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บทที่ 1
บทนา
สภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ความเป็นมา
จังหวัดภูเก็ต เป็ น จั งหวัดเดียวที่มีสภาพเป็น เกาะตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและถือว่าเป็น
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทย โดยได้ชื่อว่า เป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน ” กล่าวคือ เป็น
จังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดตัดกับน้ําทะเลอย่างชัดเจน และขณะเดียวกันภูเก็ตถือได้ว่าเป็น
เมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส
และได้ชื่อว่าเป็นเมือง East Meets West ที่ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือภูเก็ตมีลักษณะของความ
ทันสมัยและเป็นเมืองนานาชาติที่ในขณะเดียวกันก็ดํารงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองได้อย่างเด่นชัด ซึ่ง
"ภูเก็ต" ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ขุดพบเครื่องมือหิน
และขวานหินเป็นการแสดงให้ทราบว่ามี มนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ํากว่า 3,000 ปี มาแล้ว และได้มี
หลักฐานการ กล่ าวถึงดิน แดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 700 หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนัก
เดิน เรื อ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่ าวถึงผื นดินหรือแผ่นดินในส่ วนนี้ว่า แหลมตะโกลา เป็นผื นดินที่ถูกดัน
ออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเนื่อ งมาจากการเคลื่อนไหวของรอย
เลื่ อ นของเปลื อ กโลกขนาดใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า รอยเลื่ อ นคลองมารุ ย ซึ่ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ถู ก เรี ย กขานโดยชาว
ต่างประเทศในหลายชื่อตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณีคราม จังซีลอน ภูเก็จ
และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคาร่วมด้วย
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่าง
ละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98
องศา 15 ลิ ป ดา ถึง 98 องศา 40 ลิ ปดาตะวันออก มีลั กษณะเป็นเกาะ
จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ภาคใต้ ใ นทะเลอั น ดามั น มหาสมุ ท รอิ น เดี ย มี เ กาะบริ ว าร 39 เกาะ
ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะ
ภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโ ลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตาราง
กิโ ลเมตร ส่ว นเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด
570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
รวมระยะทาง 867 กิ โ ลเมตร หรื อ ระยะทางทางอากาศคิ ด เป็ น 688
กิโลเมตร
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ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

: ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรี และสะพานศรีสุนทร
(ส่วนสะพานสารสิน ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว)
: ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
: ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
: ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วน ใหญ่ประมาณร้อยละ
70 เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 529 เมตร และ
ประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดิน
เลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม
 ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม
1.3 การปกครอง
จังหวัดภูเก็ตประกอบไปด้วย อําเภอ 3 อําเภอ คือ
1) อําเภอเมืองภูเก็ต
2) อําเภอกะทู้
3) อําเภอถลาง
มีประชากรทั้งสิ้น 392,508 คน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 59) จากการสํารวจพบว่านอกจาก
ประชากรในทะเบียนราษฎร์แล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยและทํางานเป็นจํานวนมาก แยกได้
ดังนี้
- ชาวต่ างชาติ ที่ม าทํ า งานในจัง หวั ด ภู เก็ ต จํ านวน 14,382 คน (มี Work Permit)
(สิงหาคม 2559)
- มีแรงงานต่างด้าวที่มาทํางาน จํานวน 78,734 คน (สิงหาคม 2559)
- นอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1.3 ล้าน
คน
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน
1.4.1 การคมนาคม
จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
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1) การคมนาคมทางบก
การคมนาคมทางบก มีทางหลวงหมายเลข 402 เป็นเส้นทางหลัก และมีทางหลวง
จังหวัดรอบเกาะ รวมทั้งเส้นทางอื่นๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงแผ่นดิน จํานวน 18 เส้นทาง
2) การคมนาคมทางน้า
จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือน้ําลึก จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต บริเวณอ่าว
มะขาม ตําบลวิชิต อําเภอเมือง ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว และมีจํานวนท่าเทียบ
เรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แห่ง นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีท่ าจอดเรือของเอกชน (MARINA) จํานวน
4 แห่ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึ่ง เป็นทําเลที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ใน
อ่าวพังงา และเกาะต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวก ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
3) การคมนาคมทางอากาศ
การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขนส่ ง
สินค้าและผู้โดยสาร เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง ซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20 เที่ยว/
ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 12.5 ล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนเที่ยวบินทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จํานวน 82,000 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 224 เที่ยว มีจํานวนผู้โดยสารเข้า–ออก จํานวน 12,538,042
คน

2. ข้อมูลเศรษฐกิจ
2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ปี 2557 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี (Gross Provincial
product : GPP) เท่ากับ 137,901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.25 ของ GRP และร้อยละ 1.05 ของ GDP และมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 258,817 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของ
ภาคใต้และเป็นอันดับ 10 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48
และภาคนอกเกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52
ปี 2557 กลุ่มจังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจําปี (Gross Provincial cluster product : GPP) เท่ากับ 342,560 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 30.43 ของ GRP และร้อยละ 2.61 ของ GDP มีมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial
cluster product per capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 168,110 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็นอันดับ 5
ของกลุ่มจังหวัดในประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 78,343 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.87 และภาค
นอกเกษตร 264,217 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.13
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 19.48 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 18.22 สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ คิดเป็น
ร้อยละ 18.09 สาขาขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 8.62 และสาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.19
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ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556 – 2557
สาขาการผลิต

(หน่วย : ล้านบาท)

2556
2557
กลุ่มจังหวัด ประเทศไทย ภูเก็ต กลุ่มจังหวัด ประเทศไทย
84,665 1,469,888 4,792
78,343 1,343,504
68,451 1,365,736 1,811
61,977 1,235,419
16,214
104,152 2,981
16,365
108,085
253,049 11,431,602 133,108
264,217 11,788,737
986
495,103
0
968
494,266
19,598 3,571,876 2,556
18,560 3,620,622
6,186
354,222 3,150
6,654
374,710
11,324
349,668 5,055
10,469
339,614
28,117 1,796,120 8,488
29,539 1,867,070
66,754
475,000 49,832
66,719
499,293
53,328
898,172 35,819
62,400
921,096

ภูเก็ต
ภาคเกษตร
5,176
- เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 2,057
- การประมง
3,119
นอกภาคเกษตร
128,209
- การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
0
- การผลิตอุตสาหกรรม
2,944
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
2,933
- การก่อสร้าง
5,714
- การขายส่ง การขายปลีก
7,752
- โรงแรม และภัตตาคาร
51,527
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
31,226
และคมนาคม
- ตัวกลางทางการเงิน
7,676
16,444
867,508 8,185
- บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า 5,265
11,946
872,714 6,555
- การบริหารราชการแผ่นดินและ
6,050
15,080
761,262 5,898
การป้องกันประเทศ
- การศึกษา
1,348
12,015
534,462 1,547
- การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคม
2,780
6,596
206,175 2,895
สงเคราะห์
- การบริการชุมชน สังคม และบริการ
2,839
4,231
226,023 2,859
ส่วนบุคคลอื่น ๆ
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
154
444
23,297
271
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
133,386
337,714 12,901,490 137,901
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี : บาท 251,144
166,574
193,266 258,817
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พ.ศ. 2559

17,766
12,304
13,489

956,316
882,439
800,539

13,348
7,122

562,377
217,084

4,258

228,537

622
24,774
342,560 13,132,241
168,110
195,995

2.2 การประกอบอาชีพ
จากการสํ ารวจภาวะการทํางานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 จากจํานวนผู้ ที่มีงานทํา
313,404 คน เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จํานวน 182,942 คน รองลงมา ได้แก่ ทํางานส่วนตัว จํานวน 68,097 คน
ลูกจ้างรัฐบาล จํานวน 26,264 คน ช่วยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 20,279 คน และเป็นนายจ้าง จํานวน 15,822 คน

แผนยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy พ.ศ.2560 - 2564

5
ตารางจํานวนผู้มีงานทําในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ปี พ.ศ. 2558
จานวน (คน)

สถานภาพการทางาน

รวม

ชาย

หญิง

นายจ้าง

15,822

11,670

4,152

ลูกจ้างรัฐบาล

26,264

13,352

12,912

ลูกจ้างเอกชน

182,942

102,350

80,592

ทํางานส่วนตัว

68,097

43,844

24,253

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

20,279

7,466

12,813

-

-

-

313,404

178,682

134,722

การรวมกลุ่ม
รวม

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เมื่อจําแนกผู้มีงานทําตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า จากจํานวนผู้มีงานทํา จํานวน 313,404 คน
ทํางานในกิจการที่เกี่ยวกับโรงแรมและอาหารมากที่สุด คือ จํานวน 88,628 คน โดยเป็นหญิงมากกว่าชาย
รองลงมา ได้แก่ ทํางานในกิจการการขายส่งและขายปลี ก จํานวน 63,212 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง
ผู้ทํางานอุตสาหกรรมด้านการบริหารและการสนับสนุน จํานวน 22,119 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง ผู้ทํางาน
ในกิจการขนส่ง ที่เก็บสินค้า จํานวน 21,544 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง ผู้ทํางานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
จํานวน 18,012 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง เป็นต้น
2.3 การเกษตร
ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนพื้นที่ทําเกษตรกรรมประมาณ 105,857 ไร่ อยู่ในเขตอําเภอ
ถลาง มากที่สุด คือ 91,998 ไร่ อําเภอกะทู้ 10,104 ไร่ อยู่ในเขตอําเภอเมืองน้อยที่สุด คือ 3,755 ไร่ โดยใช้เป็นพื้นที่
ปลูกยางพารามากที่สุด (88,434 ไร่) รองลงมาเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (12,768) ไร่ พืชไร่ (2,530 ไร่) (พืชผัก
2,014 ไร่) และไม้ดอกไม้ประดับ (228 ไร่) แต่มีพื้นที่ปลูกไม่มากนัก รวมทั้งปริมาณการผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะพืชผัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาดําเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ที่

ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก(ไร่)

พื้นที่ให้ผลผลิต(ไร่)

ปริมาณผลผลิต(ตัน)

มูลค่า(ล้านบาท)

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

1 ยางพารา

88,599

88,434

79,739

79,619

19,176

19,042

1,179.32

1,024.4

2 มะพร้าว

7,687

7,478

5,729

5,930

9,726

9,928

97.10

98.24

3 สับปะรด*

2,350

2,530

1,880

2,024

8,995

9,682

91.18

94.42
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ที่

ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก(ไร่)
2557

2558

พื้นที่ให้ผลผลิต(ไร่)

ปริมาณผลผลิต(ตัน)

2557

2557

2558

2558

มูลค่า(ล้านบาท)
2557

2558

4 ทุเรียน

2,349

2,289

2,249

2,228

893

823

75.06

76.05

5 ปาล์มน้ํามัน

1,307

1,307

1,275

1,307

3,943

4,094

16.56

16.74

6 ลองกอง

1,164

1,089

624

607

216

215

17.08

17.06

7 มังคุด

449

449

449

449

247

246

6.62

6.60

8 สะตอ

1,864

1,864

1,808

1,808

3,060

3,024

11.44

11.32

9 นาข้าว

61

63

61

68.5

30

33.5

1.07

1.20

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, *สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2.4 การปศุสัตว์
เกษตรกรในจังหวัดประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกรขุน กระบือ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง
เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แพะพ่อพันธุ์ แพะแม่พันธุ์ ตามลําดับ และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีบ้านพักอาศัยมากขึ้น
ทําให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ไม่สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงและตั้งฟาร์มเพิ่มเติม
ตารางปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2558
ชนิดสัตว์

เกษตรกร
(ราย)

ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
สุกรขุน
กระบือ
โคเนื้อ
ไก่พื้นเมือง
เป็ดเนื้อ
เป็ดไข่
แพะพ่อพันธุ์
แพะแม่พันธุ์

3
3
23
110
98
2,516
1
8
46
46

จานวน
(ตัว)
83,000
6,000
11,030
1,004
1,040
83,444
40
3,255
301
1,005

ตัวละ
(บาท)
1,089
76
8,160
34,000
38,000
150
360
1,260
5,000
5,000

2559
ราคารวม
(บาท)
90,387,000
456,000
90,004,800
34,136,000
39,520,000
12,516,600
14,400
4,101,300
1,505,000
5,025,000

เกษตรกร
(ราย)

จานวน
(ตัว)

ตัวละ
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

4 113,000 1,089 123,057,000
7 131,121
76
9,965,196
38 14,099 8,760 123,507,240
99
940 34,000 31,960,000
87
946 42,000 39,732,000
2,511 81,001
165 13,365,165
2
260
360
93,600
8
3,500 1,260
4,410,000
39
301 6,000
1,806,000
39
1,045 6,000
6,270,000

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2.5 การประมง
สัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องมาตลอด
คือ การเพาะและอนุ บ าลลูกกุ้งทะเลชนิดกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อส่ งออกไปขายให้ กับผู้ เลี้ ยงใน 22 จังหวัด
ชายทะเลทั่วประเทศ รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ตามลําดับ
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ตารางลักษณะการเพาะเลี้ยงและปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2559
ที่

ชนิดสัตว์น้า

จานวนเกษตรกร
(ฟาร์ม)

1 การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง
- กุ้งกุลาดํา, กุ้งขาวแวนนาไม
2 การเลี้ยงกุ้ง
- กุ้งกุลาดํา, กุ้งขาวแวนนาไม
3 การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- การเลี้ยงปลาในกระชัง (ปลากะพงขาว,แดง,ปลาเก๋า,ฯลฯ)
- การเลี้ยงหอยทะเล (หอยมุก,หอยเป๋าอื้อ,หอยแครง,
หอยแมลงภูฯ่ ลฯ)
- การเลี้ยงสัตว์น้ําอื่นๆ (สาหร่าย,กุ้งมังกร ฯลฯ)
4 การเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- ปลาดุก
- ปลากินพืช (ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลาสวาย ฯลฯ)
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ กันยายน พ.ศ. 2559

พื้นที่เลี้ยง

มูลค่า

(ไร่)

(ล้านบาท)

97

111.87

700.00

74

2,564.28

486.66

159
21

51.55
687.94

102.25
8.56

56

1.55

4.77

35
15

29.10
8.50

0.59
0.14
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3. ข้อมูลด้านสังคม
3.1 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มีจํานวน 245,418 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.98 และ อีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ
ในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้ํา (ชาวเล หรือ ชาวไทย
ใหม่) ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา สําหรับชาวไทยได้มีการ
อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทําให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอื่น และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้นําเอา
วัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน
 ประเพณีตรุษจีน : เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีนตรงกับวัน
แรกของเดือน 1 ของจีน หรือ เดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน

- วันแรก คือ วันที่ 29 เดือน 12 ของจีน มีการเตรียมอาหาร และของไหว้ต่างๆ ไว้สําหรับ
วันรุ่งขึ้น
- วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า จะมีการไหว้
เทพเจ้า และช่วงบ่ายจะมีการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีไหว้ จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
และมีการแจก "อั่งเปา" (แต๊ะเอีย) ให้แก่เด็ก ๆ
- วันที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ชาวจีนจะแต่งกายด้วยชุดใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล
ไปไหว้พระที่ศาลเจ้า และถือว่าเป็นวันเที่ยวอาจจะไปเยี่ยมญาติในท้องถิ่นอื่น ซึ่งในวันนี้จะไม่มีการทํางานแต่
อย่างใด จะไม่มีการพูดคําหยาบ หรือดุด่าว่ากล่าวกัน
 ประเพณีไหว้เทวดา : เป็นการไหว้ต้อนรับ และขอบคุณ
เทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์ การไหว้จะเริ่มหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8
เดือน 1 ของจีนไปแล้ว หรือช่วงเวลาเริ่มต้นของ วันที่ 9 เดือน 1 ของไหว้ที่
สําคัญ คือ ต้นอ้อย 2 ต้น และของคาวหวานต่างๆ
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 ประเพณีสารทจีน : เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี หรือวิญญาณต่าง ๆ ให้
ออกมารั บ ส่ ว นบุ ญ ประจํ าปี มี การไหว้ บรรพบุ รุ ษของแต่ ล ะ
ครอบครัว ในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ "ไป่ปั๋ว" หรือจัดตกแต่ง
เครื่องเซ่นไหว้ภูตผีและวิญญาณ ด้วยการทําขนม และแกะสลัก
ผลไม้เป็นรูปสั ตว์ต่าง ๆ และของไหว้ที่สําคัญคือ "อั่งกู้" หรือ
ขนมเต่าสีแดง ทําจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ถั่วเหลื องกวน หรือทํา
จากแป้งสาลีไม่มีไส้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนนาน และมีการ
ไหว้ ณ สถานที่ต่างๆ
 งานผ้อต่อ : เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในช่วงเดือน 7 ของจีน หรือ
เดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทํา
ด้วยแป้ง เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้น การไหว้เต่า
จึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ่
 ประเพณีไหว้พระจันทร์ : คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนมโก๋
ในวัน 15 ค่ํา เดือน 8 ของจีน
 ประเพณีถือศีลกินผัก : เป็นการถือศีลชําระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ทุกชนิด มี
ระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9
ค่ํา เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นงาน
ประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีอัญเชิญพระ
พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น งานเทศกาลนี้
นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจ และเลื่อมใสศรัทธา ทั้งจากชาวไทย
และชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง
 ประเพณีลอยเรือชาวเล : จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน
11 แต่มีความแตกต่างกันโดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์และบ้านสะปา จะมี
พิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ํา กลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่จะมีพิธีลอยเรือ ในวัน
ขึ้น 14 ค่ํา และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะ
มีพิธีลอยเรื อในวันขึ้น 15 ค่ํา ซึ่งประเพณีลอยเรือถือเป็นพิธีสะเดาะ
เคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือ
จากไม้ระกํา ตัดผมตัดเล็บและทําตุ๊กตาไม้แทนคน ใส่ลงไปในเรือแล้วนําไปลอย เพื่อนําเอาความทุกข์โศกเคราะห์
ร้ายต่างๆ ออกไปกับทะเล แล้วมีการรํา หรือที่เรียกว่า รํารองเง็งรอบเรือ
 ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) : ตรงกับแรม 8 ค่ํา เดือน 10 และแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งแต่
ละวัดจะกําหนดเพียง 1 วันแตกต่างออกไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่า ยมบาลมีการปล่อย
ภูตผี และวิญญาณต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนําของคาวหวาน มาทําบุญและให้ทานกันที่วัด
สําหรับขนมทีส่ ําคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม
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 งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร : ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิม
ฉลอง มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลาง ให้
รอดพ้นจากข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน

 ประเพณีเช้งเม้ง : เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพื่อทํากิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน ส่วนใหญ่
จะตรงกับ วันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5 เมษายน
10 วัน และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
 ประเพณีปล่อยเต่า : เป็นการทําบุญ และพระสวดมนต์ให้
ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมีการปล่อยเต่าลงทะเล ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาด
ในยาง) ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี
 ประเพณีเดินเต่า : เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ํารุ่ง (ช่วงน้ํา
ทะเลขึ้น) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือฤดูเต่าวางไข่ เพื่อดูเต่าตัวใหญ่ๆ ที่หาดูได้ยาก
นอกจากประเพณี ประจํ าปี ดั งกล่ าวแล้ ว จั งหวั ดภู เก็ ตยั งมี ประเพณี - วั ฒนธรรมอื่ นๆ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของตัวเองอีกมากมาย อันได้แก่ การอุปสมบท การแต่งงาน (พิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) เป็นต้น
3.2 แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะ
ภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดทรายและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการ
และกีฬาทางน้ํา และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง สามารถ
จําแนกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้
1.1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แบ่งได้เป็น
ก.) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด จังหวัดภูเก็ตมีชายหาดอยู่หลายแห่ง ซึ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจํานวนมากในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ชายหาดที่สําคัญ
ได้แก่
 หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นหาดทรายยาว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวคึกคักตลอดทั้งวันทั้ง
กิจกรรมชายหาด กิจกรรมกีฬาทางน้ํา กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการรูปแบบต่างๆ
 หาดสุ รินทร์ หาดกมลา หาดกะหลิม หาดในหาน หาดราไวย์ เป็นชายหาดทรายที่ไม่ยาวนัก มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคักน้อยกว่า 3 หาดแรก
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 ชายหาดอ่าวบางเทา เป็นชายหาดที่เงียบสงบและเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก และบ้านพักตากอากาศ
รองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง

 ชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน
เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข เริ่มมีการ
ก่อสร้างโรงแรมที่พักรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
 อ่าวต่างๆ ทางฝั่งตะวันออก มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ไม่เหมาะในการลงเล่นน้ํา จึงเป็นที่ตั้งของท่าเรือ
ไปเกาะต่างๆ และมารีน่า ได้แก่ อ่าวปอ อ่าวสะปา อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม และอ่าวฉลอง
ข.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขา
พระแทว มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการคืนชะนีสู่ป่า น้ําตกโตนไทร น้ําตกบางแป และต้นปาล์มหลังขาว ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนระยะทาง 600 เมตร ตั้งอยู่ในอําเภอถลาง
ค.) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ ส่วน
ใหญ่อยู่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่
 เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เหมาะสําหรับการพักผ่อนชายหาด ดําน้ําดูปะการัง (เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน) ตกปลา
(เกาะราชาน้อย) และพักแรม บนเกาะแก้วมีรอยพระพุทธบาทจําลองตั้งอยู่ด้วย เกาะที่มีที่พักให้บริการบน
เกาะ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ เกาะโหลน และเกาะไม้ท่อน (รีสอร์ทส่วนตัว)
 เกาะตะเภาใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวภูเก็ต มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ
นกเงือก และมีที่พักแรมบริการบนเกาะ
 เกาะรังใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวสะปา
เหมาะสําหรับพักผ่อนชายหาดและเล่นน้ํา ที่เกาะรังใหญ่มีสิ่งที่ น่าสนใจ คือ ฟาร์มหอยมุก กิจกรรมพายเรือ
แคนูและขี่จักรยานรอบเกาะ ส่วนเกาะมะพร้าวมีหมู่บ้านประมงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถขี่จักรยานและพักแรมบนเกาะได้
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 เกาะนาคาน้อย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตใกล้กับอ่าวปอ มีฟาร์มหอยมุกและการสาธิตการ
เลี้ยงมุกให้นักท่องเที่ยวชม มีร้านอาหารทะเลบริการ แต่ไม่มีที่พักแรม
 เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ่ ปัจจุบันกําลังดําเนินการก่อสร้างรีสอร์ทหรูหราของเอกชนรองรับกลุ่มผู้มี
รายได้สูง
ง.) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ จุดชมทิวทัศน์แหลมพรหมเทพ แหลมกาแหลมพันวา หาด
กะตะ-กะรน เขารัง เขาขาด

1.2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา กระจายอยู่บน
เกาะภูเก็ตทางตอนในของเกาะ
ก.) ในอาเภอเมือง ที่สําคัญ ได้แก่ ตัวเมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจและอาคารศิลปะ
แบบชิโนโปรตุกีสอยู่หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารนครหลวงไทย ที่ทํา
การไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า อาคารสํานักงานที่ดิน บ้านหลวงอํานาจนรารักษ์) วัดฉลอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต
ข.) ในอาเภอถลาง ที่สําคัญ ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง วัดม่วงโกมารภัจจ์ (เซียมซีประวัติศาสตร์ที่เดียวใน
ภูเก็ต) วัดไชยธาราราม (พระบรมสารีริก ธาตุ) วัด สีล สุภ าราม (แหล่ง ปฏิบัติธ รรม หลวงปู่สุภ า ถนุต สีโ ล)
บ้านพระยาวิชิตสงคราม (เมืองถลางเก่า) บ้านพระพิทักษ์ชินประชา

ค.) ในอาเภอกะทู้ ที่สําคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ศูนยอนุรักษมรดก ทองถิ่น
กะทู้
1.3) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made attraction) ทั้งในรูปแบบของสถานบันเทิง การแสดงโชว์ต่างๆ สวนสาธารณะ
ลักษณะพิเศษ (Theme park) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง สวนสัตว์ และสวนสนุกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจาย
แผนยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy พ.ศ.2560 - 2564

13
กันอยู่ทั่วไปตามชายหาดสําคัญและทางตอนในของเกาะ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี ไซม่อนคาบาเรย์ ในอําเภอกะทู้
ฟาร์มจระเข้และสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ไดโนปาร์ค สวนสัตว์
ภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต ในอําเภอเมือง และมีสวนสาธารณะที่เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่สะพานหินและเขารัง

1.4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลากหลายประเภทที่
เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
ก.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางบก เช่น สนาม
กอล์ฟ สนามขี่ม้า แหล่งตกปลา สถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ํา เช่น วินด์เซิร์ฟ เคเบิ้ลสกี สถานที่ประกอบ
กิจกรรมกีฬาผาดโผน เช่น บันจี้ จั๊มพ์ เพนท์บอล โกคาร์ท ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง บนเกาะภูเก็ตมี
สนามกอล์ฟกระจายอยู่ 5 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอถลาง 4 แห่ง และอําเภอกะทู้ 1 แห่ง
ข.) แหล่งดาน้าบริเวณเกาะใกล้เคียงมีทั้งกิจกรรมดําน้ําตื้นและดําน้ําลึก ได้แก่ หมู่
เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หินหมูสังนอกและหินหมูสังใน (Anemone Reef และ Shark Point) เรือจม
คิงส์ครุยเซอร์ (ระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะพีพี) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดินใต้ทะเล (Sea Walking) ที่เกาะเฮ
ด้วย ปัจจุบันมีการสร้างแหล่งดําน้ําแห่งใหม่บริเวณอ่าวบางเทา โดยนําซากเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีมาทํา
เป็นปะการังเทียม จํานวน 10 ลํา ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร ลึก 15-20 เมตร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาดําน้ําปีละ
2,000 คน

ค.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ สปา มีให้บริการตามโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical health care center)
ง.) แหล่งซื้อสินค้า ได้แก่ ร้านค้าขายของที่ระลึกทั่วไป ร้านค้าตามชายหาดที่เป็นที่
นิยม เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน สินค้าพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น น้ําพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา
ผ้าบาติก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนมเต้าส้อ เครื่องประดับจากไข่มุก นอกจากนี้ ยังมีแหล่งซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ในลักษณะของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
จ.) การล่องเรือยอร์ชไปยังเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
แผนยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy พ.ศ.2560 - 2564

14
3.3 อาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต
 นิยามอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
“ อร่อยครบพบรสละมุนลิ้น
หลอมรวมถิ่นชาติพันธุ์อันหลากหลาย
ทั้งทะเลและป่าเขาเคล้ากลิ่นอาย
เลิศอัตลักษณ์สุดบรรยายยามลิ้มลอง ”
 รสชาติของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

จากการวิเคราะห์วัตถุดิบหลัก วิธีการปรุงและลักษณะของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต จะพบว่ารสชาติของ
อาหารพื้นเมืองภูเก็ตกําเนิดจาก 3 รสชาติหล่อหลอมรวมกันคือ จากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นเมือง จากกรรมวิธี
ผลิตดั้งเดิม และจากการพหุวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์

ภาพแสดงองค์ประกอบของรสชาติอาหารบาบ๋าภูเก็ต
1. รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นเมือง
สิ่งจูงใจเป็นพิเศษที่ทําให้อยากมาลิ้มรสอาหารภู เก็ตคือ ผลผลิตสดใหม่ตามธรรมชาติ ที่มีอย่าง
อุดมสมบูรณ์ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในท้องถิ่น ประกอบกับอาหารบางอย่างที่ไ ม่มีในแถบอื่น เช่น
หน่อไม้น้ํา (ก่าเปก) เห็ดชนิดต่างๆ ที่เป็นเห็ดธรรมชาติ เช่น เห็ดเหม็ดที่เจริญงอกงามตามป่าพรุ เห็ดแครง
เจริญงอกงามตามไม้ยางผุในสวนยางพาราเจริญงอกงามในฤดูฝน ผักลิ้นห่านที่งอกตามริมหาด กุ้งเคยที่ยังคงมี
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ที่ตําบลป่าคลอก หอยติบที่มีตามโขดหิน สะพานริมหาด สามารถนํามาประกอบเป็นอาหารอร่อยได้หลาย
รูปแบบ รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นเมืองจะให้ความสด หอม และสุขภาพที่ดี
2. รสชาติจากกรรมวิธีผลิตของชาวท้องถิ่นดั้งเดิม
กรรมวิธีในการปรุงที่เกิดจากต้นตอ บรรพบุรุษที่เป็นชาวพื้นเมืองล้วนๆ เช่น ชาวเล (ชาวไทย
ใหม่) และชาวไทยพื้นเมืองริมทะเลที่นิยมทําอาหารทะเลจากกะปิ (กุ้งเคย) มะพร้าว ส้มควาย การเผาปลาห่อ
ด้วยใบตองแบบโบราณ การตากปลาเค็ม กุ้งแห้ง เป็นการถนอมอาหารแบบโบราณ ชาวไทยเมืองถลาง (ชื่อ
เดิมของภูเก็ต) ที่นิยมทําข้าวหลาม ตําน้ําชุบ (น้ําพริก) รับประทานกับผักสดพื้นเมือง แกงต้มผักที่มีรสชาติ
เฉพาะเช่น ต้มส้ม รวมถึงขนมนานาชนิดที่ทําจากแป้งข้าวเจ้าและมะพร้าว รสชาติจากกรรมวิธีผลิตของชาว
ท้องถิ่นดั้งเดิมจะให้ความรู้สึกเรียบง่าย ประสานให้รับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัว
3. รสชาติจากการพหุวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์
กว่า ๗๐๐ ปี ที่ภูเก็ตอยู่ในแผนที่การเดินเรือของนานาชาติ ประกอบกับอุตสาหกรรมแร่ดีบุก ทํา
ให้มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในภูเก็ตเป็นจํานวนมากแต่อดีต ทั้งชาวจีน มุสลิม อินเดีย ชาวตะวันตก ผสมผสาน
จากการปกครองของราชสํานักไทย จึงมีวัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงแบบใหม่มาพัฒนาอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
เป็นเวลานาน จนหลายอย่างเป็นอาหารภูเก็ต เช่น สับปะรดภูเก็ตที่ได้พันธุ์จากชาวโปรตุเกส หมูสับทอดที่มี
กลิ่นอายแบบตะวันตก แกงตูมี้ที่ปรับปรุงรสชาติต่อจากชาวมลายู ฮู่แช้ที่ปรับปรุงจากสลัดแขก ชาวบาบ๋าที่รับ
อิทธิพลของบรรพบุรุษจากจีนมาผสมผสานมีเครื่องปรุงต่าวอิ๋ว พริกไทย หรือการทําเครื่องดื่มถั่วเหลืองที่คง
ความหอมหวานแบบธรรมชาติ ใ นการคั่ ว เมล็ ด ถั่ ว บั น เจี่ ย นโก้ ย ที่ นํ า มาจากชาวจี น ปี นั ง เป็ น ต้ น ความ
หลากหลายของอาหารนานาชนิดในภูเก็ตมีรสชาติกลางๆ ให้ทุกเชื้อชาติรับประทานได้ ทําให้อาหารภูเก็ต
รสชาติละมุนลิ้น ไม่เผ็ดจัดจนน้ําตาไหลเหมือนอาหารภาคใต้ทั่วไป แต่ไม่หวานเหมือนอาหารภาคกลาง ไม่
เปรี้ยวจัด เค็มจัด เรียกว่าเป็นแก่นสําคัญของรสชาติภูเก็ตล้วน ๆ ที่มีรสละมุนลิ้น กลิ่นหอมเรียกน้ําย่อย อร่อย
แบบภูเก็ตพื้นเมืองดั้งเดิม หาทานที่อื่นไม่ได้
 วัตถุดิบอาหารตามธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต
สภาพพื้นที่
1. ป่าดิบชื้น (Tropical Rain
Forest)

2. ป่าพรุ (Peat Swamp
Forest)
3. หาดทรายและหาดโคลน
(Sandy Beach and
Muddy Beach)

วัตถุดิบในพื้นที่
มีพื้นที่ป่า 108,281.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.90 ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ในจํ า นวนนี้ จํ า แนกเป็ น ระบบนิ เ วศป่ า ดิ บ ชื้ น ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของป่ า สงวน
แห่งชาติ 16 ป่า และอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง อุดมด้วยพืชนานาชนิดทั้งที่
เป็นไม้ยืนต้น และผักนานาพันธุ์ที่โดดเด่นได้แก่ ปาล์มหลังขาว สะตอ ส้ม
ควาย มะม่วง ทุเรียน กระถิน เป็นต้น
คือ ป่าที่มีพื้นที่ลุ่มน้ําขังอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่เป็นน้ํากร่อย ในจังหวัด
ภูเก็ต มีป่าพรุทั้งสิ้นจํานวน 2 แห่ง มีพืชนานาพันธุ์ในป่าพรุ 110 ชนิด ปลา
23 ชนิด ในจํานวนดังกล่าวนี้มีพืชผัก และสัตว์หลายชนิดที่ชุมชนจับมา
จําหน่ายและเป็นปรุงอาหารพื้นเมือง
มีหาดทรายและหาดโคลนกว่า 20 หาด บนหาดมีสัตว์และสัตว์หน้าดินที่เป็น
แหล่งวัตถุดิบจํานวนมาก เช่น จั๊กจั่นทะเล ปลาทราย หอยทราย เป็นต้น
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สภาพพื้นที่
4. ป่าชายหาด (Beach
Forest)

วัตถุดิบในพื้นที่
เหนือหาดทรายโดยรอบเกาะภูเก็ต มักเป็นสันทรายซึ่งเป็นแหล่งระบบนิเวศ
ป่าชายหาด มีทรัพยากรทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะพรรณพืชเป็น
แหล่งวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ ผักลิ้นห่าน ต้นต่อไส้ เป็นต้น
5. ป่าชายเลน (Mangrove
บริเวณป่าชายเลนคลองเกาะผี คลองมุดง เกาะสิเหร่ และแถบตําบลป่า
Beach)
คลอก เป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์พืชและสัตว์ทะเลจํานวนมาก ได้แก่
ปลา 72 ชนิด ปู 30 ชนิด หอย 26 ชนิด กุ้ง 15 ชนิด พืชไม้ยืนต้น 74
ชนิด สาหร่าย 46 ชนิด
6.แหล่งหญ้าทะเล
ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล มีสัตว์กลุ่มหอยที่มีกระจายในแหล่งหญ้าทะเล
(Seagrass Beach)
ไม่น้อยกว่า 40 ชนิด ชนิดที่เป็นที่นิยมของคนในย่านเมืองเก่าภูเก็ตคือ หอย
ชักตีน หอยแครงลิง สัตว์จําพวกกุ้ง กั้งและปู ไม่น้อยกว่า 39 ชนิด มี
สาหร่ายทะเล หลายชนิด ได้แก่ สาหร่ายข้อ สาหร่ายพวงองุ่น เป็นต้น
7. แนวปะการัง (Coral Reaf) มีแนวปะการังหลายแห่ง เช่นบริเวณเกาะตะเภา เกาะราชา เกาะเฮ ใน
ระบบนิเวศแนวปะการังเป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ซึ่งมีสัตว์จําพวก ปลา
ไม่น้อยกว่า 600 ชนิด หอยไม่น้อยกว่า 100 ชนิด รวมทั้ง กุ้ง กั้ง ปู อีก
จํานวนมาก
8. ปากแม่น้ํา (Estuary)
โดยรอบเกาะภูเก็ตมีปากแม่น้ําที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ได้แก่ ปากน้ํา
อ่าวภูเก็ต ปากน้ําอ่าวฉลอง ปากน้ําอ่าวท่าเรือ ปากน้ําอ่าวบางโรง ปากน้ํา
อ่าวท่ามะพร้าว ล้วนเป็นแหล่งปลา กุ้ง กั้ง ปู หอยจํานวนมาก
9. โขดหิน (Rocky Shore)
บริเวณชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ที่ประกอบด้วยแผ่นหินหรือ
ก้อนหิน ซึ่งมีทรัพยากรทางชีวภาพทั้งพืชพรรณพวกสาหร่ายทะเล ได้แก่
สาหร่ายเม็ดพริก และสัตว์ทะเลจําพวกปู/หอยต่างๆ
ภู เ ก็ ต มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายของระบบนิ เ วศแบบต่ า งๆ ที่ ไ ม่ มี ใ นที่ อื่ น
ทั้งระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศบนบก ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่เป็น ป่า
ดิบชื้น ป่าพรุ ทุ่งนา บึง ส่วนระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ได้แก่ หาดทราย ป่าชายหาด ป่าชายเลน แหล่งหญ้า
ทะเล โขดหิน และแนวปะการัง ปากแม่น้ํา เป็นต้น
ในอดีตเมืองภูเก็ตมีชื่อเสียงด้านการเป็นเมืองท่าพักเรือเพื่อหลบลมมรสุม และทําเหมืองแร่ดีบุก
ทั้งบนบกและในทะเล แต่เนื่องจากราคาแร่ในปัจจุบันไม่คุ้มค่าในการลงทุน จึงได้ยกเลิกการทําเหมืองแร่ไป
แต่จากการขุดแร่บนบกได้ ก่อให้เกิดแหล่งน้ําจืดจํานวนมาก ยังได้เอื้อประโยชน์แก่การเกษตรกรรมและการ
บริโภคอุปโภคแก่ชาวภูเก็ตในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกโดยรอบเกาะภูเก็ตมีประมาณ 130,000 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา และ
มะพร้าวซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญระดับประเทศ แต่ในระยะต้นที่ยางพารายังเล็ก ก็มีการปลูกไม้ผลแซม
จึงเป็นที่มาของสับปะรดและพืชผักพื้นเมืองภูเก็ตนานาชนิดที่ไม่สามารถหารับประทานในถิ่นอื่น
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“ลองกอง” ผลไม้รสชาติดีเปรีย้ วอมหวาน ปลูกมากทีต่ ําบลป่าคลอก

ผลสะตอ (ผักมีเมล็ดคล้ายถั่วแต่กลิ่นแรง หอม กรอบ อร่อย) และลูกหยี(ผลไม้รสชาติเปรี้ยว) ไม้ผลมีชื่อเสียงของตําบลกมลา

สับปะรดภูเก็ตและงานเทศกาลสับปะรดภูเก็ต ๑๖ สค.๒๕๕๔
 อาหารท้องถิ่นของภูเก็ต

ชื่ออาหาร
กะหรี่ไหมฝัน
แกงตูมี้
แกงพุงปลา

เครื่องปรุงรส
เป็นอาหารจานเดี่ยว ลักษณะเหมือนขนมจีนแต่ใช้เส้นหมี่ลวกราดด้วยแกงกะหรี่ไก่ ใส่
เลือดไก่และต่าวปุ๊ก (เต้าหู้ทอดชิ้นเล็ก) รับประทานกับผักบุ้ง ถั่วงอกลวก ผักกาดดอง
หรือแกงมัน ลักษณะคล้ายแกงกะทิแต่ผัดเครื่องแกงกับน้ํามัน ใส่เนื้อปลา ปรุงรสด้วย
น้ํามะขาม ส้มควายแห้ง จะมีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด
หรือแกงไตปลา มีทั้งแบบแห้งและน้ํา เคี่ยวเครื่องในปลาที่หมักเกลือแล้ว กับเครื่อง
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ชื่ออาหาร

เกลือเคย
แกงเลียงกะทิผัก
เหมียง
แกงส้มปลาสับปะรด

เกี้ยน
ข้าวยําพาโหม
ขนมจีนภูเก็ต

เคยเค็มอึก
ต้มส้ม

ต้มกะทิผักลิ้นห่าน

เครื่องปรุงรส
แกงที่หนักพริกไทยจนสุกหอม แบบแห้งจะเข้มข้น ใส่ปลาย่าง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
สามารถเก็บไว้ได้นาน แบบน้ําจะเติมน้ําต้มจนเดือด ใส่ผักสด มะละกอ มันเทศ
มะเขือยาว หน่อไม้ มักใช้ราดขนมจีน มีรสชาติเผ็ดร้อนมาก
เป็นอาหารว่าง น้ําราดข้นๆทําจากกะปิ น้ําตาลทราย น้ําตาลปี๊บ ซีอิ้วดํา ใส่พริกขี้หนู
หัวหอม ราดบนเลือดหมูลวก สับปะรด แตงกวา เต้าหู้ สามารถกระตุ้นน้ําย่อยได้ดี
ผักเหมียงเป็นผักพื้นเมืองภูเก็ตนิยมใช้ใบอ่อนมาใส่เครื่องปรุงด้วยหัวหอม กะปิ กุ้งแห้ง
ละลายในน้ํากะทิ ต้มพอเดือดแล้วค่อยใส่ผักเหมียง เป็นอาหารที่มีกลิ่นหอม รสชาติ
เข้มข้นมาก
เครื่องแกงส้มทําจากพริกแห้ง ตะไคร้ กระเทียน ขมิ้น กะปิ โขลกด้วยกันจนละเอียด
รสชาติเปรี้ยวได้จากส้มควาย มะขาม มะนาว หรือสับปะรดภูเก็ต ใส่เนื้อปลาทะเลตัว
ใหญ่ เช่น ปลากะพง ปลาอินทรีย์ ปลามง หรือไข่ปลาที่แล่เป็นพวง ใช้ราดข้าวหรือ
ขนมจีน อาจดัดแปลงใส่ผัก เช่น โชน ยอดมะพร้าว หน่อไม้ ก็มีรสชาติดี
ส่วนเนื้อคลุกเคล้าเนื้อหมูสับ เนื้อกุ้งสับ เนื้อปูต้ม มันแกวหั่นฝอย ต้นหอม เห็ดหอม ไข่
ไก่ รากผักชี แป้งสาลี เข้าด้วยกันแล้วนําไปห่อด้วยเปลวหมูหรือฟองเต้าหู้ รับประทาน
แบบนึ่งสุก หรือนํามาชุบแป้งทอดราดน้ําจิ้มพริก
หรือข้าวยําพริกแบบภูเก็ต เครื่องปรุงประกอบด้วยพริกไทย กะปิ หอม พริกสด โขลก
ให้เข้ากัน คลุกเคล้าในข้าวสวย ปลาฉิ้งฉ้าง ใบพาโหมหั่นฝอย ปรุงรสด้วยน้ําตาลและ
เกลือ
เดิมนิยมเป็นอาหารเช้าเท่านั้น ปัจจุบันทานได้ทุกมื้อ เส้นขนมจีนทําจากแป้งข้าวเจ้า
นําไปโม่ก่อนหมักประมาณเจ็ดวัน เมื่อหมักแล้วจึงนํามานวดในเครื่องนวดแป้งแล้วผ่าน
เครื่องรีดออกเป็นเส้นสีขาวจัดเรียงเป็นก้อนเรียกว่า “จีบ” หรือ ๑ หยิบมือ ขนมจีน
เป็นอาหาร ที่คนภูเก็ต ส่วนใหญ่นิยม ทานเป็นอาหารเช้า ทานกับน้ําแกง ชนิดต่างๆ
น้ําแกงในภูเก็ต ได้แก่ แกงน้ํายาเนื้อปลาทะเล แกงน้ําพริก แกงไก่ แกงเนื้อ แกงพุง
ปลา สําหรับเด็กๆที่ทานเผ็ดไม่ได้จะทานขนมจีนราดน้ําปลาหรือซีอิ้วกับไข่ต้มที่ขาด
ไม่ได้คือผักเหนาะ หลากหลายชนิด ทั้งผักสด และผักดอง ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญมากใน
การทานขนมจีนของชาวภูเก็ต ยังนิยมทานพร้อม ห่อหมก ปลาหมกหรือทอดมันปลา
(ชาวภูเก็ตนิยม เรียกว่าลูกชิ้น) หรือหมูย่าง บางท่านราดด้วยน้ําชุบหยําภูเก็ต
ทานกับข้าวสวย ผสมเคยเค็ม (กุ้งเคยดองเปรี้ยว) กะทิ หอมซอย เนื้อหมูสับ ไข่ไก่หรือ
ไข่เป็ด คนให้เข้ากัน ใส่ถ้วยเล็กๆ โรยด้วยพริกชี้ฟ้าสีเขียวแดง แล้วนําไปนึ่งจนสุก
มีต้มส้มปลาและต้มส้มผักรวม น้ําแกงใสปรุงด้วยส้มควาย ขมิ้นสด น้ําตาลเกลือ กะปิ
สับปะรด หน่อข่า พริกไทย ผักบุ้ง ใบส้มป่อย หยวกกล้วยอ่อน เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ปลาย่าง หากเป็นต้มส้มปลาจะใส่เนื้อปลาลังหรือปลาทูสด เพิ่มตะไคร้ หัวหอมเพื่อดับ
กลิ่นคาว
ผักลิ้นห่าน เป็นพืชคลุมดินขนาดเล็ก มักจะงอกเป็นเถาต่อเนื่องบริเวณดินปนทราย
แถบชายทะเล สามารถนํามาปลูกตามบ้านเรือนได้ ใบจะเรียวยาวสีเขียวลักษณะคล้าย
ลิ้นของห่าน ยาวประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร ดอกสีเหลืองขนาดเล็ก นํามาต้มใน
น้ํากะทิที่ตั้งไฟพอเดือด ใส่กะปิ หัวหอมโขลก กุ้งแห้ง
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ชื่ออาหาร
เกี่ยมหู่ทึ้ง
น้ําชุบ

น้ําชุบคั้ว
เบือทอด
ปลาทอดต่าวอิ๋ว
ปลาทอดเครื่อง
ปลาเผา
ปลาทรายทอดขมิ้น
ปอเปียะฮกเกี้ยน
ผัดบังก้วน
ผัดผักเหมียง
ยํามะพร้าว

เครื่องปรุงรส
ทึ้ง หมายถึง แกงจืด เกี่ยมหู่ หมายถึงปลาเค็ม นิยมใช้ปลาเสียดเค็ม ใส่เต้าหู้ทอด หมู
สามชั้น ขิง ต้นหอม ซีอิ้วขาว กระเทียม พริกไทยเม็ด เป็นแกงจืดพื้นเมืองภูเก็ต
รับประทานกับข้าวสวย ขับลมได้ดี
น้ําชุบหรือน้ําพริกเป็นอาหารไทย เป็นการโขลก หรือขยํา เครื่องแกงชนิดต่างๆ เข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน สันนิษฐานว่ากําเนิดราวสมัยอยุธยาตอนปลาย มีความแตกต่างของ
เครื่องปรุงในแต่ละภูมิภาค ส่วนประกอบสําคัญ ได้แก่ พริกขี้หนูสด กะปิเผา มะนาว
หากเป็นน้ําชุบหยําภูเก็ตจะใช้มือขยําเข้าด้วยกัน ใส่กุ้งสด หัวหอมเล็ก เกลือ น้ําตาล ใส่
เนื้อปลาย่างเล็กน้อย หากเป็นน้ําชุบกุ้งเสียบใช้วิธีโขลก แล้วใส่กุ้งเสียบ (กุ้งตากแห้ง)
โขลกพอแตก รับประทานกับผักสด หรือผักลวกราดหัวกะทิ เป็นอาหารเรียกน้ําย่อยที่มี
ชื่อเสียงของภูเก็ต
เป็นน้ําพริกชนิดหนึ่งที่นําพริกแห้ง กุ้งแห้ง หอม กระเทียม กะปิ โขลกเข้าด้วยกันแล้ว
นําไปผัดในน้ํามัน ใส่น้ํามะขามเปียก ปรุงรสด้วยน้ําตาล มีกลิ่นหอมมาก
นําใบเล็บครุฑ หรือใบหญ้าช้อง (Blyxa octandra Planch) ล้างตัดเป็นท่อนๆ เรียง
กุ้งเล็กตัวเล็ก ชุบแป้งทอด รับประทานกับน้ําจิ้มที่ปรุงจากพริกชี้ฟ้า กระเทียม ตะไคร้
ขมิ้น และกะปิ
ใช้ปลาทะเลขนาดใหญ่ ทอดน้ํามันร้อนจัดให้สุกก่อน แล้วปรุงรสด้วยต่าวอิ๋ว และ
น้ําตาล
ใช้ปลาทะเลขนาดใหญ่ จะหั่นเป็นชิ้นหรือทั้งตัวก็ได้ มาด้วยเครื่องแกงที่ปรุงจากพริก
เม็ดใหญ่และพริกขี้หนูแห้ง ขมิ้นสด ตะไคร้ เกลือ พริกไทย กระเทียม กะปิ ทอดจนสุก
เหลือง โรยหน้าด้วยใบมะกรูด และพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอย
มักใช้ปลากะพง ปลาเก๋า หรือปลาหางแข็ง ไม่ขอดเกล็ดแต่นําเครื่องในออก ห่อด้วย
ใบตองหลายชั้น แล้วย่างด้วยกาบมะพร้าวจนสุก เนื้อปลาจะไม่แห้ง จะนุ่ม และมีรส
หวาน รับประทานกับน้ําจิ้มที่ปรุงด้วยน้ํามะขามเปียก
ปลาทราย (Sand whiting) เป็นปลาริมชายหาด มักใช้วิธีตกได้ทีละตัว นํามาขอดเกล็ด
ผ่าตัวปลาให้กว้างออกแล้วคลุกด้วยเครื่องขมิ้นสด เกลือ นําไปทอดในน้ํามันร้อนจัด จะ
มีความกรอบปนนุ่ม รับประทานได้ทั้งตัว
เป็นแผ่นแป้งนิ่มบางห่อ ผักกาดหอม ถั่วงอกสุก มันแกวผัด หมูแดง กุ้งต้ม เนื้อปูต้ม
เต้าหู้เหลือง กากหมูทอด ผักชี ใส่พริกน้ําส้ม ตีเจี่ยว (ซอสจีน) ลักษณะเป็น
ทรงกระบอก มักหั่นเป็นท่อนเล็กๆพอดีคํา มักทานเป็นอาหารว่าง
บังก้วน คือ มันแกว นํามาหั่นเป็นฝอย ผัดในน้ํามัน ใส่กุ้งตัวเล็ก หมูสามชั้น ปลาหมึก
แห้ง ใส่ใบขึ้นฉ้าย หอมเจียว ทานกับข้าวสุก หรือนํามาห่อด้วยผักกาดหอม หรือแผ่น
ก๋วยเตี๋ยว รับประทานกับน้ําจิ้มพริก
ผักเหมียง หรือผักเหรียง เป็นไม้ยืนต้นประจําถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทย ต้นสูง
ประมาณ ๑-๒ เมตร มีใบเรียวยาว มักนํามากินสดกับขนมจีน น้ําชุบ หรือแกงกะทิ ที่
นิยมอีกอย่างคือนํามาผัดกับไข่ ใส่วุ้นเส้นหรือใส่กุ้งเสียบ
มะพร้าวคั่วเป็นเครื่องปรุงเอกในการยําของคนภูเก็ต คลุกเคล้ากับหนังหมูต้มหั่นบางๆ
ถั่วพู ผักแว่น มะเขือเปาะ ยอดหมุย กุ้งแห้ง กะปิ มะนาว ถั่วลิสง หอมแดง พริกแห้ง
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ชื่ออาหาร
โลบะ
ห่อหมกภูเก็ต

หมี่ไทย
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
หมี่หุ้นป่าฉ่าง
กระดูกหมู
โอต้าว
ฮูแช้

เครื่องปรุงรส
โขลก เป็นอาหารกระตุ้นน้ําย่อยได้ดีมาก
เป็นอาหารว่าง ใช้หัวหมู เครื่องในหมูต้มพะโล้แล้วนําไปทอดอีกที ทานร่วมกับเต้าหู้
ทอด แตงกวาสด และน้ําจิ้มที่มีตี่เจี่ยวผสม
ใช้เนื้อปลาทะเลผสมเครื่องแกงที่ประกอบด้วยพริกแห้ง ตะไคร้ พริกไทย ขมิ้น ข่า กะปิ
มะกรูด กระเทียม ใส่หัวกะทิ คนให้เข้ากันดีแล้ววางบนใบชะพลู ห่อด้วยใบตอง นําไป
นึ่งจนสุกดี นิยมรับประทานกับขนมจีน มีการประยุกต์เป็นปลาหมก คือการนําไปเผา
หรือเปลี่ยนเนื้อปลาเป็นเห็ดแครง เห็ดนางฟ้า (นิยมใส่กุ้งแห้ง) ก็มีรสชาติดี
เป็นเส้นหมี่หุ้นเคล้าซีอิ้วดําและน้ําตาล นํามาผักใส่ถั่วงอก แต่งหน้าด้วยขี้มัน (จาก
มะพร้าว) ถั่วงอกสด เต้าหู้ (หรือไข่เจียวหั่นฝอย) กุ้งต้ม เปลือกพริกชี้ฟ้าหั่น ถั่วลิสงป่น
ราดด้วยต่าวเจี่ยว
เป็นเส้นหมี่เหลืองผัดใส่เนื้อปู ปลา หอยติบ กุ้ง ปลาหมึก เนื้อหมู ใบคะน้า กลิ่นหอม
รสชาติดี มีชื่อเสียงหลายร้านเรียกชื่อตามสถานที่กําเนิด เช่น หมี่ต้นโพธิ์ หมี่สะปา หมี่
กอจ้าน เป็นต้น
ผัดเส้นหมี่หุ้นกับซีอิ้วดํา ซีอิ้วขาว โรยด้วยหอมเจียว กุ้ยฉ้าย พริกไทยป่น รับประทาน
กับน้ําซุบกระดูกหมู
เป็นหอยทอดใส่ไข่ แต่ใช้หอยติบ (หอยนางรมขนาดเล็กอยู่ตามโขดหินรอบเกาะภูเก็ต)
และใส่เผือก
เป็นสลัด ประกอบด้วยมันแกวหั่นฝอย ผักกาดหอม ผักบุ้งลวก แตงกวาสด เต้าหู้ทอด
แมงกระพรุนหรือปลาหมึกลวกสุก ไข้ต้ม เส้นหมี่หุ้นทอดกรอบ ราดด้วยน้ําปรุงรสที่มี
ตี่เจี่ยวผสม

ที่มา : www.phuketgastronomy.com/เทศบาลนครภูเก็ต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561-2564)
4.1 วิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ในการดําเนินการที่สําคัญในปี พ.ศ.2561-2564 ในส่วน
ของการเร่งรัดพัฒนายกระดับของเมือง เพื่อมุ่งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักไปทั่วโลกภายใต้ภาพลักษณ์ของ
เมืองไข่มุกอันดามัน และก้าวไปสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
ดั ง นั้ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ใน พ.ศ.2561-2564 คื อ “ภู เ ก็ ต เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
นานาชาติ มุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว”
สําหรับในปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนาของจังหวัดได้ดําเนินการไปอย่างครอบคลุมในทุกด้าน
จังหวัดภูเก็ตจึงได้วางแนวทางของการดําเนินการที่สําคัญของจังหวัดใน 4 ด้านหลัก คือ
1) การเพิ่มมาตรฐานของเมือง
2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
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4.2 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทํารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมาก โดยรายได้หลักนั้นจะ
มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก
ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดภูเก็ตได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จํานวน 13,203,284 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จํานวน 10.41% เป็นคนไทย จํานวน 3,714,328 คน และเป็นชาวต่างประเทศ จํานวน
9,488,956 คน สร้างรายได้เข้าประเทศทั้งหมด จํานวน 313,005.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.72%
สําหรับอัตราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/วัน/คน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 6,143.25 บาท/คน
สําหรับที่พักในจังหวัดภูเก็ตนั้น ที่พักมีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ 400 บาท – 300,000
บาท/คืน โดยที่พักมีตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว
สําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภู เก็ต ในปี พ.ศ.2558 แบ่งตามมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเทศจีน
ประมาณ 2.250 ล้านคน
ประเทศรัสเซีย
ประมาณ 0.645 ล้านคน
ประเทศออสเตรเลีย
ประมาณ 0.590 ล้านคน
ประเทศเยอรมัน
ประมาณ 0.471 ล้านคน
ประเทศสหราชอาณาจักร ประมาณ 0.309 ล้านคน
ที่เหลือจะเป็นประเทศใน ASEAN และตะวันออกกลาง และมาจากที่อื่นๆ เป็นต้น

สําหรับศักยภาพและเป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตนั้นในอนาคต จังหวัดภูเก็ต
กําลังดําเนินการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน 5 ด้านหลัก หรือ 4M 1S ได้แก่
1. Marina Hub จังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือทั้งหมดประมาณ 38 แห่ง มีมารีน่า จํานวน
5 แห่ง แบ่งเป็นของราชการ 1 แห่ง และเป็นของเอกชน จํานวน 4 แห่ง และมีท่าเรือน้ําลึก อีก 1 แห่ง ซึ่งด้วย
สภาพความพร้ อมของจั งหวัด ภูเก็ต ที่มีเรื อยอร์ ช และมีเรือ ครูซเข้ามารวมกั นถึงปี ล ะประมาณ 1,500 ลํ า
ประกอบกับมีท่าเรือน้ําลึกที่อ่าวมะขาม ที่พร้อมจะสามารถปรับปรุงให้เรือสําราญเข้ามาเทียบท่าได้ ทําให้ภูเก็ต
มีเป้ าหมายของการเป็นศูนย์กลางของเรือยอร์ชและเรือสําราญของโลก และขณะเดียวกันโอกาสของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลยังถือว่ามีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ
นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นสมาชิกของ Cruise Forum Asia ด้วย
2. Medical Hub ด้วยศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของจังหวัด
อันดามันและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก จังหวัดภูเก็ตจึงได้วางยุทธศาสตร์ส่วน
หนึ่งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการทางการแพทย์ของอันดามัน โดยเฉพาะการจับตลาดการท่องเที่ยวที่มี
การบริการทางสุขภาพหรือการแพทย์ ร่วมด้ว ย โดยนอกจากจะมีโรงพยาบาลของรัฐที่มีความทันสมัยแล้ ว
จังหวัดภูเก็ตยังมีโรงพยาบาลของเอกชน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ เป็นต้น ซึ่งในแต่
ละปีมีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นก็มีการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา
เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy พ.ศ.2560 - 2564

22
3. Mice City จังหวัดภูเก็ตถูกจัดให้เป็นเมือง 1 ใน 5 เมือง ของเมือง Mice City ของ
ประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีได้มีการประชุมทั้งของคนไทย ของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้มาจัด
กิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นที่ภูเก็ตเป็นประจํา เนื่องจาก
ความเหมาะสมของเมือง และสถานที่พักต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานานาชาติ ได้แก่ การ
แข่งขันเรือใบนานาชาติ หรือการแข่งขันกีฬาในระดับทวีป เช่น การแข่งขัน Asian Beach game ที่ผ่านมา ใน
ปี พ.ศ.2559 ก็ได้มีการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โลกขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก
ถึง 3,000 กว่าคน
4. Manpower Development จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญ มีความ
ทันสมัย มีความหลากหลายของผู้คน และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ซึ่งมีความลงตัว การพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นถือว่าเป็นความเหมาะสมทั้งสภาพของเมืองและด้านสิ่งแวดล้ อม
เนื่ อ งจากภู เ ก็ ต นั้ น เป็ น เมื อ งการศึ ก ษา มี ม หาวิ ท ยาลั ย ถึ ง 2 แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต และ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ทยาเขตภูเ ก็ ต ซึ่ งเปิด สอนหลั ก สู ตรที่ เป็ น ภาษาอั งกฤษที่ มี ชื่อ เสี ย ง เช่ น
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น และมีโรงเรี ยนนานาชาติที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นจํานวนมาก
ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้สามารถที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาศึกษาที่ภูเก็ตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ต
เองก็มีปฎิสัมพันธ์กับต่างประเทศมาตลอด โดยจังหวัดภูเก็ตมีกงสุลที่เป็นกงสุลประจําและกิตติมศักดิ์อยู่ใน
จังหวัดภูเก็ตถึง 24 ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดภูเก็ตจึงมีความจําเป็นซึ่งทําให้สามารถ
รองรับการพัฒนาของจังหวัดได้เป็นอย่างดี และภูเก็ตเองก็มีการร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องทั่วโลกถึง 12 เมือง
โดยจังหวัดภูเก็ตมียุทธศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์การศึกษาในระดับนานาชาติ (International Education Hub)
ด้วย
5. Smart city เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีทิศทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองที่มีความทันสมัยใน
ทุกด้าน จังหวัดภูเก็ตจึงได้ดําเนินโครงการ Phuket Smart city ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้
จังหวัดภูเก็ตเป็น Super cluster ด้าน Digital และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะพัฒนาธุรกิจของ
เมือ งเพิ่ม ขึ้น อี กสาขาหนึ่ ง นอกจากด้านการท่ องเที่ย ว และจะสนั บสนุน ซึ่ง กันและกัน และสอดคล้ อ งกั บ
Thailand 4.0 ด้วย
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บทที่ 2
สรุปแนวทางการดาเนินการโครงการ Phuket : City of Gastronomy
1. ความเป็นมา
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UCCN :The UNESCO Creative City Network) เริ่มต้นใน
ปี 2547 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน
เครือข่ายนี้มีสมาชิก 116 เมืองที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาในระดับท้องถิ่น และมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในระดับนานาชาติ เมืองสร้างสรรค์จะเป็นเมืองที่
ใช้มรดกทางวัฒนธรรมผสมผสานความทันสมัยในด้านการสร้างสรรค์หรือมีนวัตกรรมจากพื้นฐานอั ตลักษณ์
เดิม ยูเนสโกได้กําหนดให้ต้องคัดเลือกจากเขตเมืองหรือมหานคร เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการและมี
พื้นฐานพอที่จะขับเคลื่อนทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) ได้แบ่งเมืองสร้างสรรค์ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature)
2. เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film)
3. เมืองแห่งดนตรี (City of Music)
4. เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่น (City of Crafts and FolkArts)
5. เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design)
6. เมืองแห่งศิลปะสื่อประชาสัมพันธ์ (City of Media art)
7. เมืองแห่งอาหาร (City of Gastronomy)
เทศบาลนครภูเก็ตได้รับประกาศยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโก ประจําปี
2558 ซึ่งเป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียน และเป็นหนึ่งใน 18 เมืองของโลกด้านอาหาร ภูเก็ตมี
จุดเด่นสําคัญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารอาทิ อาหารทะเลอันดามัน
อาหารไทย อาหารบาบ๋าท้องถิ่น และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารท้องถิ่นภูเก็ตมีอัตลักษณ์ มีสูตรลับ
เฉพาะที่ถ่ายทอดผ่านคนในครอบครั วและใช้ วัตถุดิบที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ความร่ว มมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนของภูเก็ตมี ความเข้มแข็งสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การได้รับ
เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารในครั้งนี้ จะทําให้ภูเก็ตมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อ
ยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารต่อไปได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2.2 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ให้กับชุมชนและเมือง
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เพื่อความยั่งยืน
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2.4เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารและด้าน
อื่นๆให้มีความเข้มแข็ง

3. กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์ Phuket: City of Gastronomy
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
Phuket : Gastronomic destination for Sustainable and Creative Economy
(ภูเก็ต : นครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)
3.2 สโลแกน
Phuket : Paradise of Food (ภูเก็ต : เมืองสวรรค์แห่งอาหาร)

3.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
3. เกิดความเจริญและมีความยั่งยืนทางสังคม
(Prosperity & social sustainability)
2. เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนและจังหวัด
(Economic growth & development)
Food Safety &
Consumers' Health
KM, Research &
Innovations
Collaboration
Marketing& Promotion

1. อนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมทางด้านอาหาร และเพิ่ม คุณค่า
ด้วยการสร้างสรรค์ (Cultural heritage conservation)
Gastronomic Heritage
(ภูมิปัญญาด้านอาหาร)

Gastronomic Creativity
(เพิ่มคุณค่าด้วยการ
สร้างสรรค์)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy
ภาพที่ 1 แสดงกรอบการวางยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy มีเป้าหมายหลักเพื่อ
การอนุรักษ์มรดก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหาร เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมุ่งไปสู่ความ
เจริญของสังคมที่มีความยั่งยืน
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยการจัดการองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Knowledge Management, Research & Innovations for
City of Gastronomy)
2. การยกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร
(Quality food and quality life for City of Gastronomy)
3. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ นครแห่ ง การท่ อ งเที่ ย วด้ า นอาหารอย่ า งยั่ ง ยื น
(Collaboration for sustainable City of Gastronomy)
4. การตลาดและการประชาสัม พัน ธ์ สร้ า งสรรค์เ พื่ อนครแห่งการท่ องเที่ย วด้า นอาหาร
(Innovative marketing and promotion for City of Gastronomy)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยการจัดการองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร
(Knowledge Management, Research & Innovations for City of Gastronomy)
เป้าประสงค์

สร้างความยั่งยืนด้วยการจัดการองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรม ในด้านอาหาร
ท้องถิ่น รักษาอัตลักษณ์ และรสชาติดั้งเดิมของอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
(1) คลังความรู้ด้านอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย 1 แห่ง
(2) จํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
(3) จํานวนนวัตกรรมทางด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นทุกปี
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมให้เกิดสร้างความร่วมมือกับสถาบันสอนทําอาหารหรือจัดตั้งสถาบันอาหารท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต (Institute of gastronomy and culture) เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการสอนปรุงอาหารท้องถิ่น
(2) พัฒนาและเผยแพร่ คลังความรู้ทางด้านมรดกและภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านอาหารท้องถิ่น รักษาอัตลักษณ์ และรสชาติดั้งเดิมของอาหารท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาวิชาการด้านอาหาร หรือเทศกาลอาหารท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่และสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการด้านอาหาร
(3) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือเอกสารวิชาการ
(4) พัฒนานวัตกรรมโดยใช้ผลผลิตและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ เกิดอัตลักษณ์และความยั่งยื นในการเป็ นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต เช่น
แนวคิดการทํา Green farming, Zero km. concept เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืชท้องถิ่นการนําวัตถุดิบ
ท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาหารแบบครบวงจร
(5) พัฒนาบุคลากร ผู้ปรุงอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นทุกระดับ ให้สามารถเรียนรู้
การวางแผนธุรกิจ (Business plan, Business model) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและ
ชุมชน

แผนยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy พ.ศ.2560 - 2564

27

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร
(Quality food and quality life for city of gastronomy)

เป้าประสงค์

เพิ่มจํานวนสถานประกอบการด้านอาหารในห่วงโซ่การผลิตที่ได้รับมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล และเพิ่มความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า
และนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
จํ า นวนสถานประกอบการด้ า นอาหารในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ระดับประเทศและระดับสากล ร้อยละ 50 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด
กลยุทธ์
(1) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทของ City of
Gastronomy และวางแผนในการดําเนินงานร่วมกัน
(2) มาตรฐานของอาหารโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านการทดสอบรสชาติอาหารด้ว ยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากลมากํากับ
เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศ
(3) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมายใน
ห่วงโซ่การผลิตตลอดจนลูกค้าและนักท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารอย่างยั่งยืน
(Collaboration for sustainable city of gastronomy)

เป้าประสงค์

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดและต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
(1) เพิ่มจํานวนเครือข่ายด้าน Gastronomic Tourism ในจังหวัดภูเก็ตให้หลากหลายมากขึ้น
(2) เพิ่มจํานวนเครือข่ายด้าน Gastronomic Tourism ภายนอกจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อยปีละ 1
เครือข่าย
กลยุทธ์
(1) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีความเข้มแข็ง
(2) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองที่เป็น City of Gastronomy เช่น การจัด
สัมมนาวิชาการด้าน Phuket Gastronomy ระหว่างเมืองเครือข่าย 18 ประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Phuket : City of Gastronomy, จัด
กิจกรรมสัมมนาเมืองสร้างสรรค์ระดับประเทศ (Creative City Forum)
(3) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายภายในประเทศระหว่างจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
ให้เป็น Creative city ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในการผลักดันให้เป็น City
of crafts and folk art
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร
(Innovative marketing and promotion for city of gastronomy)

เป้าประสงค์

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวบนอัตลักษณ์ของ
อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
เพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวหมวดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ร้อยละ 2/ปี
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ความเป็น City of Gastronomy เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชน
ในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการใช้สื่อต่างๆ หรือการจัดกิจกรรม เช่น การจัด
กิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Taste of Thailand, Tasting Phuket หรือ การ
จัดทําเว็บไซต์อาหารการแข่งขันการทําอาหาร
(2) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ City of Gastronomy เพื่อกระตุ้นให้
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ในที่ต่าง ๆ กิจกรรม Street Food Tour, Gastronomic
Route, Phuket Food Festival เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์ Phuket : City of Gastronomy พ.ศ.2560 - 2564

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการ Phuket : City of Gastronomy
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยการจัดการองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Knowledge
Management, Research & Innovations for city of gastronomy)
ลาดับ

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)
60

1.1

สร้างความร่วมมือกับสถาบันสอน
1.1.1 การจัดตั้งสถาบันอาหารท้องถิ่นจังหวัด
ทําอาหารหรือจัดตั้งสถาบันอาหารท้องถิ่น ภูเก็ต (Institute of Gastronomy and
จังหวัดภูเก็ต (Institute of Gastronomy Culture)
and Culture) เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการ
สอนปรุงอาหารท้องถิ่น
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริม Junior local chef
เช่น กิจกรรมแข่งขัน workshop การ
ทําอาหารท้องถิ่น การจัดตั้งมุมเรียนรู้อาหาร
ท้องถิ่นในสถาบันการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

61

62

63

64

ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ 20.0 10.0
ประชาชนทั่วไป/นักเรียน
นักศึกษา

5.0

5.0

5.0 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน

นักเรียนนักศึกษา/เยาวชน 0.5
ทั่วไป

0.5

0.5

0.5

0.5

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน

30

ลาดับ

1.2

1.3

กลยุทธ์

พัฒนาและเผยแพร่คลังความรู้ทางด้าน
มรดกและภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น
ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความยั่งยืนใน
ด้านอาหารท้องถิ่น รักษาอัตลักษณ์ และ
รสชาติดั้งเดิมของอาหารท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนา
วิชาการด้านอาหาร หรือเทศกาลอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการด้านอาหาร

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือเอกสาร
วิชาการ

กิจกรรม/โครงการ

1.2.1 การจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลร้านอาหาร (ประเภท ตําแหน่ง ที่อยู่)
- ข้อมูลชื่ออาหาร สูตรอาหาร เจ้าของต้น
ตํารับ
- ข้อมูลพืชสมุนไพรสําหรับปรุงอาหาร
ประโยชน์ แหล่งเพาะปลูก
- รวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านอาหารภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

ผู้ประกอบการ/
นักท่องเที่ยว/หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน/
สถาบันการศึกษา

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/สถาบันการศึกษา/
นักวิจัย/ประชาชนทั่วไป

ผู้ประกอบการ/
นักท่องเที่ยว/หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน/
สถาบันการศึกษา

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/สถาบันการศึกษา/
นักวิจัย

- พัฒนาคลังข้อมูลและเผยแพร่มรดกและภูมิ
ปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น

- แปลเป็นภาษาต่างประเทศและเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวทราบ
1.3.1 การผลิตงานวิจัยด้านอาหารท้องถิ่นของ
ท้องถิ่นและพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเพื่อเป็น
คลังความรู้ของท้องถิ่นเช่น
- งานวิจัยด้าน sensory taste, traditional
Thai taste, fusion taste
- การศึกษาความเชื่อมโยง ความเชือ่
ประเพณีวัฒนธรรมด้านอาหารภูเก็ต
- วิจัยด้านการเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ
และคุณค่าทางโภชนาการ
- งานวิจัยด้านการทดสอบรสชาติอาหารด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

31

ลาดับ

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)
60

1.4

พัฒนานวัตกรรมโดยใช้ผลผลิตและวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และความ
ยั่งยืนในการเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์
ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต เช่น แนวคิด
การทํา Green farming, Zero km.
concept เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
ท้องถิ่น การนําวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในการ
ประกอบอาหารแบบครบวงจร

62

63

64

-

1.0

-

1.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/สถาบันการศึกษา/
นักวิจัย

สถาบันการศึกษา/สมาคม/ 1.0
ผู้ประกอบการ/

1.0

1.0

1.0

1.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน

1.4.1 การเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรม เช่น
ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/
ประชาชนทั่วไป/
การทา Green farming, Zero km.
concept เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืชท้องถิ่น นักวิชาการ/นักท่องเที่ยว
การนาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบ
อาหาร ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ,
เทศกาล มหกรรมทางอาหาร เป็นต้น

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน

1.4.2 การนําผลวิจัยมาประยุกต์ใช้และ
ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/
เผยแพร่ โดยเน้นการดํารงไว้ซึ่ง
ประชาชนทั่วไป/
นักวิชาการ/นักท่องเที่ยว
อัตลักษณ์เดิม เช่น การนําพืชท้องถิ่นหรือ
ผลผลิตที่เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน

1.3.2 โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาจุดเด่นของอาหารใน
แต่ละพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพัฒนาสู่
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
ภูเก็ต

ผู้ประกอบการ/
นักท่องเที่ยว/หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน/
สถาบันการศึกษา

1.3.3 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเพื่อ
ความเข้มแข็งทางวิชาการ (Phuket
Gastronomy forum), Food stylist
workshop

1.0

61

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

32

ลาดับ

1.5

กลยุทธ์

พัฒนาบุคลากร ผู้ปรุงอาหาร
ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นทุกระดับ
ให้สามารถเรียนรู้การวางแผนธุรกิจ
(Business plan, Business model) เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

1.5.1 การพัฒนาหลักสูตร และอบรม
ผู้ประกอบการ/ประชาชน
ผู้ประกอบอาหารในการออกแบบโมเดลธุรกิจ ทัว่ ไป
การวางแผนธุรกิจ หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน

1.5.2 การส่งเสริมการจัดทํารายวิชา/กิจกรรม นักเรียนนักศึกษา/
สถาบันการศึกษา
ถอดบทเรียนการประกอบอาหารท้องถิ่น
บรรจุในหลักสูตร ของสถาบันการศึกษาและ
โรงเรียน

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา

งบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 34.0 23.0 14.5 18.0 19.0

33

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Quality food and quality life for city of gastronomy)
ลาดับ

2.1

กลยุทธ์

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบท
ของ City of Gastronomy และ
วางแผนในการดําเนินงานร่วมกัน

กิจกรรม/โครงการ

2.1.1 โครงการประชุมระดมความคิดเห็นการ ผู้ประกอบการด้านอาหาร/
พัฒนากรอบมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดภูเก็ต

2.1.2 การจัดกิจกรรมในการกําหนด
มาตรฐานทีส่ อดคล้องกับบริบทของจังหวัด
ภูเก็ตร่วมกับสถาบันต่างๆ

2.2

กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานของอาหารโดย 2.2.1 โครงการอบรมมาตรฐานที่เป็นที่
ใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านการทดสอบ
ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล
รสชาติอาหารด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ
อาหารทีเ่ ป็นที่ยอมรับระดับประเทศและ
ระดับสากลมากํากับเพื่อปกป้องคุม้ ครอง
สุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

0.5

0.5

-

-

-

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/
องค์การปกครองท้องถิ่น/สํานักงาน
จังหวัด/สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ 1.0
สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

1.0

-

1.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/
องค์การปกครองท้องถิ่น/สํานักงาน
จังหวัด/สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม/
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ 1.0
สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.0

1.0

1.0

1.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/
องค์การปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/
สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
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ลาดับ

2.3

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่าง 2.2.2 โครงการตรวจสอบมาตรฐานความ
ประเทศ
ปลอดภัยของวัตถุดิบและผู้ประกอบการ
อาหารในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ผลิตวัตถุดิบ/
ผู้ประกอบการด้านอาหาร/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/
องค์การปกครองท้องถิ่น/ชมรมหรือ
สมาคมผู้ประกอบการด้านอาหาร/
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/
สานักงานเกษตรจังหวัด/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในห่วงโซ่การผลิต
ตลอดจนลูกค้าและนักท่องเที่ยว

2.3.1 โครงการอบรมมาตรฐานความ
ปลอดภัยและและคุม้ ครองสุขภาพอนามัย
ของผู้บริโภค

ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ 0.5
สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0.5

0.5

0.5

0.5

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/
องค์การปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/สถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

2.3.2 การจัดทําสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยและและคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของผู้บริโภคแก่กลุม่ ลูกค้า
และนักท่องเที่ยว (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์)

ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ 1.0
นักท่องเที่ยว/ประชาชน
ทั่วไป

1.0

1.0

1.0

1.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/
องค์การปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/
สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/สถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 6.0

5.0

5.5

4.5

5.5

35

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารอย่างยั่งยืน (Collaboration for sustainable city of gastronomy)
ลาดับ

3.1

3.2

กลยุทธ์

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทมี่ ีความเข้มแข็ง

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
เมืองที่เป็น City of Gastronomy เช่นการ
จั ด สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ด้ า น Phuket
Gastronomy ระหว่างเมืองเครือข่าย 18
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
เครื อ ข่ า ย แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมด้ า น
อาห ารแ ละเ ผยแ พร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
Phuket : City of Gastronomy, จัด
กิ จ ก ร ร ม สั ม ม น า เ มื อ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ระดับประเทศ (Creative City Forum)

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

3.1.1 การจัดตั้งชมรม สมาคม หรือกลุ่มผูส้ นใจ
เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ชมรมอาหารท้องถิ่นกะทู,้ ชมรม
เครื่องแกงใต้

ผู้ประกอบการอาหาร/
กลุ่มแม่บ้าน/ผูส้ นใจ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
จังหวัด/สถาบันการศึกษา

3.1.2 การ MOU และจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างกลุม่ ชมรมกับภาครัฐและเอกชน

กลุ่มผู้ประกอบการ
อาหาร/กลุ่มแม่บา้ น/
ผู้สนใจ/ภาคเอกชน

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
จังหวัด/สถาบันการศึกษา

3.2.1 การจัดสัมมนาวิชาการด้าน Phuket
Gastronomy Forum ระหว่างเมืองเครือข่าย
18 ประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย

นักท่องเที่ยว/บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยวต่าง ๆ
ในต่างประเทศ

15.0

-

-

-

-

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
จังหวัด/สถาบันการศึกษาร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ

3.2.2 การจัดกิจกรรมสัมมนาเมืองสร้างสรรค์
ระดับประเทศ (Creative City Forum)

นักท่องเที่ยว/บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยวต่าง ๆ
ในประเทศ

-

10.0

-

10.0

-

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
จังหวัด/สถาบันการศึกษาร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ

36

ลาดับ

3.3

กลยุทธ์

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ภายในประเทศระหว่ า งจั ง หวั ด ต่ า งๆ
เพื่อให้ได้รับการยอมรับให้เป็น Creative
city ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เป็นพี่เลี้ยง
ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในการผลักดันให้เป็น
City of crafts and folk art

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

3.3.1 การเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดอื่นๆ ใน
การยื่นขอเป็นเมืองสร้างสรรค์จาก UNESCO

จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ 0.3
ที่ประสงยื่นขอคัดเลือก

0.3

0.3

0.3

0.3

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
สํานักงานจังหวัด

3.3.2 การจัดการประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อ
แลกเปลีย่ นแนวคิดอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ 0.3
ไทย

0.3

0.3

0.3

0.3

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
จังหวัด

งบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 16.3 11.3 1.30 11.3 1.30
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Innovative marketing and promotion for city of
gastronomy)
ลาดับ

4.1

กลยุทธ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ความเป็น
City of Gastronomy เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
ต่อประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการใช้
สื่อต่างๆ หรือการจัดกิจกรรม เช่นการจัด
กิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย Amazing Taste of
Thailand, Tasting Phuket หรือ การ
จัดทําเว็บไซต์อาหารการแข่งขันการ
ทําอาหาร

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
สถาบันการศึกษา/จังหวัดร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.1.2 การจัดเทศกาลอาหารท้องถิ่นประจําปี นักท่องเที่ยว/
Street food festival/ International food ประชาชนทั่วไป
festival

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
สถาบันการศึกษา/จังหวัดร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.1.3 กิจกรรม Phuket : City of
Gastronomy Roadshow ไปยังประเทศ
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารของ
จังหวัดภูเก็ต

นักท่องเที่ยว/บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยวต่าง
ๆ ในต่างประเทศ

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
สถาบันการศึกษา/จังหวัดร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.1.4 การพัฒนาเว็บไซต์ หรือ Mobile
application เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Phuket : City of Gastronomy

นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/ องค์การปกครองท้องถิ่น/
สถาบันการศึกษา/สํานักงานจังหวัด/
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.1.1 กิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย Amazing Taste of Thailand

นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป

38

ลาดับ

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ:ปี (ล้านบาท)
60

4.2

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับ City of Gastronomy เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ในที่ต่าง ๆ
กิจกรรม Street Food Tour,
Gastronomic Route, Phuket Food
Festival เป็นต้น

61

62

63

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
64

นักท่องเที่ยว/บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/องค์การปกครองท้องถิ่น/
สถาบันการศึกษา/จังหวัดร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.2.2 โครงการจัดทาสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่
เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น
ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น และเส้นทางการ เกีย่ วข้อง
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/องค์การปกครองท้องถิ่น/
สถาบันการศึกษา/จังหวัดร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

28.2

28.2

28.2

28.2

4.2.1 การจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomic Route

งบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 28.5

รวมประมาณการงบประมาณทั้งหมด 84.80 67.50 49.50 62.00 54.00

39

40

หน่วยงานในการขับเคลื่อน Phuket : City of Gastronomy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์(กรมส่งเสริมการส่งออก, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงำนเกษตรจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สาขาภูเก็ต
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
สถาบันการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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