
สวนที่ 9 
ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม 

 

ประวัติศาสตร ภูเก็ต 
 

  ภูเก็ต เปนชือ่ที่ใชในปจจุบนักอนหนาที่นีเ้ราใชคําวา “ภูเก็จ” แปลวาเมืองแกว ซึ่งตรงกับ

ความหมายเดมิที่ชาวทมิฬ เรียกเมืองนี้วา “มณิคราม” ตามหลกัฐานที่ปรากฏเมื่อ พ.ศ.2568 ปจจุบันภูเก็ตเปน

จังหวัดหนึ่งทางภาคใตของประเทศไทย ที่มีประวตัิความเปนมา ปรากฏในหลกัฐานทางประวัติศาสตรและ

โบราณคดีมานานนับป เปนที่รูจักของนักเดินเรือ    ทีใ่ชเสนทางระหวางจีนกับอินเดีย โดยผานแหลมมลายู มี

หลักฐานที่เกาแกที่สุดคือ หนังสือภูมิศาสตร และแผนทีเ่ดินเรือของปโตเลมี เมื่อประมาณ พ.ศ.700 กลาวถึงการ

เดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิ ลงมาแหลมมลายูตองผานแหลม “จังซีลอน” หรือเกาะภูเก็ต 
 

  นอกจากนี้ ยงัปรากฏในหลกัฐานทางประวัติศาสตรไทยวา ภูเก็ตเปนสวนหนึง่ของอาณาจักร

ตามพรลิงค ตอมาจนถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย และในสมัยอาณาจกัรศิริธรรมนคร เรียกเกาะภูเก็ตวา “เมือง

ตะกั่วถลาง” เปนเมืองที ่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใชตราประจําเมืองเปนรูปสุนขั จนถงึสมยัสุโขทัย เมือง

ถลางขึน้อยูกบัเมืองตะกัว่ปาในสมยักรุงศรอียุธยา ชาวฮอลันดามาสรางสถานที่เกบ็สินคา เพื่อรับซ้ือแรดีบุกที่

เมืองภูเก็ต ดังนั้นเกาะภูเกต็ทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเมอืงถลางที่มีคนไทยปกครอง สวนทางตะวนัตกและ

ตอนใตของเกาะเปนเมืองภูเก็ต ซึ่งมีชาวตางชาติเขามารับซ้ือแรดีบุก 
 

  จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน กษัตริยพมาไดยกทพัมาตหีวัเมืองตาง ๆ ทางตอนใต

เร่ือยมาถงึเมืองถลาง ขณะนัน้เจาเมืองถลางเพิง่ถงึแกกรรมลง คุณหญิงจัน ภริยาและคุณมุกนองสาว จงึรวบรวม

กําลังพลตอสูกองทพัพมาจนแตกพายไป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2328 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุา

โลกมหาราช รัชกาลที ่ 1 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งคุณหญงิจนัเปนทาวเทพกระษัตรีและคุณมกุเปน

ทาวศรีสุนทร ตอมาเมืองภูเก็ตไดเจริญเติบโตมากขึ้นจากการคาและเหมืองแร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดรวบรวมหวัเมืองชายทะเลตะวนัตกเปน     “มณฑลภูเกต็” และเมื่อป 

พ.ศ.2476 ไดยกเลิกมณฑลภูเก็ต และเปลีย่นมาเปน    “จังหวัดภูเก็ต”   ตั้งแตนั้น เปนตนมา 
 

              คําขวัญจังหวดัภูเก็ต 
 ไขมุกอันดามัน      สวรรคเมืองใต 

หาดทรายสีทอง        สองวีรสตรี 
          บารมีหลวงพอแชม 



ขอมูลพืน้ฐานทั่วไปของจงัหวัด 
 

ขนาดและทีต้ั่ง 

 จังหวัดภูเก็ต เปนจงัหวัดในภาคใตตอนบนของประเทศไทย  ตัง้อยูระหวางละตจิูดที่ 7 องศา 45  

ลิปดา  ถงึ  8  องศา  15  ลิปดา  เหนือ   และลองจิจดูที่  98  องศา  15  ลิปดา    ถึง 98 องศา40    ลิปดา

ตะวันออก มลัีกษณะเปนเกาะ  จัดเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย  ตั้งอยูทางทศิตะวันตกของ

ภาคใต  ในทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอนิเดีย  มเีกาะบริวาร  32  เกาะ  สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากบั  

21.3  กิโลเมตร  สวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ  48.7  กิโลเมตร  เฉพาะเกาะภูเก็ตมพีืน้ที ่  543.034  

ตารางกโิลเมตร  สวนเกาะบริวารมีพืน้ที ่   27  ตารางกิโลเมตร  รวมพืน้ทีท่ั้งหมด  570.034  ตารางกโิลเมตร

หรือ  356,271.25  ไร  อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดนิหมายเลข  4   และทางหลวง

จังหวัดหมายเลข  402  รวมระยะทาง  867  กิโลเมตร  หรือ  688  กิโลเมตร  ทางอากาศ  มีอาณาเขตตดิตอ  

ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดชองแคบปากพระ  จงัหวดัพังงา  เชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพาน 

เทพกระษัตร ี

 ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจงัหวัดพงังา 

 ทิศใต  ติดทะเลอันดามัน  มหาสมทุรอินเดีย 

 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน  มหาสมทุรอินเดีย 

ลักษณะภูมปิระเทศ 

 

 จังหวัดภูเก็ตมลัีกษณเปนหมูเกาะ  วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต  พื้นที่สวนใหญประมาณรอย

ละ  70  เปนภูเขา  มียอดเขาที่สูงที่สุด  คอื  ยอดเขาไมเทาสิบสอง  สูงจากระดับน้าํทะเลปานกลาง  529  เมตร  

และประมาณรอยละ  30   เปนพื้นที่ราบอยูตอนกลางและตะวนัออกของเกาะพืน้ที่ชายฝงดานตะวันออกเปน

ดินเลนและปาชายเลน    สวนชายฝงทะเลดานตะวันตกเปนภูเขา  และหาดทรายที่สวยงาม 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดภูเก็ต  มีลักษณะภมูิอากาศแบบเขตศูนยสูตร  อยูในเขตอิทธพิลของลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต  

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอากาศรอนชื้นตลอดป  มี 2 ฤดู  ประกอบดวย 

 ฤดูฝน  เร่ิมต้ังแตเดือนเมษายน  ถงึ  เดือนพฤศจกิายน 



 ฤดูรอน  เร่ิมต้ังแตเดือนธนัวาคม  ถงึ  เดือนมนีาคม 

 จังหวัดภูเก็ต  มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งป 28.49 องศาเซลเซียส  มีฝนตก  188 วนั  ปริมาณน้าํฝนในป 

2549 วัดได  2,207.7  มิลลิเมตร ความชืน้สัมพัทธเฉล่ียตลอดทั้งป 76.05% 

 
การปกครอง 
 จังหวัดภูเก็ต  แบงการบรหิารราชการสวนภูมิภาค  ออกเปน  3  อําเภอ  ประกอบดวย  อําเภอเมือง

ภูเก็ต  อําเภอกะทู  อําเภอถลาง  มีตําบล  17  ตําบล  และ  103 หมูบาน  การบริหารราชการสวนทองถิ่น  

ประกอบดวย  องคการบรหิารสวนจงัหวัด  1  แหง  เทศบาล  9  แหง  คือ  เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลเมืองปา

ตอง  เทศบาลตําบลกะรน  เทศบาลตําบลกะทู  เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  เทศบาลตําบลเชิงทะเล  เทศบาล

ตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลราไวย เทศบาลตําบลวิชิต และองคการบรหิารสวนตําบลอีก  9  แหง 

 
ประชากรและความหนาแนนของประชากร 
 ประชากรจังหวัดภูเก็ต  ณ มกราคม 2551  มีจํานวน  315,671  คน เปนชาย  150,552  คน  หญิง  

165,119  คน จํานวนบาน 146,258 ครัวเรือน  

 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปาไม 
 จังหวัดภูเก็ต  มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  107,578  ไร  แบงเปนพืน้ที่ปาบก จํานวน  88,235  ไร   

ปาชายเลน  19,343 ไร 
 แรธาตุ 
 ภูเก็ตเปนจงัหวัดหนึ่งที่มีแหลงแรดีบุกมากในภาคใต    มีทั้งแหลงแรบนพืน้ดินที่กระจายอยูทัว่ไปในทุก

อําเภอ     และแหลงแรในทะเล       ผลิตไดประมาณ  18,398 เมตริกตัน 
 แหลงน้าํ 
 จังหวัดภูเก็ต  มีแหลงน้ําบนดินและแหลงน้ําใตดิน  ไมมแีมน้ําสายหลกั      มีเฉพาะลําคลองและ 

ธารน้าํสายสัน้ ๆ  จาํนวน   118  สาย 
 ดิน 
 ลักษณะดินของเกาะภูเก็ต  เกิดจากสะสมตัวของกอนกรวดและศิลาแลง  ดนิดังกลาวปกคลุมไป 

ตามชายฝงทะเล  และพื้นที่เชิงเขาเปนดินลูกรังปนทรายและรอนมาก  จึงขาดประสิทธิภาพในการอุมน้ํา   

มีการพงัทลายตัวไดงาย  เหมาะในการเพาะปลกูยางพารา  สับปะรดพันธุพื้นเมืองภูเก็ตและมะพราว 



สภาพเศรษฐกิจ1 

 รายไดหลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากธุรกิจการทองเที่ยว  ซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกป ในป 2549  จังหวัด

ภูเก็ตมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ  รวม  4.50 ลานคน  รายไดจากธุรกิจการทองเที่ยว

ประมาณ 77,595.88 ลานบาท  รองลงมา  เปนรายไดจากการคาสงและคาปลีก  การเกษตรซึ่งไดแก  การ

ประมง  การปลูกยางพารา  มะพราว  สับปะรด  เปนตน  นอกจากนั้นก็ยังมีรายไดจากการบริการทางดานการ

คมนาคมและขนสง  และอุตสาหกรรม 

 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  รายงานวาในป  2548   

จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําป  50,229  ลานบาท  และมีรายไดเฉลี่ยตอคน

ตอป  171,823  บาท 
 การคมนาคมและขนสง 
 จังหวัดภูเก็ตมเีสนทางคมนาคม 3 ทาง ไดแก  ทางบก  ทางน้าํและทางอากาศ  การคมนาคม  ทางบก  

มีทางหลวงหมายเลข  402  เปนเสนทางหลัก  และมีทางหลวงจังหวัดรอบเกาะ  รวมทั้งเสนทางอื่น ๆ   ที่แยก

ออกจากทางหลวงหมายเลข  402  ไปยังชมุชนและสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ 

 สําหรับทางน้ํา  จังหวัดภูเก็ต  มีทาเรือน้ําลึก  1  แหง  ไดแก  ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต  อยูบริเวณอาวมะขาม  

ใชเปนทาเรือเพื่อการขนสงสินคา  และเพื่อการทองเที่ยว  นอกจากนั้นยังมีทาเทียบเรือทองเที่ยวและเรือขนาด

เล็กอีก  14  แหง 

 สวนทางอากาศ  มีสนามบินนานาชาติภูเก็ต  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขนสงสินคาและผูโดยสาร 

เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยตรง 

 
 การสาธารณูปโภค 
 จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดแรกในประเทศไทย  ทีม่ีไฟฟาใชในทุกหมูบาน  โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค

ภูเก็ต  ไดรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต  สําหรับพืน้ที่ที่เปนเกาะกลางทะเลจะใชกระแสไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย  และเครื่องปนไฟฟาดีเซล   จังหวดัภูเก็ตมีจํานวนผูใชไฟฟา  รวม 1,335,126 ครัวเรือน 

และมีจํานวนไฟฟาที่จาํหนาย  1,009,895,790.40 ลานยูนิต 

 การประปา  หนวยงานทีรั่บผิดชอบในการผลิตน้ําประปาในจงัหวัดภูเก็ต ไดแก   การประปาสวน

ภูมิภาค  การประปาเทศบาลนครภูเก็ต  การประปาเทศบาลตําบล  ปริมาณน้าํที่ผลิตทั้งสิน้  27.37 ลานลูก-

บาศกเมตร   และมีจํานวนผูใชน้ํา  43,328  ราย 

 
1 ที่มา สํานกังานคลังจังหวัดภูเก็ต  



 

การบริการโทรศัพท  จงัหวัดภูเก็ตมีชุมสายโทรศัพท  50  ชุมสาย มีจํานวนเลขหมายเต็ม 58,568  

เลขหมาย และที่เปดใชแลว 43,664 เลขหมาย 
 
การศึกษาและสาธารณสขุ 
 จังหวัดภูเก็ตมโีรงเรียน  จาํนวน  90  แหง  มีครู  2,384  คน  และมีนกัเรียน   53,908  คน   อัตราสวน

ครูตอนักเรียน  เทากบั  1: 25 

 ดานการสาธารณสุข    จงัหวัดภูเก็ตมีสถานบริการสาธารณสุข   ซึ่งสามารถบริการประชาชนไดอยาง

ทั่วถงึ  มีโรงพยาบาล  ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม  6  แหง  สถานีอนามยั 23 แหง จาํนวนเตียงผูปวยตอ

ประชากร 1: 269  

 
 สถานที่ที่นาสนใจ 
 จังหวัดภูเก็ต  มีสถานทีท่องเทีย่วหลายแหง  ซึ่งมทีัง้สถานทีท่ี่เปนธรรมชาติ  และสถานที่สําคัญทาง

ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงกอสราง   สถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ไดแก  เขารัง  แหลมกา  หาดราไวย  แหลม

พรหมเทพ  หาดในหาน  อาวเสน  จุดชมวิวหาดกะตะ หาดกะรน  เกาะแกวพิสดาร เกาะโหลน  เกาะเฮ  หมู

เกาะราชา  หาดปาตอง  หาดกะหลิม  หาดกมลา  หาดสุรินทร  แหลมสิงห   และอุทยานแหงชาติสิรินาถ   

(หาดในยาง) 

 สถานทีท่องเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม  และสิ่งกอสราง  ไดแก อนุสาวรียสองวีรสตรีทาวเทพกระษัตรี

ทาวศรีสุนทร  ตึกเกาเมืองภูเก็ต  วัดฉลอง  วัดพระทอง  วัดพระนางสราง พิพธิภัณฑสถานแหงชาติถลาง  และ

เทศกาลกินเจ  นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกตที่ใชเทคโนโลยีทีท่ันสมยั  เปนที่รูจกักนั

ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ ในนามภูเก็ตแฟนตาซี  ตัง้อยูที่ตําบลกมลาอําเภอกะทู 
 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม  (SWOT  Analysis) 

เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมและอิทธพิลภายในจังหวัดภูเก็ต โดยจําแนกเปนปจจัยเชิงบวก ไดแก 

ตัวแปรที่เปนขอไดเปรียบ ซึ่งเปนจดุแข็งของภูเก็ตที่มีอยูเปนเหมือนศักยภาพภายในของภูเก็ตที่จะชวยเสริม

โอกาสในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล   ขณะเดียวกนัไดศึกษาถงึปจจัยเชงิลบไดแก ตัวแปรที่เปนขอ

เสียเปรียบหรือจุดออนของภูเก็ต สวนใหญจะเปนปญหาที่พบในเมอืงทองเทีย่วและขอจํากัดบางประการที่อาจ

เปนอุปสรรคตอการพัฒนา ดังนี ้

 



 

 

• จุดแข็ง (Strength) 

1) มีทรัพยากรทองเทีย่วที่งดงาม โดดเดน หลากหลายและมีชื่อเสียง 

ระดับโลก 

2) ทรัพยากรมนษุยมีความพรอมที่จะไดรับการพัฒนา 

3) มีความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 

4) มีฐานเศรษฐกจิที่มัน่คงและหลากหลาย 

5) มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 

6) มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของจังหวัด 

• จุดออน  (Weakness) 

1) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม 

2) ความปลอดภัยและการเอาเปรียบนกัทองเทีย่ว 

3) การมีสวนรวมของประชาชนและจิตสาธารณะ 

4) การควบคมุและรักษาระดับมาตรฐานการใหบริการ 

5)  การพึ่งพิงและแรงงานตางดาว 

• โอกาส (Opportunity) 

การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ที่ผานมามีความผูกพนักับกลุมจังหวัดขางเคียง และเชื่อมโยงใน 

ระดับอนุภาคใตตอนบน ตลอดจนระดับประเทศและนานาชาติ นับไดวาจังหวัดภูเก็ตมีการสรางสมโอกาสการ

พัฒนามาแลวระดับหนึง่  ประกอบกับสถานการณแนวโนมการเติบโตดานการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชยี

แปซิฟกขยายตัวตอเนื่อง จึงเปนการเสริมสรางโอกาสใหกับภูเก็ต โดยใชฐานที่มีอยูเดิมรองรับโอกาสการพัฒนา

ตาง ๆ ที่จะเกดิขึ้นไดอยางสอดคลองกับสถานการณ กลาวคือ 

1) ชื่อเสียงระดับโลกดานการทองเทีย่ว 

2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนดานการทองเทีย่วเชงิสุขภาพและ 

 ผูสูงอาย ุ

3) การเชื่อมโยงกบัภูมิภาคและพัฒนาสูนานาชาติ (การทองเที่ยว ยกระดบั 

  มาตรฐาน สินคาและบริการ สารสนเทศ การศึกษา) 

4) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว    อุตสาหกรรมการประมง 



5) รัฐใหการสนับสนุน 

6) กระแสโลกในเรื่องสิ่งแวดลอม คุณภาพชวีติและการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

• อุปสรรค (Threat) 

1)   ความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก 

2) การกอการรายสากลความขัดแยงระหวางประเทศ และโรคระบาด  

เชน  โรคซารส 

3) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ที่ลาสมัย 

4) ความลักลัน่ในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดอันดามัน 
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดอันดามัน 
 “ศูนยกลางทองเทีย่วทางทะเลระดับโลก และเปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสูนานาชาติ” 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการทองเที่ยวทางทะเล 

            1.1 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรการทองเทีย่วของจงัหวัดภูเก็ต – พงังา – กระบี่ 

(Positioning) 

            1.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของกลุมจงัหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 2 ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกจิเอเชียใต 

            2.1 เตรียมความพรอมพื้นที่เพื่อรองรับประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต 

            2.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และ 

การประมง 
 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
 1. การสรางทาเทยีบเรือเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวทัง้ 3 จังหวัด เชน ทาเทียบเรือปาคลอก ทาเทยีบเรือ    

ราไวย ทาเทียบเรือเกาะแกว 

 2. การตั้งศูนยชวยเหลือนกัทองเทีย่วทางทะเลของทัง้ 3 จังหวัด เชน จงัหวัดภูเก็ต ตัง้อยูที่อาวฉลอง 

จังหวัด    พังงา อยูที่อําเภอเกาะยาว 

 3. การสงเสริมการตลาดตางประเทศของกลุมจังหวัดไป Road Show ในประเทศตาง ๆ เชน ตลาด

รัสเซีย     เกาหล ี



 4. การฝกอบรมบุคลากรทางการทองเที่ยวของกลุมจงัหวัด 

 5. การเพาะเลีย้งสัตวน้ําที่มมีูลคาสูง เชน หอยเปาฮื้อ ปลาเกา 

 6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทองเทีย่วกลุมจงัหวัด โดยจัดทําระบบ Call center และ 

Website     โดยจังหวัดกระบี่ เปนผูรับผิดชอบ 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 
 
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวดัภูเก็ต 

“ ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลกัษณวัฒนธรรมและมีการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ”                                                               

เพื่อเปนการรองรับแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใตของ
สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ในการใชประโยชนดานที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตรเพือ่เชื่อมโยงภาคใตกับภูมภิาคเอเชียและกลุมจังหวดั รวมทั้งการเตรียมการรับ
ยุทธศาสตร ดานพลงังานและ Land Bridge ของรัฐบาล จึงไดกาํหนดเปาประสงคในการเตรียมความ
พรอมพื้นที ่ เพื่อรองรับประตูเชื่อมโยงเศรษฐกจิเอเชียใตของยุทธศาสตรการพฒันากลุมจังหวัด
สามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต  พังงา  กระบี)่  โดยเฉพาะการมผัีงเมืองเฉพาะ 8 ผัง บังคับใช  การ
จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ      สิ่งแวดลอม  การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภครองรับพื้นที่
การพัฒนา  การยกระดับคุณภาพชีวิตและการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก 

 สําหรับการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ใหเชื่อมโยงการพัฒนาสูพืน้ที่ดอยโอกาส 

ตามยทุธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใตนั้น จังหวัดภูเก็ตไดกําหนดเปาประสงคในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตภาคเกษตร  (การประมง)  ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรในทองถิน่ เชน  การสรางเครือขายผูเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําชายฝง  ซึง่นอกเหนือจากมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตแลว   ยงัหวงัที่จะใหเกดิการนําผลผลิต

เหลานี้ไปจําหนายยังกลุมประเทศเอเชียใตดวย   
 
ยุทธศาสตรจงัหวัดภูเก็ต ป 2550-2551 

 1.ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก  
 2.คุณภาพชีวติที่ดีมีเอกลกัษณวัฒนธรรม     
 3.การพัฒนาที่ยั่งยืน                                 
 4. การพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ 



ยุทธศาสตรที่ 1  ศูนยกลางการทองเทีย่วทางทะเลระดับโลก 
กลยทุธ  1) พัฒนาฟนฟูแหลงทองเทีย่วธรรมชาต ิวฒันธรรมและปรับโครงสรางพื้นฐานใหม ี

                                คุณภาพสูมาตรฐานสากล 

2) ยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่วสูมาตรฐาน 

                                สากล 

3) สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ 
 
โครงการ 1) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเทีย่ว 

  2) การสรางทาเทยีบเรือตาง ๆ 

  3) การติดตั้งกลอง CCTV 

   4) การสรางพพิิธภัณฑเหมืองแรจําลอง 

   5) การสรางดานตรวจที่ทาฉตัรไชย 

   6) การพัฒนาระบบปองกนัการกอการรายสากล 

   7) การสงเสรมิการตลาดตางประเทศ 

   8) การสงเสรมิศักยภาพดาน Medical hub of ASIA 
 
ยุทธศาสตรที่ 2  คุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณวฒันธรรม     
กลยทุธ  1) เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส                 

  2) สรางหลกัประกันและคุมครองสิทธทิางสังคมที่มีคุณภาพและเปนธรรม 

  3) เสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมทกุ 

       ภาคสวน 

  4) สงเสริมการเรียนรู สืบสานศิลปวัฒนธรรม สรางเอกลกัษณทีย่ั่งยนื 

โครงการ 1) สงเสริมการผลิตสินคา OTOP 

  2) สงเสริมและพัฒนากลุมเฉพาะเลี้ยงสัตวน้าํชายฝงมูลคาสูง 

  3) สนับสนนุกจิกรรมสืบสายวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาที่ยั่งยืน                                
กลยทุธ  1) สงวน คุมครอง อนุรักษ ใชประโยชนและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุล 

                                ระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติโดยชมุชนมีสวนรวม 



    2) การบริหารจัดการน้าํอยางเปนระบบ 

    3) การพัฒนาภูเก็ตเปนเมืองนาอยู นาเทีย่ว 

โครงการ 1) สรางอางเกบ็น้ําขนาดใหญ 

    2) สํารวจเสนทางสายใหม 

    3) การวางผงัเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

    4) ศึกษาผลกระทบทางสงัคมตอโครงการพัฒนาอาวภูเก็ต 

    5) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมถนนสายฉลอง – ปาตอง 

    6) ศึกษาระบบการขนสงรถไฟฟารางเบา  
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4   การพฒันาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ 
กลยทุธ   1) พัฒนาระบบการทาํงานของภาครัฐใหมคีวามโปรงใส รวดเร็ว ถกูตอง และเปน

ธรรม 

    2)ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาระบบการทาํงานใหมีประสิทธิภาพและ 

                     ประสิทธิผล 

โครงการ 1) การจัดชุดเฉพาะกิจของจงัหวัด 

    2) การจัดระเบียบสังคม 

 
ศักยภาพและปญหาของจังหวัดภูเก็ต 

ศักยภาพ 
 1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน มีโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ และมี

ทรัพยากรดานการทองเทีย่วที่เหมาะสม 

 2) ดานสงัคมและคุณภาพชีวิต มีสถาบันการศึกษารองรับอยางเพียงพอ มีขนบธรรมเนียมประเพณ ี 

วัฒนธรรมที่ดงีาม  มีสถานบริการสาธารณสุขกระจายทั่วทุกพื้นที ่

 3) ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมภาคเอกชน มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

ปญหา 

1. ปญหาสิ่งแวดลอม  



 โดยเฉพาะขยะที่ปริมาณเพิม่ข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ภูเกต็มีเตาเผาขยะ 1 โรง  ดาํเนนิการ

โดยเทศบาลนครภูเก็ต ความสามารถในการเผาขยะวันละ 250 ตัน แตปริมาณขยะเพิ่มข้ึนในขณะนี้ 300-400 

ตัน ตอวนั ทําใหตองหาวธิีการแกไขโดยเรงดวน 

 แนวทางแกไข จังหวัดไดเสนอของบประมาณปรับปรุงและบํารุงรักษาโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย จาก 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาวเิคราะหของสาํนักงาน

นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คาดวา จะไดรับงบประมาณในเร็ว ๆ นี ้

 สวนการแกปญหาในขณะนี้ ทางทองถิน่ตาง ๆ ไดทําโครงการลดปริมาณขยะ แยกขยะที่สามารถ 

Recycle ไดไปขายเปนของเกา เปนตน 
2. ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 
 ภูเก็ตมีอางเกบ็น้ําขนาดใหญ อยู 1 อาง คือ เขื่อนบางวาด ปริมาณน้ําเก็บได 7.3 ลูกบาศกเมตร 

นอกจากนัน้เปนขุมเหมืองเกาของรัฐ 7 แหง ความจุ 1.5 ลานลกูบาศกเมตร ขุมเอกชน 6 แหง ความจุ 4 ลาน

ลูกบาศกเมตร สามารถนาํมาทาํน้าํประปา โดยการประปาภูมิภาค และประปาเทศบาลนครภูเก็ต โดยในป 

2550 ความตองการน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ประมาณ 45 ลานลกูบาศกเมตร/ป หรือเฉล่ียประมาณวันละ 

123,300 ลูกบาสกเมตร เปรียบเทยีบทัง้เกาะ รายอําเภอ ดังนี ้

 อําเภอเมืองภูเก็ต ตองการน้าํประมาณรอยละ 58 

 อําเภอกะทู  ตองการน้าํประมาณรอยละ 20 

 อําเภอถลาง  ตองการน้าํประมาณรอยละ 22 

 กําลังการผลิตน้ําประชาสูงสดุในปจจุบัน ไมรวมระบบประปาชุมชนขนาดเล็ก ประมาณ 97,800 

ลูกบาศกเมตร/วนั หรือ 35.7 ลานลูกบาศกเมตร/ป ซึง่กําลังการผลิตน้ําประปาสนองความตองการไดประมาณ

รอยละ 79 ของความตองการทั้งหมด และพื้นที่บริการประปาประมาณรอยละ 39 ของทั้งเกาะ 

 ทั้งนี้ เนื่องจากโรงกรองน้ําประปาหลายแหงมีน้าํดิบไมเพยีงพอ จึงไมสามารถผลิตน้ําประปาไดเต็ม

กําลัง ทาํใหเกดิปญหาขาดแคลนน้าํประปาในพื้นที ่
 แนวทางแกไข 
 1. ผลิตน้าํประปาจากน้าํทะเล (น้ํา RO) โดยบริษัท REQ ซึ่งการประปาภูมิภาค ซื้อลูกบาศกเมตรละ 

39.90 บาท และจําหนายใหประชาชนในเขตพื้นทีก่ะตะ กะรน หากมีปริมาณเหลือกจ็ะจําหนายในเขตปาตอง 

กําลังการผลิตน้ํา RO วนัละ 12,600 ลูกบาศกเมตร หรือช่ัวโมงละ 525 ลูกบาศกเมตร 

 2. กอสรางอางเก็บน้ําที่คลองบางเหนียวดาํ ความจ ุ7.2 ลานลูกบาศกเมตร ตามแผนการกอสรางจะ

แลวเสร็จในเดอืนกนัยายน 2550 ขณะนี้ งานกาวหนาประมาณ 51%  



 3. กอสรางอางเก็บน้ําคลองกระทะ ความจุ 5.7 ลานลูกบาศกเมตร แผนกอสรางป 2551-2552 ในป 

2550 เปนการจัดซื้อที่ดิน 

 4. แผนระยะยาว จังหวัดมีแผนที่จะผันน้ําดิบจากเขื่อนรชัประภา จังหวัดสุราษฎรธานี มายงัภูเก็ต ซึ่งมี

ระยะทาง 185 กิโลเมตร ขณะนี้ การประปาภูมิภาค ไดสํารวจ TOR เบื้องตน เพื่อคํานวณงบประมาณแลว ใช

งบลงทุนประมาณ 6,000 ลานบาท ซึ่งในอนาคตอาจจะตองใชทางเลือกนี้ในการนาํน้าํดิบมาใชในเกาะภูเก็ต 
3. ปญหาการจราจร 
 จากการที่ปริมาณรถยนต รถจักรยานยนตเพิ่มมากขึ้น ความแออัดบนทองถนน เกิดสภาพจราจรคับคั่ง 

อุบัติเหตุ อุบัตภัิย เกิดขึ้นบอยครั้ง ปญหานี้ไมอยากใหเกิดขึ้นในเมืองทองเที่ยวอยางภูเก็ต  

จําเปนตองแกไขปญหานี้อยางเรงดวน 
 แนวทางแกไข 
 1. ศึกษาโดยสาํรวจเสนทางเพื่อตัดถนนสายใหม เพิ่มข้ึนเพื่อแบงเบาการจราจร 

 2. จัดระบบการเดินรถทางเดยีว (One Way) 
4. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
 เปนปญหาที่จงัหวัดใหความสําคัญสําหรับนักทองเที่ยว และประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะภูเก็ต จังหวัด 

จึงไดมีมาตรการ/โครงการในการแกไขปญหา 
 แนวทางแกไข
 1. จัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล โดยตั้งขึ้นทีท่าเรือภูเก็ต  

(อาวฉลอง) ใหการชวยเหลอืนักทองเที่ยวที่ประสบภัยตาง ๆ ทัง้บนบกและในทะเล 

 2. การติดตั้งกลอง CCTV ทัว่ทัง้เกาะ เพื่อเปนเครื่องมือในการเฝาระวงัความปลอดภยัใหกับประชาชน 

ตลอดจนนักทองเทีย่ว ขณะนี้ ไดดําเนินการในระยะแรกเสร็จแลว พรอมที่จะใชงาน ใน 

ขณะเดียวกนัไดขอความรวมมือจากภาคเอกชน หางรานตาง ๆ ไดติดตั้งกลองวงจรปด รวมถงึการตรวจตราผู

ตองสงสัย ยานพาหนะที่เขาไปใชบริการดวย 

 3. การกอสรางดานตรวจทีท่าฉัตรไชย ซึ่งเปนดานแรกที่เขาสูภูเก็ต ใหไดมาตรฐาน มเีครื่องมือที่

ทันสมยั เปนดานที่เฝาระวัง ตรวจตราภัยตาง ๆ รวมทั้งโรคระบาดดวย 

 4. บริเวณทาอากาศยานภูเกต็ ซึ่งเปนสนามบินระหวางประเทศดวย มีสายการบินตรงจากตางประเทศ

เขามาหลายสาย การเฝาระวัง และการปองกัน จงึตองดําเนนิการอยางเขมงวด โดยความรวมมอืจากหนวย 

รปภ. ของการทาอากาศยาน และจากหนวยกาํลังของจงัหวัด 

 5. จัดชุดเฉพาะกิจของจงัหวดั ในการตรวจตราสถานบริการ แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย เพื่อปองกัน

อาชญากรรม ยาเสพติด 



 นอกจากนี ้ยงัมีปญหาอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่จังหวัดไดตั้งคณะกรรมการ หรือใหหนวยงานเขาไปแกไข

ปญหา ซึ่งสวนใหญเปนปญหาของเมืองทองเที่ยว เชน ปญหาไกดเถือ่น ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ การ

หลอกลวงนักทองเที่ยว 

 

************************** 

 

  ปรับปรุงขอมลู ณ วนัที ่10 ม.ค. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTOP 
 

ความเปนมาโครงการ หนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 

          ในหวงเวลาที่ประเทศชาติ กําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุกระดับ ประสบ

ปญหาตาง ๆปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศถูก รุมเราคือปญหาความ

ยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวา จะจัดใหมีโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะ

เขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

ทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิ

ปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของ

ตลาด ทั้งในและตางประเทศและไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการอํานวยการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ข้ึน โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา กอ.นตผ ซึ่งฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการ และให

คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบทการดําเนินงาน“หนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑดีเดนของตําบล

รวมทั้งสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบท อยางมีประสิทธิภาพ  
 

ปรัชญาของ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
          “ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  เปนแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถ

ยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ให

กลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่ สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น 

สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ 

1)   ภูมิปญญาทองถิน่สูสากล (Local Yet Global) 

 2)   พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) 

 3)   การสรางทรัพยากรมนษุย (Human Resource Development) 

ผลิตภัณฑ ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตเปนกระบวนการทางความคิด 

รวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การ



ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเปน

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
 

วัตถุประสงคของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ 

          จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงตอรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ

อํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1)   สรางงาน สรางรายได แกชุมชน 

2)   สรางความเขมแข็งแกชมุชน ใหสามารถคิดเอง ทาํเอง ในการพัฒนาทองถิ่น  

3)   สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  

4)   สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

          สงเสรมิความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับวิถชีีวิตและ

วัฒนธรรมในทองถิน่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่ต้ังจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: www.sabuy.com 



 
 
 

ขอมูลการเดินทาง 

รถยนต  
           จากกรงุเทพฯ ใชเสนทางสายธนบุรี-ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข 35) แลวใชทางหลวงหมายเลข 4 

(ถนนเพชรเกษม) ผานจงัหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พังงา ขามสะพานสารสนิ เขาจังหวัด

ภูเก็ต ระยะทาง 862 กิโลเมตร  

รถโดยสารประจําทาง  
             บริษัท ขนสง จาํกดั มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนสงสายใต ไป

ภูเก็ตทุกวนั สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2434 7192 (รถปรับอากาศ) และโทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา)  

หรือ   www.transport.co.th    บริษัทเอกชน ติดตอ  บริษัท ภูเก็ต เซน็ทรัล ทวัร กรุงเทพฯ โทร. 0 2434 3233    

ภูเก็ต     โทร.   0 7621 3615, 0 7621 4335      และบริษัท     ภูเก็ตทองเทีย่ว กรุงเทพฯ โทร. 0 2435 5018,  0 

2435 5034 ภูเก็ต    โทร.  0 7622 2107-9   สถานีขนสงภูเก็ต โทร. 0 7621 1480  

รถไฟ 
             ไมมีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากตองการเดินทางโดยรถไฟตองไปลงที่สถานีรถไฟ

พุนพิน จังหวดัสุราษฎรธาน ีแลวตอรถประจําทางเขาจงัหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดไดที่ การรถไฟแหง

ประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020, 0 2220 4334 หรือ www.railway.co.thเครื่องบิน  

              มีบริการเทีย่วบนิระหวาง  กรุงเทพฯ-ภูเก็ตทกุวัน สอบถามตารางบนิ  และขอมูลเพิ่มเตมิที่สายการ

บินตางๆ ดังนี ้ 

 1.  การบินไทย   โทร. 1566,   0 2280 0060, 0 2628 2000  สํานกังานภูเก็ต โทร. 0 7621 1195, 0 

7621 2499, 0 7621 2946    หรือ    www.thaiairways.com 

 2. ภูเก็ตแอร   โทร.  0 2679 8999  หรือ  www.phuketairlines.com 

 3. บางกอกแอรเวส   โทร. 0 2265 5555 หรือ  www.bankgkokair.com 

 4. ไทยแอรเอเชีย  โทร. 0 2515 9999  หรือ  www.airasia.com 

 5. โอเรียนไทยแอรไลน  โทร.0 2267 2999 หรือ  www.orient-thai.com 

 6. นกแอร  โทร. 1318 หรือ  www.nokair.co.th

 

http://www.phuket-holidaycenter.com/
http://www.transport.co.th/
http://www.railway.co.th/
http://www.thaiairways.com/
http://www.phuketairlines.com/
http://www.bankgkokair.com/
http://www.airasia.com/
http://www.orient-thai.com/
http://www.nokair.co.th/


เทศกาลงานประเพณี 
 

1. งานทาวเทพกษัตรีย ทาวศรสุีนทร   ตรงกบัวันที่ 13 มีนาคม   ในงานเฉลิมฉลองนี ้  มีกิจกรรม 

ตาง ๆ   มากมาย   เพื่อสดุดีในวีรกรรมของทานครั้งเหตกุารณประวัตศิาสตร ที่สองวีรสตรี   สามารถปกปอง

เมืองถลางใหรอดพนจากขาศึก 

 2.   งานประเพณีปลอยเตา ตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือวันสงกรานต  กรมประมงไดกําหนดให       

เปนวันประมงแหงชาติ มีประเพณีปลอยลูกเตาที่มีอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้น ไปลงทะเล โดยจะจัดงานขึ้นที่หาดไน

ยาง ซึ่งเปนบริเวณที่เตาขึ้นมาวาง ไขเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีการละเลนพื้นบาน กีฬาทางน้ํา และ 

นิทรรศการเกี่ยวกับเตาทะเลใหชมกันในงานดวย 
1. เทศกาลอาหารทะเล  จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม    เพื่อเผยแพรอาหารทะเลที่มีชือ่เสียงของ  

จังหวัดภูเก็ต และเปนการเชิญชวนใหนกัทองเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตในฤดู ฝน กิจกรรมตางๆ ในงานไดแก 

2. การประกวดขบวนแหทรัพยากรทอง    เที่ยวทางทะเล     การออกรานจําหนายสินคาพื้นเมือง  

และอาหารทะเล สาธิตการประกอบอาหารประจําภาค นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเปน อยูของชาวเล การ

ประกวดสาวงาม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 

3. งานประเพณีผอตอ เปนประเพณีของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน โดยในชวงเดือน 7 ของจีน หรือ เดือน 9 

ของไทย จะมีพิธีไหวบรรพบุรุษดวยเครื่องเซนตาง ๆ และมี ขนมชนิดหนึ่งเปนรูปเตาขนาดตาง ๆ ทําดวยแปง

ทาสีแดง คนจีนเชื่อวา เตาเปนสัตวที่มีอายุยืน ดังนั้นการเซนไหวดวยขนมรูปเตาจึงเปนการตอ อายุใหตนเอง

และถือเปนกุศลที่ยิ่งใหญ  

4. ประเพณีกินผัก กําหนดจัดในวันขึ้น 1-9 ค่ําเดือน 9 ของจีน ซึ่งจะอยูในชวงเดือน กันยายน - 

ตุลาคม ระหวางถือศีลกินเจ ชาวบานจะไปรับอาหารจากศาล เจา มีพิธีกรรมแสดงอภินิหารตามความเชื่อ เชน 

ลุยไฟ ไตบันไดมีด เปน ตน มีการแหเจาไปตามถนนตาง ๆ โดยชาวบานสองฝงถนนจะจุด ประทัดไปตลอดทาง 

ประเพณีนี้ถือวาเปนการอุทิศความดีใหกับพระและ เทวดาฟาดินเพื่อใหพระคุมครองชาวภูเก็ตตลอดไป  

5. มหกรรมไตรกีฬา จัดขึ้นที่ ลากูนา ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม มีการแขงขันวายน้ํา 1.8 กิโลเมตร ปน

จักรยาน 55 กิโลเมตร และวิ่ง 12 กิโลเมตร และมีการถายทอดสดทั้ง ในประเทศและตางประเทศ  

6. งานประเพณีลอยเรือชาวเล เปนพิธีที่จัดขึ้นในกลางเดือน 6 และ 11 โดยกลุมชาวเลที่หาดราไวย

และ บานสะปา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ํา และกลุมชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะ

มีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ํา ซึ่งถือ เปนพิธีสะเดาะเคราะหของชาวเลคลายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มี 

การสรางเรือจากไมระกํา ตัดผมตัดเล็บ และทําตุกตาไมเปนรูปคนใสลง ไปในเรือแลวนําไปลอยเพื่อนําเอาความ

ทุกขโศก เคราะหรายตาง ๆ  ออก ไปสูทะเล มีการเตนรําสนุกสนานรอบลําเรือ ที่เรียกวา   "รํารองเง็ง"  



7. เทศกาลเปดฤดูกาลทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนโดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อ

ป 2528 ณ หาด ปาตอง เพื่อตอนรับฤดูการทองเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเปนการสง เสริมความสามัคคี

ระหวางผูประกอบธุรกิจสาขาตาง ๆ หนวย งานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน 

พิธีตัก บาตรในตอนเชา การแขงขันกีฬาทางน้ํา การประกวดสาวงามโดยคัด เลือกจากนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ  

8. งานแขนขันเรือใบ ชิงถวยพระราชทาน เร่ิมมีข้ึนครั้งแรก เมื่อ พ. ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และ หลังจากนั้นจึงกําหนด

จัดงานขึ้นในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งตรง กับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป โดยมีเรือใบจากประเทศตาง ๆ 

เขารวมการ แขงขันที่บริเวณหาดในหาน  เพื่อชิงถวยพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 

ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

 สถานที่นาสนใจ ในเขตอาํเภอเมืองภูเก็ต 
 1.เขารงั 
  เปนเนินเขาเตีย้ๆ อยูหลังตัวเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รถยนตสามารถขึน้ไปจนถงึยอด

เขา เทศบาลจดัเปนสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เปนสถานที่พกัผอนหยอนใจ และชมทวิทัศนของเมืองภูเกต็ 

จากยอดเขาจะแลเห็นตวัเมอืงภูเก็ต ทะเลกวาง เกาะเลก็ เกาะนอย รวมทัง้ทิวทัศนของเกาะทัง้ใกลและไกล  

 2.สะพานหิน 
  สถานทีพ่ักผอนหยอนใจภายในตัวเมือง อยูสุดถนนภูเกต็ซึ่งยื่นลงไปในทะเลเล็กนอย เปนที่ตัง้

ของอนุสาวรียหลัก 60 ป ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพือ่เปนที่ระลกึแกกัปตันเอ็ดเวริด โธมัสไมล ชาว

ออสเตรเลียผูนําเรือขุดแรลําแรกมาใชขุดแรดีบุกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2452  

 3.ตึกสมยัเกา 
  ในตัวเมืองภูเก็ตสวนมากเปนตึกสมัยเกาแบบยุโรป สรางขึ้นตั้งแตสมัยเมื่อเกือบรอยปมาแลว 

เมื่อครั้งกิจการเหมืองแรเร่ิมเจริญใหมๆ ตึกสมัยเกาเหลานี้ไดรับอิทธพิลทางดานสถาปตยกรรมแบบจีนดวยจึง

เรียกวา สถาปตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส ลักษณะตึกสมัยเกาของภูเก็ตนั้นจะมีสวนลึกมากกวาสวนกวางและ

ไมสูงนัก ปจจุบันจะหาดูไดบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช และถนนกระบี ่นอกจากนีย้ัง

มีตึกโบราณทีม่ีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบยุโรป ไดแก ศาลากลางจงัหวัดภูเกต็ ศาลจังหวัดภูเก็ต และ

ธนาคารนครหลวงไทย เปนตน  

http://www.phuket-holidaycenter.com/


 4.เกาะสิเหร  
 เปนเกาะขนาดเล็กอยูทางทศิตะวันออกเฉยีงใตของเกาะภูเก็ต อยูหางจากตัวเมืองรวม 4 กิโลเมตร มี

เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกโิลเมตร ปจจุบันนีถ้ือเปนพืน้ที่อันเดียวกบัเกาะภูเก็ต มคีลองเล็กๆ ชื่อคลองทาจนี

คั่นเทานัน้ ประชากรที่เกาะสิเหรนี้สวนหนึง่เปนชาวเล หรือชาวน้าํ ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในจํานวนชาวเลที่อาศยั

อยูในเกาะภูเก็ต เกาะสิเหร เปนที่ตัง้ของสาํนักสงฆมพีระพุทธไสยาสนองคใหญอยูบนยอดเขา ชายหาดไม

เหมาะสําหรับการการเลนน้าํ พืน้ทรายมีโคลนปน  

 5.หมูบานชาวเล 
  ชาวเลหรือชาวน้าํ หรือชาวไทยใหม เปนชนกลุมนอยของไทย อาศัยอยูทางภาคใตของประเทศ

ไทย สวนใหญอยูตามเกาะในมหาสมทุรอินเดีย ในเกาะภูเก็ตมีชาวเลอาศัยอยูทีห่าดราไว ซึ่งอยูหางจากตัว

เมืองภูเก็ต ประมาณ 17 กิโลเมตร และที่เกาะสิเหรบริเวณแหลมตุกแก  

 6.วัดฉลอง 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 

4021 ผานสามแยกบริเวณสนามกีฬาสุรกุล เลี้ยวซายไปทางหาแยกฉลอง วัดฉลองจะอยูทางซายมือกอนถึงหา

แยกฉลองประมาณ 4 กิโลเมตร เปนวัดที่มชีื่อเสียงมากทีสุ่ดของภูเก็ต มีรูปหลอของหลวงพอแชม และหลวงพอ

ชวง ซึ่งเปนที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตทั่วไป  

 7.อาวฉลอง 
  อยูหางตัวเมือง 11 กิโลเมตร ทางทิศใตของเกาะภูเก็ตไปตามทางที่ไปหาดราไว เมื่อถึงหาแยก

ฉลองเลี้ยวซายประมาณ 1 กิโลเมตรถึงอาวฉลอง มีสะพานไมทอดยาวไปในทะเล ชายหาดเปนรูปโคงยาว

เหยยีดมองเหน็ทวิมะพราวริมหาดเอนลูออกทะเล ทะเลบริเวณนี้ไมเหมาะแกการเลนน้าํ เพราะหาดเปนโคลน 

ที่อาวฉลองนีน้ักทองเที่ยวจะเชาเรือไปเทีย่วตามเกาะตางๆ หรือเชาไปตกปลาได  

 8.หาดแหลมกาใหญ 
  เปนหาดเล็กๆ หางจากตัวเมอืง 16 กิโลเมตร จากหาแยกฉลอง ใชทางหลวง 4024 ทางเขาอยู

ตรงขามวัดสวางอารมณ บริเวณหาดมีเรือใหเชาไปเที่ยวตามเกาะตางๆ เชน เกาะเฮ เกาะบอน เปนตน  

 9.หาดราไวย 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กิโลเมตร เสนทางจาหาแยกฉลองไปสูหาดราไว (ทาง

หลวง 4024) เปนเสนทางที่สวยที่สุดสายหนึ่งของภูเก็ต หาดราไว เปนหาดที่สวยงามและมีชาวเลอาศัยอยู  



 10.เกาะแกว 
  อยูหางจากหาดราไวประมาณ 3 กิโลเมตร นัง่เรือจากหาดราไวประมาณ 30 นาท ีมหีาดทราย

และธรรมชาติใตน้ําสวยงามมาก บนเกาะมีรอยพระพทุธบาทจําลองประดิษฐานอยูดวย  

 11.แหลมพรหมเทพ 
  อยูหางจากหาดราไวประมาณ 2 กิโลเมตร เปนแหลมที่อยูตอนใตสุดของเกาะภูเก็ต ชาวบาน

เรียกวาแหลมเจา บริเวณแหลมพรหมเทพเปนสวนที่สวยงามที่สุดสวนหนึง่ของเกาะภูเก็ต เหนือแหลมพรหม

เทพเปนที่ราบสําหรับจอดรถซึ่งอยูบนหนาผาสูงริมทะเล จากหนาผานีจ้ะมองเหน็แหลมพรหมเทพทอดยาว

ออกไปในทะเล จะเห็นเกาะหลายเกาะรวมทั้งเกาะแกว ทางดานขวามอืจะเหน็แนวหาดทรายของหาดในหาน

ชัดเจน จากบนหนาผามทีางเดินลงเขาไปจนถงึสุดแหลมพรหมเทพได เปนสถานที่ชมพระอาทิตยตกไดงดงาม

ยิ่งนัก   

 12.หาดในหาน 
  เปนหาดที่อยูถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือ อยูหางจากตวัเมืองภูเก็ตประมาณ 

18 กิโลเมตร มีทางไปไดหลายทาง จะไปจากหาดราไวโดยผานหรือไมผานแหลมพรหมเทพก็ได หรือถามาจาก

หาแยกฉลองไปทางหาดราไวประมาณ 3 กิโลเมตร จะมทีางแยกขวาไปบานใสยวน หนองหาน ประมาณ 4 

กิโลเมตร ชายหาดในหานไมยาวนัก หาดทรายขาวสะอาด ดานหลังของชายหาดเปนบึง ชาวบานเรยีกวาหนอง

หาน ระหวางทะเลและบงึมเีพียงหาดทรายของหาดในหานขวางกั้นอยูเทานัน้ ในชวงฤดูมรสุมระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม คลื่นจะแรงมาก ไมควรลงเลนน้าํเพราะอาจเกิดอันตรายได  

 13.อาวเสน 
  เปนอาวเล็กๆ ติดกับหาดในหานไปทางขวา ผานโรงแรมภูเก็ตยอชทคลับ เปนชายหาดเล็กๆ ที่

สงบ มโีขดหินนอยใหญ หาดทรายขาวสะอาด  

 14.จุดชมววิ 
  จากหาดในหานไปหาดกะตะนอยตามเสนทางถนนรอบเกาะ   จุดชมววิจะอยูระหวาง   2 หาด

นี้ จากจุดนี้สามารถมองเหน็ทิวทัศนของเวิง้อาวถึง 3 อาว คือ อาวกะตะนอย อาวกะตะ และอาวกะรน ซึง่เปน

ทัศนียภาพที่สวยงามมาก  

 15.อาวกะตะ 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ต 17 กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเกต็เมื่อถึงหาแยกฉลองเลี้ยวขวาไปตาม



ทางตามถนนหมายเลข 4028 อาวกะตะแบงออกเปน 2 อาวคือ อาวกะตะใหญ กบัอาวกะตะนอย ทั้งสองอาวมี

หาดทรายและชายหาดที่สวยงามเหมาะแกการเลนน้าํ และใชเปนที่ฝกดําน้ํา เนื่องจากมีแนวปะการังติดตอกัน

ไปจนถึงเกาะปูซึ่งอยูดานหนาหาดกะตะ ปจจุบันหาดกะตะ เปนหาดหนึง่ทีม่ีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

อาทิ สถานที่พกั บริษัทนาํเทีย่ว รานคา แหลงบันเทงิตางๆ ไวสําหรับบริการนักทองเที่ยว  

 16.อาวกะรน 
  อยูถัดจากอาวกะตะขึ้นไปทางเหนือมีเพียงเนินเขาเตี้ยๆ คั่นอยูเทานั้น แตถาจะไปทีก่ลางอาว

กะรนและหมูบานกะรน มีถนนแยกจากอาวกะตะไปอีกประมาณ 3 กโิลเมตร อาวกะรนใหญกวาอาวกะตะ มี

ชายหาดยาวเหยียด เหนือชายหาดเปนเนนิทรายสูงๆ ต่ําๆ มีสนทะเลตนใหญๆ และตนตาลขึ้นเรียงรายอยู

โดยทัว่ไป หาดทรายที่อาวกะรนขาวสะอาดและละเอียดมาก  

 17.สถานแสดงพันธสัตวน้ํา  
  สถานแสดงพนัธุสัตวน้ํา ภูเก็ต Phuket Aquariumเปนสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับสัตวน้าํจืด 

และสัตวทะเล มีมากกวา 100 ชนิดโดยการจัดแสดงในตูทรงรูปแบบและขนาดตางๆและชมการแสดงสัตวทะเล

ในตูอุโมงคที่จนุ้ําทะเล200 ตัน และตูขนาดใหญจุน้ําทะเล 140 ตัน แสดงสัตวทะเลขนาดใหญ ตางๆมากมาย

ชมการจัดแสดงนทิรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อัตราคาเขาชม คนไทยผูใหญ 50 บาท เด็ก 

20 บาท ตางชาติ ผูใหญ 100 บาท เด็ก 50 บาทเปดบริการทกุวนั ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.00  น. ติดตอ

สอบถามเพิ่มเติมที0่-7639-1126 ตั้งอยูบริเวณปลายสดุของแหลมพนัวา อ.เมือง จ.ภูเก็ตเขาเยีย่มชมเว็บไซต

ไดที่ http://www.phuketaquarium.org โทร. 0-7639-1126  แฟกซ 0-7639-1406  

 18.สวนผีเสื้อและอควาเรยีมภูเก็ต 
  ตั้งอยูหางจากตัวเมือง  3 กิโลเมตร    เดินทางไปตามถนนเยาวราชแลวเลี้ยวซายที่สามแยก

หมูบานสามกองไปเล็กนอย      เปนสถานที่รวบรวมและอนุรักษส่ิงมีชวีิตในเขตรอนจําพวกผีเสื้อ  แมลง ปลา 

และปะการงั โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมอืนกับธรรมชาติ เปดใหเขาชมทุกวันตัง้แตเวลา 09.00-17.30 น.   

 19.หมูบานไทยและสวนกลวยไมภูเกต็ 
  อยูหางจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร บนถนนเทพกษัตรีย ภายในมีการแสดงศิลปหัตถกรรม

พื้นบาน การแสดงของชาง ฟารมกลวยไม ฯลฯ   

สถานทีน่าสนใจ ในเขตอาํเภอกระทู 
 1.อาวปาตอง 

http://www.phuketaquarium.org/


  หางจากตัวเมอืงภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเสนทางถนนวิชิตสงคราม หรือ ทางหลวง 

4020 ไป 9 กิโลเมตร เลี้ยวซายเขาสูทางหลวง 4029 ไปอีก 6 กิโลเมตร เปนอาวที่มคีวามโคงมาก หาดทราย

งดงามเปนแนวยาว 9 กิโลเมตร น้ําทะเลใสสะอาด เหมาะแกการเลนน้ํามากที่สุด  

 2.หาดกะหลมิ 
  ไปตามเสนทางเดียวกับหาดปาตอง แตเมื่อถึงตัวหาดปาตอง จะมีทางแยกใหเลี้ยวขวาก็จะถึง

หาดกะหลิมเปนหาดเล็กๆ มีโขดหินและแนวปะการังและมีสถานที่พกัริมหาด  

 3.หาดกมลา 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ต 26 กิโลเมตร จากอนุสาวรียทาวเทพกษัตรียทาวศรีสุนทร เลี้ยวซาย

ผานหาดสุรินทร แหลมสงิห ก็จะถีงหาดกมลาเปนแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กโิลเมตร นับเปนหาดหนึ่งที่

สงบเงยีบ มีสถานทีพ่ักไมมากนกั  

สถานทีน่าสนใจ ในเขตอาํเภอถลาง  
 1.อนุสาวรียวรีสตร ี
  อนุสาวรียทาวเทพกษัตรียและทาวศรีสุนทร ตั้งอยูที่ส่ีแยกทาเรือ เขตอําเภอถลาง กอนถึงตวั

เมืองภูเก็ต 12 กิโลเมตร  

 2.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
  ตั้งอยูหางจากอนุสาวรียวีรสตรีประมาณ 50 เมตร ตัวอาคารไดรับการออกแบบใหมรูีปทรง

เปนบานทองถิน่ของชาวภูเกต็ มี 2 หลัง อาคารหลังแรกจดัแสดงเรื่องกอนประวัติศาสตรชายฝงทะเลตะวันตก 

สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรเมื่ออารยธรรมอินเดียเผยแพรเขามาประวตัิและวิธีการทาํเหมืองแรดีบุก และสวน

ยางพารา ศิลปะพืน้บานและชาติพนัธุวิทยาของกลุมชนที่อาศัยอยูบริเวณคาบสมทุรมลาย ูสําหรับอาคารหลังที่

สองจัดแสดงฉากและเรื่องราวของศึกถลาง ชีวิตความเปนอยูและประเพณีทีน่าสนใจของชาวจนีในภูเก็ต และ

เร่ืองราวความเปนมาและถิน่อาศัยของชาวเลในภูเก็ต   

 3.วัดพระทอง (วัดพระผุด) 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร จากตวัเมืองภูเก็ตเลยที่วาการอาํเภอถลางไป

เล็กนอยจะมทีางแยกขวามือเขาวัดพระทอง วัดนี้มพีระพทุธรูปผุดขึ้นจากพืน้ดินเพยีงครึ่งองค เมื่อคราวศึกพระ

เจาปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพมาพยายามขุดพระผุดเพื่อนาํกลบัไปพมา แตขุดลงไปคราว



ใดก็มีฝูงแตนไลตอยจนตองละความพยายาม ตอมาชาวบานไดนําทองหุมพระพทุธรูปที่ผุดจากพื้นดนิเพยีงครึง่

องค ดังปรากฎอยูจนถงึปจจุบัน  

 4.วัดพระนางสราง 
  อยูหางจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ไปตามเสนทางถนนเทพกษัตรีย ถึงสีแ่ยกอําเภอถลาง ตั้งอยู

ทางดานซายเปนวัดที่เกาแก และเปนแหลงประวัติศาสตรเมืองถลางทีสํ่าคัญแหงหนึง่ เพราะเคยเปนคายสูรบ

กับพมา เมื่อป พ.ศ. 2328 นอกจากนี้ภายในอุโบสถเกาแกยังเปนที่ประดิษฐานพระพทุธรูปดีบุกที่เกาแกและ

ใหญที่สุดในโลก 3 องคเรียกวา “พระในพงุ” หรือ “พระสามกษัตริย” ซึ่งอยูในพระอทุรของพระพุทธรูปหลอองค

ใหญ 3 องคอีกชั้นหนึง่  

 5.อุทยานสัตวปาเขาพระแทว 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร จากตวัเมืองภูเก็ตไปอําเภอถลาง เมื่อถึงสี่

แยกในเขตเมอืงถลางซึง่อยูหางจากตัวภูเก็ต 18 กิโลเมตร แยกไปทางซายมืออีกประมาณ 2 กิโลเมตร ไดรับ

การจัดตั้งเปนอุทยานสัตวปา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2512 มีเนื้อที่ 13,925 ไร เปนปาที่อุดมสมบูรณ มีสัตวปา

หลายชนิดอยูตามธรรมชาต ิและมีพนัธุไมหายากคือ “ปาลมหลงัขาว” โดยมีแหลงทองเทีย่วที่สําคญั ดังนี ้ 

 6.น้ําตกโตนไทร 
  อยูหางจากตัวเมือง 22 กิโลเมตร ไปตามถนนเทพกษัตรียถึงสี่แยกอําเภอถลางแลวเลี้ยวขวา

ไป 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ําตกโตนไทร เปนน้าํตกขนาดเล็ก น้าํจะไหลแรงในชวงฤดูฝน มีตนไมใหญนอย

รมร่ืนเหมาะแกการพักผอน  

 7.น้ําตกบางแป 
  ไปจากตัวเมืองถึงอนุสาวรียทาวเทพกษัตรียทาวศรีสุนทรแลวเลี้ยวขวาไปทางตําบลปาคลอก 

7 กิโลเมตร เปนน้าํตกขนาดเล็ก มีสวนรุกขชาติรมร่ืน และสถานอนุบาลชะน ีซึ่งเปนโครงการเพื่อฟนฟูสภาพ

รางกายและจติใจของชะนทีีถู่กจับมาเลี้ยง ใหพรอมที่จะกลับคืนสูปาตอไป สําหรับผูที่ตองการเดินปาสัมผัส

ธรรมชาติ ทางอุทยานฯ ไดจัดทําทางเดินเทาไว 3 เสนทาง ขอคําแนะนําไดจากเจาหนาที่ศนูยศึกษาธรรมชาติ

ในเขตอุทยานฯ นักทองเที่ยวผูที่ประสงคจะเขาพกัแรมทีอุ่ทยานสัตวปาเขาพระแทว ตองทําหนังสอืขออนุญาต

ถึงผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา กรมปาไม บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-4847 หรือติดตอโดยตรงทีห่ัวหนา

อุทยานสัตวปาเขาพระแทว ที่ทาํการอุทยานสัตวปาเขาพระแทว ถนนเทพกษัตรีย อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

83100  



 8.หาดสุรนิทร 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 24 กิโลเมตร จากตวัเมืองภูเก็ตใชเสนทาง 402 เมื่อถึง

อนุสาวรียวีรสตรีแลวไปทางซายมืออีก 12 กิโลเมตร เปนหาดที่อยูริมเชิงเขา บริเวณเหนือหาดมีตนสนทะเลตน

ใหญๆ อยูเรียงราย และบริเวณเหนือหาดดานขวามือเปนสนามกอลฟ หาดสุรินทรชายหาดไมเหมาะแกการเลน

น้ํา เพราะมีลักษณะลาดชนั และในฤดูมรสุมจะมีคลื่นลมจัดมาก  

 9.แหลมสิงห  
  จากหาดสุรินทรประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกซึง่เปนถนนสวนบคุคลเขาสูหาดแหลมสิงห 

อาจจะขออนญุาตผานถนนสวนบุคคล หรือเดินเลี่ยงไปอีกทางหนึง่ซึ่งเปนทางเดินไปตามลาดเขาลงสูชายหาด 

หาดทรายแหลมสิงหเปนหาดเล็กๆ ทรายขาวสะอาด ทางซายมือของหาดเปนแหลมเล็กๆ ที่มีโขดหินสวยงาม 

เรียกวา แหลมสิงห  

 10.อาวบางเทา 
  อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 24 กิโลเมตร ตามถนนเทพกษัตรียไปทางเหนือสูอนุสาวรีย

ทาวเทพกษัตรียทาวศรีสุนทร จากนัน้เลี้ยวซายเขาสูถนนศรีสุนทรไปอีก 12 กิโลเมตร จนถงึหาดสุรินทรเลี้ยว

ขวาไปอีก 2 กโิลเมตร ถงึอาวบางเทา เปนหาดทรายทอดตัวยาวเหมาะสําหรับการเลนน้าํและกฬีาทางน้ําตางๆ  

สินคาของที่ระลึก 
 

นอกจากอาหารพื้นเมืองแลว ภูเก็ตยังมีสินคาที่ระลึกอ่ืนๆ อีก อาทิ ผลิตภัณฑที่ทําจากทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง ทะเล เครื่องดีบุก เครื่องเขิน เครื่องหวาย ผาไหม เปนตน ซึ่งจะมีแหลงรานขายสินคาที่ระลึกใน

ตัวเมือง บริเวณถนนรัษฎา ถนนพังงา ถนนมนตรี เปนตน หรือบริเวณหาดตางๆ อาทิ หาดราไวย แหลมพรหม

เทพ หาดกะตะหาดกะรน หาดปาตอง หาดสุรินทร เปนตน 
 

สถานทีพ่ัก (รหัสทางไกล 076) 

 

1.   คริสตัล เกสทเฮาส 41/16 ถ.มนตรี โทร. 222774-5 จํานวน 19 หอง ราคา 200-400 บาท 
2.   ซี เซาท แมนชัน่ 22/91 วาณิชพลาซา ถ.หลวงพอ โทร. 221994-6 โทรสาร 221998 จํานวน  

17  หอง ราคา 600 บาท  
3.   เซาทเทิรน อินน 160/5 ถ.เยาวราช  โทร. 213203, 224393 โทรสาร 213216 จํานวน 29 หอง  

ราคา 450 บาท  
 



4.   เซ็นทรัล ภูเก็ต อินน 2/6 ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ  โทร. 220965-6, 221715-6 โทรสาร  
215553 จํานวน 60 หอง ราคา 700-1,200 บาท E-mail : centralpktinn@phuketdir.com  

5.   ดาวนทาวน อินน 56/19 ถ.ระนอง โทร. 216884-5 โทรสาร 216273 จํานวน 24 หอง ราคา  
220-380 บาท  

6.   แดงพลาซา 57 ถ.ภูเก็ต โทร. 213951, 213966, 216428, โทรสาร 213884 จํานวน 75 หองราคา 
1,000-1,500 บาท  

7.   ดํารงค 52 ถ.หลวงพอ โทร. 211704, 212859 จํานวน 77 หอง ราคา 150-400 บาท  
8.   ถาวร  74   ถ.  รัษฎา  โทร. 211333 - 5 โทรสาร 215559   กรุงเทพฯ โทร. 247-5150-7,       247-

5159   โทรสาร 245-0189 จํานวน 230 หอง ราคา 300-1,000 บาท  
9.   ไทยอินเตอร 22 ถ.พนูผล ซ.3 โทร. 220275, 225285-6, 214452 โทรสาร 225287 จํานวน 63 

หอง ราคา  240-300  บาท 
10.  ธนาพร เกสทเฮาส  41/7  ถ.มนตรี โทร. 216504, 216819 จํานวน 22 หอง  ราคา 300 – 500  บาท  
11.  ธารา 148/24 ถ.เทพกระษัตรี โทร. 216208, 213788  จํานวน 27 หอง ราคา 150 – 350  บาท  
12.  นภดล อพารตเมนต 191/1 ถ.ภูเก็ต โทร.215877, 226163  จํานวน 20  หอง ราคา 200 – 250  บาท  
13.  นรา แมนชั่น 15/1   ซ. มงคล   ถ.เยาวราช  โทร. 259238-9, 258115  จํานวน 30 หอง ราคา180 – 280  บาท 
14.  นิวตั้ม บงักะโล 2 108/36 ซ.ไพศาล ถ.เจาฟา โทร.  224805  จํานวน 10  หอง ราคา 650 บาท 
15.   บานกะรน 98/3 หมู   3 ถ.ปฎัก ต.กะรน โทร. 286215, 286219    โทรสาร 286218   จํานวน    

36 หอง ราคา 900-1,200 บาท E-mail : bankaron@samart.co.th  
16.  แปซิฟค อินน 328 ถ.ภูเก็ต โทร. 214838, 221500 จํานวน 24 หอง ราคา 170-270 บาท 

17.  พงษพันธ แมนชั่น 91/1 ซ.พัฒนา ถ.พัฒนา โทร. 256044-8 จํานวน 60 หอง ราคา 150-280 บาท  

18.  พี.เอส อินน 54/1 ถ.อองซิมผาย โทร. 212216, 212893 จํานวน 124 หอง ราคา 190-300 บาท 
19.  พี.เอส.เอ 10/1 ถ.รัตนโกสินทร 200 ป โทร. 222714, 218414-5 จํานวน 46 หอง ราคา 400-500 บาท 
20.  โคโคนัทวิลเลจ  รีสอรท  99/5  ถ.ทวีวงศ  โทร. 340146 - 9 โทรสาร 340144 จํานวน 64 หอง 

ราคา 1,000-1,650 บาท  
21.  จรัญญา    เกสท เฮาส  38/88-97   ถ .สายน้ํา เย็น  โทร .  341131, 342445-52 

โทรสาร  221517 จํานวน  60 หองราคา  500-900 บาท  
22.  จินตนาปาตอง  81/2 ถ.สองรอยป   โทร. 344007-9 โทรสาร 341452 จํานวน 30 หอง ราคา  

1,200-1,800 บาท 
23.  ซีแอนดเอ็นบังกะโล แอนดแมนชั่น 50/20 หมู 3 ถ.ราษฎรอุทิศ โทร. 340745, 341896, 340475 

จํานวน 73 หอง ราคา 250-800 บาท 
24.  แซนด บังกะโล 65/49 ถ.ราษฎรอุทิศ โทร. 342948-9 โทรสาร 340273 จํานวน 34 หอง ราคา 

400-1,050 บาท 



25.  กะตะการเดน รีสอรท 121/1 ถ.ปฏัก โทร. 330627-8 โทรสาร 330466 จํานวน 52 หอง ราคา 350 
- 1,300 บาท 

รานอาหารในจังหวัดภูเก็ต 

1.แมคลอง ซีฟูด  
ที่อยู : หาดราไวย อําเภอเมอืง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7638 1299 

2.  มะขามทอง  
ที่อยู : ถ.เจาฟา อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : . 0 7626 3358 

3.  ทัศนีย ซีฟูด  
ที่อยู : อาวฉลอง อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

4.  พรานทะเล  
ที่อยู : ซ.ปาหลาย อําเภอเมอืง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7638 3243 

5.  ปาหลาย ซีฟูด  
ที่อยู : ซ.ปาหลาย อําเภอเมอืง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7628 2174 

6.  ไทนาน  
ที่อยู : ส่ีแยกถนนบายพาส อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : . 0 7622 6164 

7.  ทับอวน  
ที่อยู : ซ.ปาหลาย อําเภอเมอืง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 1271 1344 



8.  ทะเลภูเกต็  
ที่อยู : ถ.เจาฟา อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7626 3956 

9.  โตโภชนา  
ที่อยู : ส่ีแยกอาํเภอถลาง อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7631 1388 

10.  ไชโย ซีฟูด  
ที่อยู : ถ.พัฒนาทองถิ่น ทางไปเขาขาด อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

11.  นายยาวหลักฐาน  
(เปดตั้งแตเวลา   10.30   -  22.00  น.) 

ที่อยู : ถ.เจาฟา (ตะวนัออก) ซ.ปาหลาย ต.ฉลอง ( อําเภอเมือง จ.ภูเกต็ 

โทรศัพท : 0 7628 2282 

12.  บานหาดราไวย  
ที่อยู : 57/5 หมู 6 ถนนวิเศษ ต.ราไวย อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7638 3838. 0 7628 8171 

13.  เซียงเชยีน  
ที่อยู : 39 ถ.นมิิต 2 ต.ตลาดใหญ อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7621 5928, 0 7621 1491 

website : www.thaifoodcorner/SiengSian

14.  อาวปาหลาย ซีฟูด  
ที่อยู : ซ.ปาหลาย อําเภอเมอืง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7638 1907 

15.  อาวฉลอง ซีฟูด  
ที่อยู : อาวฉลอง อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

http://www.tour-thai.net/south/phuket/www.thaifoodcorner/SiengSian


16.  แหลมทอง ซีฟูด  
ที่อยู : แหลมทอง อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 1958 7582 

17.  ศาลาลอย  
ที่อยู : หาดราไวย อําเภอเมอืง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7638 1297 

18.  วังกุง  
ที่อยู : เกาะสิเหร อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต  

19.  เลยีบครวัสะปา  
ที่อยู : บานสะปา ถ.เทพกษตัรี อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7623 8196 

20.  ยามเย็น  
ที่อยู : แหลมพันวา อําเภอเมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 7639 1103 
 

21.  ปากน้ําซีฟูด 
ที่อยู : ถ.รัษฎานุสรณ  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท : 0 76240 240 
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