
1 จงัหวดัภเูก็ต 



อ าเภอเมืองภูเก็ต 

อ าเภอกะทู้ 

อ าเภอถลาง 

       พื้นที่ 543.034 ตร.กม. 

ประชากร 
402,071 คน 

(ข้อมูล 30 ธ.ค.60) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)  
191,695 ล้านบาท 

 รายได้เฉลี่ย (GPP PER CAPITA) 

357,498 บาท/คน/ปี 
 

นักท่องเที่ยว 
13,410,658 คน 

สถิติเที่ยวบิน : ปีละประมาณ 84,750 เที่ยว/ปี  
สัปดาห์ละ 1,760 เที่ยว  

วันละ 232 เที่ยว ชั่วโมงละ 9 เที่ยว 
 

สร้างรายได้   377,878.09 ล้านบาท 

ท่าเทียบเรือ จ านวน 38 แห่ง  
ท่าเรือน้ าลึก จ านวน  1 แห่ง  
มารีน่า        จ านวน  5 แห่ง 

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต 

                  1. Chalong Marina              
 2. Boat Lagoon Marina 
                  3. Royal Phuket Marina 
                 4. Yacht Heaven Marina 
                 5. Ao – Por Marina 

ของรัฐ 

ของเอกชน 

ภาคการเกษตร 2.8 % 
(5,375 ลบ.) 

นอกภาคการเกษตร 97.2% 
(186,319 ลบ.) 

เมืองพี่เมืองน้อง 13  เมือง 
มีกงสุล 24 ประเทศ 

3 อ าเภอ  17 ต าบล 19 อปท. 
- 1 อบจ.      - 2 ทม 
- 1 ทน         - 6 ทต      
-     9  อบต.   
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                     อันดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ.  2559 

43,991.21 ล้านบาท 

333,886.88 ล้านบาท 

2016 2015 



รายละเอียดเที่ยวบินตรงจากภูเก็ตไปประเทศต่างๆ 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน บินตรงจากภูเก็ต 6 เมือง ได้แก่ ปักกิ่ง 
เซี่ยงไฮ้   กวางโจว   ฮังโจว   คุนหมิง     เซียเหมิน 

2.สหพันธรัฐรัสเซีย บินตรงจากภูเก็ต 1 เมือง ได้แก่ มอสโค 

3.เครือรัฐออสเตรเลีย บินตรงจากภูเก็ต 2 เมือง ได้แก่ ซิดนีย์ 
เมลเบิร์น 

4. สาธารณรัฐเกาหลี บินตรงจากภูเก็ต 1 เมือง  ได้แก่ โซล 

5.มาเลเซีย บินตรงจากภูเก็ต 2 เมือง ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์  ปีนัง 

หมายเหตุ   บางประเทศไม่ได้มีเที่ยวบินทุกวัน เช่น สหพันธรัฐรัสเซีย  
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ค าขวัญประจ าจังหวัดภูเก็ต  
       ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี  
                         บารมีหลวงพ่อแช่ม 



จังหวัดภูเก็ต 
        “ศูนย์กลางการท่องเทีย่ว การศึกษา นวัตกรรมบริการ  
           ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 
(Towards an international standard hub of tourism, education, 

service innovation,and sustainable development) 



จุดยืนของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (Strategic Positioning : SP)  

การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
ในการเป็น

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลระดับโลก 

การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
โดยการเป็น

ศูนย์กลางทาง
การศึกษาและ

การแพทย์
มูลค่าสูงใน

ระดับ
นานาชาติ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(Digital city)  

การเสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ในระดับ
นานาชาติ  

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ  

การพัฒนา
ศักยภาพของ
คน รวมทั้ง

คุณภาพชีวิต
และเสริมสร้าง 

อัตลักษณ์ที่โดด
เด่น 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ 
4 เป้าประสงค์  

เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มี
ศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ 

 
มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล 
  

เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ
ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 



บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่
พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้ งการพัฒนาสังคม      
ก า ร เ ติ บ โ ตท า ง เ ศ รษฐกิ จ ก า รพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลางและ
การเติบโตสู่เมืองดิจิตอล 

ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่ง
รัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน 
ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็น
สากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดี
งามของจังหวัดภูเก็ต 

พันธกิจ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการ
ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก โดยก าหนด ทิศ
ทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วน
ร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัด 
สู่ความร่วมมือระดับประเทศและมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวระดับโลก 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติ
สุข  



      ประเด็นการพัฒนาที่ 1  :  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value base economy and high value service) 

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของ    
    จังหวัดสู่ศูนย์กลางเมืองการท่องเท่ียวระดับโลก 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัด ที่มี    
  ศักยภาพที่แข่งขันได้  

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของ    
  การศึกษาในระดับนานาชาติ 

  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์รองรับการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพฒันาการ  บริการด้านกีฬา 
แบบครบวงจรในระดับนานนาชาติ (International Sport Complex)  



ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับ             
   สิ่งแวดล้อม (Smart City) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการ
เดินทางทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้้า และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมืองที่     น่าอยู่ ทันสมัย 
ระดับสากล (Smart city) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพื่อรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยัง่ยืน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสเีขียว และการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะ
และพลังงานแสงอาทิตย ์และส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพที่เทา่ทันที่
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของ
ทรัพยากรน้้า 



      ประเด็นการพัฒนาที่ 3  : การพัฒนาคน สังคม และการจัดการความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security 
Management)  

• กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทยีม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ยนแปลง 
เชื่อมโยงอาเซียนและประชาคมโลก 

• กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน  

• กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความ
ปลอดภัย 



เป้าประสงค์หลักของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว 

Mariti
me 
Hub 

ศูนย์กลา
งการ

ท่องเที่ย
วทาง
ทะเล 

Medic
al Hub 

ศูนย์กลาง
ทาง

การแพทย์
การ

ท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ
และสปา 

Mice 
City 

ศูนย์กลาง
ของเมือง 

Mice City 
ของ   

อันดามัน 

Man 
power 

Development 

 

เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาบุคลากร
ด้านท่องเที่ยว
และการศึกษา

นานาชาต ิ

 

Smart 
City  

เมือง
ท่องเที่ยว
ระดับโลก
ที่มีความ
ทันสมัยใน
ทุกด้าน 

Sport 
Touris

m  

ศูนย์กลา
งด้านการ

กีฬา 

-ท้องถ่ิน 

-ระดับชาติ 

-นานาชาติ 
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เป้าประสงค์หลักของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว 
4 M 3 S 

Sustain

able  

Develop

ment 

 
การพัฒนา
แบบยั่นยืน 



ความสัมพันธเ์มืองพีเมืองน้อง 

ที่ เมือง ประเทศ วันที่ลงนาม ลักษณะการลงนาม 
1 นีซ ฝรั่งเศส 13/12/32 MOU * 

2 ลาสเวกัส อเมริกา 10/02/40 MOU * 

3 เยียนไถ จีน 03/11/40 Agreement 

4 ไห่หนาน จีน 17/05/48 Agreement 

5 พอร์ตแบลร์ อินเดีย 29/06/48 Agreement 

6 นาคอร์ดก้า รัสเซีย 21/09/49 MOU 

7 หนิงเซี่ยหุย จีน 24/10/57 Agreement 

8 ปีนัง มาเลเชีย 18/09/57 MOU 

9 ปูซาน เกาหลีใต้ 21/03/59 LOI 

10 ซุ่ยหนิง จีน 27/06/59 LOI 

11 จ้านเจียง จีน 18/09/59 LOI 

12 เซี่ยเหมิน จีน 22/04/60 LOI 

13 มาเก๊า จีน 09/05/61 MOU 



กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 15 

9 
4 



กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 16 



สินค้า/ผลผลิตภัณฑ์พื้นเมอืงท่ีส าคัญ

ของจังหวัดภเูก็ต 
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ภูเก็ตเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่มีชื่อเสียงมานาน 
เนื่องจากสับปะรดที่ปลูกในภูเก็ตมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัว คือ  
    เนื้อจะหวานกรอบอมเปรี้ยว 
    กลิ่นหอม มีเยื่อใยน้อย  
    แกนกลางทานได้  



จั ง หวั ดภู เ ก็ ต เ ริ่ ม มี ก า ร เ ลี้ ย ง หอยมุ ก นั บ แต่ อดี ต 
จากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษคน
ภูเก็ตโดยการท้าฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก ในจังหวัดภูเก็ตมี
การประกอบฟาร์มเลี้ยงมุกน้้าเค็มซึ่งความแตกต่างของมุก
น้้าเค็มกับมุกน้้าจืดนั้น มุกน้้าเค็มมีคุณค่ากว่าหลายเท่า
ด้วยขนาดและสี เนื่องจาก มีแร่ธาตุในท้องทะเล 

แหล่งผลิตส าคัญ 

อ่าวสะป า เกาะมะพร้าว เกาะนาคาน้อย,นาคาใหญ่  
เป็นต้น 



ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เช่น แชมพู
นมแพะ ,โลชันนมแพะ,สบู่นมแพะ 
ครีมอาบน้ านมแพะ มูลค่าการ
จ า ห น่ า ย ต่ อ ปี ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 

3,600,000 บาท 
 

ผลิตภัณฑ์ นมแพะ 
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ผ้าบาติกภูเก็ต (Phuket Batik) 

ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต  

ลักษณะเด่น  :  สีสันสดใส ลวดลายอ่อนช้อย  

ลายที่นักท่องเที่ยวนิยม :  ลายท้องทะเล ลายปะการัง  

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป :  กระเป๋า ชุดเครื่องนอน กล่องทิชชู ร่ม 



   กุ้งมังกรเจ็ดสี หรือกุ้งมังกรหัวเขียว หรือกุ้งหัวโขนเขียว  

ชื่ออังกฤษ: Painted spiny lobster;  

ชื่อวิทยาศาสตร ์ : Panulirus versicolor   
กุ้งมังกรเจ็ดสี เป็นกุ้งมังกรอีกชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานกัน ในประเทศ
ไ ท ย มี ร า ค า ซื้ อ ข า ย จ า ก ช า ว ป ร ะ ม ง ที่ ล ง อ ว น จั บ  กิ โ ล ก รั ม                                 
ละ 1,500 – 3,000 บาท และยังเลี้ยงเป็นสัตว์น้ าสวยงามได้อีกด้วย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


  พื้นที่การเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี (Phuket Lobster) 
จ านวนผู้เลี้ยงทั้งหมด 45 ราย 

-อ าเภอเมืองภูเก็ต  จ านวน 27 ราย 

พื้นที่เลี้ยงทะเลบริเวณป่าหล่าย อ่าวฉลอง  

เกาะโหลน 

เดือน น้ าหนัก ราคา ประเทศปลายทาง 

มกราคม 555.5 496,207.55 จีน 

กุมภาพันธ์ 120 144,000 จีน 

มีนาคม 168 78,206.63 จีน 

เมษายน 0 0 

พฤษภาคม 0 0 จีน 

มิถุนายน 30 15,345.59 จีน 

กรกฎาคม 90 45,528.75 จีน 

รวม 963.5 779,288.52 

 

- อ าเภอเมืองภูเก็ต  

  จ านวน 27 ราย 

หมายเหตุ *ข้อมูลจากการจดแจ้ง  

 

-อ าเภอถลาง จ านวน 18 ราย 

พื้นที่เลี้ยงทะเลบริเวณท่าหลา  

ท่าฉัตรไชย คอเอน 
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แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
1.ท่องเท่ียวหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง  
บ้านแขนนการร ามโนราห์ ศิลปะการแสดงขั้น
สู ง ของภาค ใต้ และฝึ ก ร า ม โนร าห์ ด้ ว ย
นวัตกรรมการออกก าลังกายด้วย โนราบิก  
 
2.ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
ยลเมืองเก่า เล่าความหลัง สัมผัสวิถี เสน่ห์
เมืองทุ่งคา วัฒนธรรมบาบ๋า และสินค้าย่าน
การค้าเก่าแก่หลาดใหญ่ (ถนนถลาง)    

3.ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวกมลา ภูเก็ต 

4. ชุมชนท่องเที่ยวไม้ขาว 
ชุมชนท่าฉัตรไชย  ต านานรักสารสิน  
ถิ่นมอเกล็น แดนวัฒนธรรม 
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5. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะโหลน –ราไวย์ 
เป็นศูนย์การเรียนรู้การท าเกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

6. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่าคลอก ศูนย์การ 
เรียนรู้การท าเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. ชุมชนท่องเที่ยวบางเทา-เชิงทะเล วิถีชีวิตการตัด
ยางพารา,รีดนมแพะ จากฟาร์มรางวัลพระราชทาน , 
และสวนสับปะรด ชม ชิม สับปะรด สดๆ จากสวน,ชม
น้้าตกธรรมชาติเหนือโตน ร่วมกันท้าอาหารพื้นบ้าน 
ข้าวย้าใบพาโหม ต้มส้มป่อย ขนมอาโป้ง สบู่น้้าผึ้ง 
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