็น ด้ า นการศึ ก ษานั้ น ทุ ก จั ง หวั ด ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ั ง อั น ดามั น มี อั ต รา
ความก้ าวหน้ าด้ านการศึกษาสูงกว่าดัชนีความก้ าวหน้ าเฉลี่ยของประเทศ สอดคล้ องกับลักษณะของจังหวัดใน
ภาคใต้ จังหวัดอื่นๆ ที่จะให้ ความสาคัญกับการศึกษาค่อนข้ างมาก โดย จ.ภูเก็ต ติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัด
ที่มีจานวนปี เฉลี่ยของประชากรในการศึกษาสูงที่สดุ ในประเทศไทย (เฉลี่ย 9.1 ปี ) และยังติดอันดับจังหวัดที่มี
นักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งมีคะแนน O-Net เฉลี่ยสูงอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากกรุงเทพฯ)
สถานภาพทางสั ง คมในประเด็น เรื่ อ งการศึ ก ษาจากองค์ ก รสหประชาชาติ น้ั น ยั ง ได้ รั บ การ
สนับสนุ นจากข้ อมูลในพื้ นที่ โดยในปี พ.ศ.2554 พบว่ า จานวนปี การศึกษาเฉลี่ ยของประชากรในภาคใต้
ประมาณ 8.8 ปี โดยจังหวัดภูเก็ตมีจานวนปี การศึกษาเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 9.86 ปี มีสถานศึกษาทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 1,132 แห่ง จัดระดับการศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 96.67 ของสถานศึกษาทั้งหมด ส่วนระดับ อุดมศึกษามีเพียง 2 แห่ง รองรับ การศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต นอกนั้นมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สวนดุสิต และราชมงคล รองรับนักศึกษาใน
จังหวัดระนองและตรัง สัดส่วนครูต่อนักเรียนทุกระดับประมาณ 1:25 ยกเว้ นระดับอุดมศึกษาประมาณ 1:45
มีอตั ราการออกกลางคันประมาณ ร้ อยละ 3 ในระดับการศึกษาสายสามัญ และ ร้ อยละ 12 ในระดับการศึกษา
สายอาชี พ (ปวช.) โดยมีจังหวั ดตรั ง พั งงา ภูเก็ต มีอัตราการออกกลางคัน อยู่ในระดับ สูง และยังพบว่ า มี
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น(ม.3) ไม่ได้ มีการศึกษาต่อจานวน 1,049 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.99 ของ
นักเรี ยนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้ น ในปี 2554 สาหรับผู้ไม่ร้ ูหนังสือมีประมาณ 12,795 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 3 ของ
ประชากรผู้ไม่ร้ ูหนังสือในภาคใต้

9

แหล่งเดียวกัน.
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