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ส่วนที่ 9
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติศาสตร์ ภูเก็ต
ภูเก็ต เป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบันก่อนหน้าที่นี้เราใช้คาว่า “ภูเก็จ” แปลว่าเมืองแก้ว ซึ่งตรงกับ
ความหมายเดิมที่ชาวทมิฬ เรียกเมืองนี้ว่า“มณิคราม” ตามหลักฐานที่ปรากฏเมื่อ พ.ศ.2568 ปัจจุบันภูเก็ตเป็น
จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมา ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีมานานนับปี เป็นที่รู้จักของนักเดินเรือ ที่ใช้เส้นทางระหว่างจีนกับอินเดีย โดยผ่านแหลมมลายู มี
หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือ หนังสือภูมิศาสตร์ และแผนที่เดินเรือของปิโตเลมี เมื่อประมาณ.ศ.700
พ กล่าวถึงการ
เดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิ ลงมาแหลมมลายูต้องผ่านแหลม“จังซีลอน” หรือเกาะภูเก็ต
นอกจากนี้ ยังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยว่า ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรตามพรลิงค์ ต่อมาจนถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย และในสมัยอาณาจักรศิริธรรมนคร เรียกเกาะ
ภูเก็ตว่า “เมืองตะกั่วถลาง” เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้ตราประจาเมืองเป็นรูปสุนัข จนถึง
สมัยสุโขทัย เมืองถลางขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวฮอลันดามาสร้างสถานที่เก็บสินค้า
เพื่อรับซื้อแร่ดีบุกที่เมืองภูเก็ต ดังนั้น
เกาะภูเก็ตทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเมืองถลางที่มีคนไทย
ปกครอง ส่วนทางตะวันตกและตอนใต้ของเกาะเป็นเมืองภูเก็ต ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามารับซื้อแร่ดีบุก
จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมือต่งาง ๆ ทางตอน
ใต้เรื่อยมาถึงเมืองถลาง ขณะนั้นเจ้าเมืองถลางเพิ่งถึงแก่กรรมลง คุณหญิงจัน ภริยาและคุณมุกน้องสาว จึง
รวบรวมกาลังพลต่อสู้กองทัพพม่าจนแตกพ่ายไป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี
และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร ต่อมาเมืองภูเก็ตได้เจริญเติบโตมากขึ้นจากการค้าและเหมืองแร่ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
5 ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกเป็น
“มณฑลภูเก็ต” และเมื่อปี พ.ศ.2476 ได้ยกเลิกมณฑลภูเก็ต และเปลี่ยนมาเป็น “จังหวัดภูเก็ต” ตั้งแต่
นั้น เป็นต้นมา
คาขวัญจังหวัดภูเก็ต
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้

หาดทรายสีทอง

สองวีรสตรี

บารมีหลวงพ่อแช่ม
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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัด
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45
ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา40 ลิปดา
ตะวันออก มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ภาคใต้ ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร
32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ต
เท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่
543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034
ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 688 กิโลเมตร ทางอากาศ มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพาน
เทพกระษัตรี
ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ทิศใต้
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศเหนือ

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณ์เป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
529 เมตร และประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะพื้นที่ชายฝั่งด้าน
ตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม
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จังหวัดภูเก็ต มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.49 องศาเซลเซียส มีฝนตก 188 วัน ปริมาณน้าฝน
ในปี 2549 วัดได้ 2,207.7 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 76.05%
การปกครอง
จังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ออกเป็น 3 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมือง
ภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง มีตาบล 17 ตาบล และ 103 หมู่บ้าน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 9 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาล
เมืองป่าตอง เทศบาลตาบลกะรน เทศบาลตาบลกะทู้ เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี เทศบาลตาบลเชิง
ทะเล เทศบาลตาบลรัษฎา เทศบาลตาบลราไวย์ เทศบาลตาบลวิชิต และองค์การบริหารส่วนตาบลอีก 9
แห่ง
ประชากรและความหนาแน่นของประชากร
ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ มกราคม 2551 มีจานวน 315,671 คน เป็นชาย 150,552 คน หญิง
165,119 คน จานวนบ้าน 146,258 ครัวเรือน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้
จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 107,578 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าบก จานวน 88,235 ไร่
ป่าชายเลน 19,343 ไร่
แร่ธาตุ
ภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งแร่ดีบุกมากในภาคใต้ มีทั้งแหล่งแร่บนพื้นดินที่กระจายอยู่ทั่วไป
ในทุกอาเภอ และแหล่งแร่ในทะเล ผลิตได้ประมาณ 18,398 เมตริกตัน
แหล่งน้า
จังหวัดภูเก็ต มีแหล่งน้าบนดินและแหล่งน้าใต้ดิน ไม่มีแม่น้าสายหลัก มีเฉพาะลาคลองและ
ธารน้าสายสั้น ๆ จานวน 118 สาย
ดิน
ลักษณะดินของเกาะภูเก็ต เกิดจากสะสมตัวของก้อนกรวดและศิลาแลง ดินดังกล่าวปกคลุมไป
ตามชายฝั่งทะเล และพื้นที่เชิงเขาเป็นดินลูกรังปนทรายและร้อนมาก จึงขาดประสิทธิภาพในการอุ้มน้า
มีการพังทลายตัวได้ง่าย เหมาะในการเพาะปลูกยางพารา สับปะรดพันธุ์พื้นเมืองภูเก็ตและมะพร้าว
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สภาพเศรษฐกิจ1
รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี
2549
จังหวัดภูเก็ตมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวม 4 .50 ล้านคน รายได้จากธุรกิจการ
ท่องเที่ยวประมาณ 77,595.88 ล้านบาท รองลงมา เป็นรายได้จากการค้าส่งและค้าปลีก การเกษตรซึ่ง
ได้แก่ การประมง การปลูกยางพารา มะพร้าว สับปะรด เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีรายได้จากการ
บริการทางด้านการคมนาคมและขนส่ง และอุตสาหกรรม
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่าในปี
2548 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจาปี 50 ,229 ล้านบาท และมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 171,823 บาท
การคมนาคมและขนส่ง
จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้าและทางอากาศ การคมนาคม ทาง
บก มีทางหลวงหมายเลข 402 เป็นเส้นทางหลัก และมีทางหลวงจังหวัดรอบเกาะ รวมทั้งเส้นทางอื่น ๆ
ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
สาหรับทางน้า จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือน้าลึก 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต อยู่บริเวณอ่าว
มะขาม ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้า และเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
และเรือขนาดเล็กอีก 14 แห่ง
ส่วนทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง
การสาธารณูปโภค
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย ที่มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภูเก็ต ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สาหรับพื้นที่ที่เป็นเกาะกลางทะเลจะใช้กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล
จังหวัดภูเก็ตมีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า รวม 1,335,126
ครัวเรือน และมีจานวนไฟฟ้าที่จาหน่าย 1,009,895,790.40 ล้านยูนิต
การประปา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้าประปาในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การประปาส่วน
ภูมิภาค การประปาเทศบาลนครภูเก็ต การประปาเทศบาลตาบล ปริมาณน้าที่ผลิตทั้งสิ้น 27.37 ล้าน
ลูก-บาศก์เมตร และมีจานวนผู้ใช้น้า 43,328 ราย
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ที่มา สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

การบริการโทรศัพท์ จังหวัดภูเก็ตมีชุมสายโทรศัพท์ 50 ชุมสาย มีจานวนเลขหมายเต็ม 58,568
เลขหมาย และที่เปิดใช้แล้ว 43,664 เลขหมาย
การศึกษาและสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียน จานวน 90 แห่ง มีครู 2,384 คน และมีนักเรียน 53,908 คน
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1: 25
ด้านการสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ตมีสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งสามารถบริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง มีโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 6 แห่ง สถานีอนามัย 23 แห่ง จานวนเตียงผู้ป่วย
ต่อประชากร 1: 269
สถานที่ที่น่าสนใจ
จังหวัดภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ และสถานที่สาคัญ
ทางศิลปวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้าง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ เขารัง แหลมกา หาดราไวย์
แหลมพรหมเทพ หาดในหาน อ่าวเสน จุดชมวิวหาดกะตะ หาดกะรน เกาะแก้วพิสดาร เกาะโหลน เกาะ
เฮ หมู่เกาะราชา หาดป่าตอง หาดกะหลิม หาดกมลา หาดสุรินทร์ แหลมสิงห์ และอุทยานแห่งชาติสิริ
นาถ (หาดในยาง)
สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อนุสาวรีย์สองวีรสตรีท้าวเทพ
กระษัตรีท้าวศรีสุนทร ตึกเก่าเมืองภูเก็ต วัดฉลอง วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ถลาง และเทศกาลกินเจ นอกจากนั้นยังมีสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เป็นที่รู้จักกันทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ในนามภูเก็ตแฟนตาซี ตั้งอยู่ที่ตาบลกมลา
อาเภอกะทู้
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและอิทธิพลภายในจังหวัดภูเก็ต โดยจาแนกเป็นปัจจัยเชิงบวก
ได้แก่ ตัวแปรที่เป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งเป็นจุดแข็งของภูเก็ตที่มีอยู่เป็นเหมือนศักยภาพภายในของภูเก็ตที่จะ
ช่วยเสริมโอกาสในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้ศึกษาถึงปัจจัยเชิงลบได้แก่ ตัว
แปรที่เป็นข้อเสียเปรียบหรือจุดอ่อนของภูเก็ต ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่พบในเมืองท่องเที่ยวและข้อจากัด
บางประการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ดังนี้
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 จุดแข็ง (Strength)
1) มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่งดงาม โดดเด่น หลากหลายและมีชื่อเสียง
ระดับโลก
2) ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา
3) มีความได้เปรียบด้านทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม
4) มีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและหลากหลาย
5) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสิ่งอานวยความสะดวก
6) มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
 จุดอ่อน (Weakness)
1) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
2) ความปลอดภัยและการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตสาธารณะ
4) การควบคุมและรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ
5) การพึ่งพิงและแรงงานต่างด้าว
 โอกาส (Opportunity)
การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมามีความผูกพันกับกลุ่มจังหวัดข้างเคียง และเชื่อมโยงใน
ระดับอนุภาคใต้ตอนบน ตลอดจนระดับประเทศและนานาชาติ นับได้ว่าจังหวัดภูเก็ตมีการสร้างสมโอกาส
การพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง ประกอบกับสถานการณ์แนวโน้มการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกขยายตัวต่อเนื่อง จึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับภูเก็ต โดยใช้ฐานที่มีอยู่เดิมรองรับโอกาส
การพัฒนาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ กล่าวคือ
1) ชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยว
2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ผู้สูงอายุ
3) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและพัฒนาสู่นานาชาติ (การท่องเที่ยว ยกระดับ
มาตรฐาน สินค้าและบริการ สารสนเทศ การศึกษา)
4) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการประมง
5) รัฐให้การสนับสนุน
6) กระแสโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 อุปสรรค (Threat)
1) ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก
2) การก่อการร้ายสากลความขัดแย้งระหว่างประเทศ และโรคระบาด
เช่น โรคซาร์ส
3) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ล้าสมัย
4) ความลักลั่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดอันดามัน
“ศูนย์กลางท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
1.1 การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
– พังงา – กระบี่
(Positioning)
1.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้
2.1 เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อรองรับประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้
2.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และ
การประมง
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
1. การสร้างท่าเทียบเรือเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัด เช่น ท่าเทียบเรือป่าคลอก ท่า
เทียบเรือ ราไวย์ ท่าเทียบเรือเกาะแก้ว
2. การตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลของทั้ง 3 จังหวัด เช่น จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อ่าว
ฉลอง จังหวัด พังงา อยู่ที่อาเภอเกาะยาว
3. การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดไป Road Show ในประเทศต่าง ๆ เช่น ตลาด
รัสเซีย เกาหลี
4. การฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีมูลค่าสูง เช่น หอยเป่าฮื้อ ปลาเก๋า
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6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยจัดทาระบบ Call center และ
Website โดยจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
“ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ”
เพื่อเป็นการรองรับแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการใช้ประโยชน์ด้านที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงภาคใต้กับภูมิภาคเอเชียและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการเตรียมการรับ
ยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานและ Land Bridge ของรัฐบาล จึงได้กาหนดเป้าประสงค์ในการเตรียม
ความพร้อมพื้นที่ เพื่อรองรับประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ของยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ) โดยเฉพาะการมีผังเมืองเฉพาะ 8 ผัง บังคับ
ใช้ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การจัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
รองรับพื้นที่การพัฒนา การยกระดับคุณภาพชีวิตและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก
สาหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เชื่อมโยงการพัฒนาสู่พื้นที่ด้อยโอกาส
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นั้น จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดเป้าประสงค์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร (การประมง) ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การสร้าง
เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ซึ่งนอกเหนือจากมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ยัง
หวังที่จะให้เกิดการนาผลผลิตเหล่านี้ไปจาหน่ายยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้ด้วย
ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ปี 2550-2551
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
2. คุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม
3. การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
กลยุทธ์ 1) พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและปรับโครงสร้างพื้นฐานให้มี
คุณภาพสูม่ าตรฐานสากล
2) ยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน
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สากล
3) ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โครงการ 1) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2) การสร้างท่าเทียบเรือต่าง ๆ
3) การติดตั้งกล้อง
CCTV
4) การสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จาลอง
5) การสร้างด่านตรวจที่ท่าฉัตรไชย
6) การพัฒนาระบบป้องกันการก่อการร้ายสากล
7) การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ
8) การส่งเสริมศักยภาพด้าน
Medical hub of ASIA
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม
กลยุทธ
1) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
2) สร้างหลักประกันและคุ้มครองสิทธิทางสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม
3) เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
4) ส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน
โครงการ 1) ส่งเสริมการผลิตสินค้า
OTOP
2) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมูลค่าสูง
3) สนับสนุนกิจกรรมสืบสายวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ
1) สงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุล
ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2) การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
3) การพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
โครงการ 1) สร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
2) สารวจเส้นทางสายใหม่
3) การวางผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
4) ศึกษาผลกระทบทางสังคมต่อโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต

131
5) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนสายฉลอง
6) ศึกษาระบบการขนส่งรถไฟฟ้ารางเบา

– ป่าตอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบการทางานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม
2)ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
โครงการ 1) การจัดชุดเฉพาะกิจของจังหวัด
2) การจัดระเบียบสังคม
ศักยภาพและปัญหาของจังหวัดภูเก็ต
ศักยภาพ
1) ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ และมี
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
2) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีสถาบันการศึกษารองรับอย่างเพียงพอ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม มีสถานบริการสาธารณสุขกระจายทั่วทุกพื้นที่
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ปัญหา
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะขยะที่ปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ภูเก็ตมีเตาเผาขยะ 1 โรง
ดาเนินการโดยเทศบาลนครภูเก็ต ความสามารถในการเผาขยะวันละ 250 ตัน แต่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นใน
ขณะนี้ 300-400 ตัน ต่อวัน ทาให้ต้องหาวิธีการแก้ไขโดยเร่งด่วน
แนวทางแก้ไข จังหวัดได้เสนอของบประมาณปรับปรุงและบารุงรักษาโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ของ
สานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่า จะได้รับงบประมาณในเร็ว ๆ นี้
ส่วนการแก้ปัญหาในขณะนี้ ทางท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ทาโครงการลดปริมาณขยะ แยกขยะที่สามารถ
Recycle ได้ไปขายเป็นของเก่า เป็นต้น
2. ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค
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ภูเก็ตมีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ อยู่ 1 อ่าง คือ เขื่อนบางวาด ปริมาณน้าเก็บได้ 7.3 ลูกบาศก์เมตร
นอกจากนั้นเป็นขุมเหมืองเก่าของรัฐ 7 แห่ง ความจุ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุมเอกชน 6 แห่ง ความจุ 4
ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถนามาทาน้าประปา โดยการประปาภูมิภาค และประปาเทศบาลนครภูเก็ต โดย
ในปี 2550 ความต้องการน้าเพื่ออุปโภค บริโภค ประมาณ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือเฉลี่ยประมาณวัน
ละ 123,300 ลูกบาสก์เมตร เปรียบเทียบทั้งเกาะ รายอาเภอ ดังนี้
อาเภอเมืองภูเก็ต ต้องการน้าประมาณร้อยละ 58
อาเภอกะทู้ ต้องการน้าประมาณร้อยละ 20
อาเภอถลาง ต้องการน้าประมาณร้อยละ 22
กาลังการผลิตน้าประชาสูงสุดในปัจจุบัน ไม่รวมระบบประปาชุมชนขนาดเล็ก ประมาณ 97,800
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 35.7 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งกาลังการผลิตน้าประปาสนองความต้องการได้
ประมาณร้อยละ 79 ของความต้องการทั้งหมด และพื้นที่บริการประปาประมาณร้อยละ 39 ของทั้งเกาะ
ทั้งนี้ เนื่องจากโรงกรองน้าประปาหลายแห่งมีน้าดิบไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถผลิตน้าประปาได้เต็ม
กาลัง ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้าประปาในพื้นที่
แนวทางแก้ไข
1. ผลิตน้าประปาจากน้าทะเล (น้า
RO) โดยบริษัท REQ ซึ่งการประปาภูมิภาค ซื้อลูกบาศก์เมตร
ละ 39.90 บาท และจาหน่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่กะตะ กะรน หากมีปริมาณเหลือก็จะจาหน่ายในเขต
ป่าตอง
กาลังการผลิตน้า RO วันละ 12,600 ลูกบาศก์เมตร หรือชั่วโมงละ 525 ลูกบาศก์เมตร
2. ก่อสร้างอ่างเก็บน้าที่คลองบางเหนียวดา ความจุ 7.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามแผนการก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2550 ขณะนี้ งานก้าวหน้าประมาณ 51%
3. ก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองกระทะ ความจุ 5.7 ล้านลูกบาศก์เมตร แผนก่อสร้างปี 2551-2552 ใน
ปี 2550 เป็นการจัดซื้อที่ดิน
4. แผนระยะยาว จังหวัดมีแผนที่จะผันน้าดิบจากเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังภูเก็ต
ซึ่งมีระยะทาง 185 กิโลเมตร ขณะนี้ การประปาภูมิภาค ได้สารวจ TOR เบื้องต้น เพื่อคานวณงบประมาณ
แล้ว ใช้งบลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องใช้ทางเลือกนี้ในการนาน้าดิบมาใช้ใน
เกาะภูเก็ต
3. ปัญหาการจราจร
จากการที่ปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ความแออัดบนท้องถนน เกิดสภาพจราจร
คับคั่ง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหานี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต
จาเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
แนวทางแก้ไข
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1. ศึกษาโดยสารวจเส้นทางเพื่อตัดถนนสายใหม่ เพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาการจราจร
2. จัดระบบการเดินรถทางเดียว (
One Way)
4. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นปัญหาที่จังหวัดให้ความสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต
จังหวัด จึงได้มีมาตรการ/โครงการในการแก้ไขปัญหา
แนวทางแก้ไข
1. จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยตั้งขึ้นที่ท่าเรือภูเก็ต
(อ่าวฉลอง) ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยต่าง ๆ ทั้งบนบกและในทะเล
2. การติดตั้งกล้อง
CCTV ทั่วทั้งเกาะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ขณะนี้ ได้ดาเนินการในระยะแรกเสร็จแล้ว พร้อมที่จะใช้งาน ใน
ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงการตรวจ
ตราผู้ต้องสงสัย ยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการด้วย
3. การก่อสร้างด่านตรวจที่ท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นด่านแรกที่เข้าสู่ภูเก็ต ให้ได้มาตรฐาน มีเครื่องมือที่
ทันสมัย เป็นด่านที่เฝ้าระวัง ตรวจตราภัยต่าง ๆ รวมทั้งโรคระบาดด้วย
4. บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นสนามบินระหว่างประเทศด้วย มีสายการบินตรงจาก
ต่างประเทศเข้ามาหลายสาย การเฝ้าระวัง และการป้องกัน จึงต้องดาเนินการอย่างเข้มงวด โดยความ
ร่วมมือจากหน่วย รปภ. ของการท่าอากาศยาน และจากหน่วยกาลังของจังหวัด
5. จัดชุดเฉพาะกิจของจังหวัด ในการตรวจตราสถานบริการ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการ หรือให้หน่วยงานเข้าไป
แก้ไขปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาของเมืองท่องเที่ยว เช่น ปัญหาไกด์เถื่อน ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
การหลอกลวงนักท่องเที่ยว
**************************
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2551
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OTOP
ความเป็นมาโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติ กาลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุกระดับ ประสบ
ปัญหาต่าง ๆปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก รุมเร้าคือปัญหา
ความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะจัดให้มี
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดย
รัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้
ด้วยการนาทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและ
มูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศและได้กาหนดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7
กันยายน 2544 ขึ้น โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ หรือ
เรียกโดยย่อว่า กอ.นตผ ซึ่งฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรก
สาร) เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการดาเนินงาน “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” กาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตาบลรวมทั้งสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรัชญาของ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
“ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
สามารถจาหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ผลิตภัณฑ์
ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิด
รวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การ
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ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
วัตถุประสงค์ของหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา
และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การดาเนินงานตามโครงการหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)
2)
3)
4)

สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
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แผนที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: www.sabuy.com
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ข้อมูลการเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4
(ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัด
ภูเก็ต ระยะทาง 862 กิโลเมตร
รถโดยสารประจาทาง
บริษัท ขนส่ง จากัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ไป
ภูเก็ตทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2434 7192 (รถปรับอากาศ) และโทร. 0 2434 5557-8 (รถ
ธรรมดา) หรือ www.transport.co.th บริษัทเอกชน ติดต่อ บริษัท ภูเก็ต เซ็นทรัล ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0
2434 3233 ภูเก็ต โทร. 0 7621 3615, 0 7621 4335 และบริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพฯ
โทร. 0 2435 5018, 0 2435 5034 ภูเก็ต โทร. 0 7622 2107-9 สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. 0 7621 1480
รถไฟ
ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทางโดยรถไฟต้องไปลงที่สถานี
รถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจาทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020, 0 2220 4334 หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน
มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ตทุกวัน สอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่สาย
การบินต่างๆ ดังนี้
1. การบินไทย โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สานักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1195,
0 7621 2499, 0 7621 2946 หรือ www.thaiairways.com
2. ภูเก็ตแอร์ โทร. 0 2679 8999 หรือ www.phuketairlines.com
3. บางกอกแอร์เวส์ โทร. 0 2265 5555 หรือ www.bankgkokair.com
4. ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
5. โอเรียนไทยแอร์ไลน์ โทร.0 2267 2999 หรือ www.orient-thai.com
6. นกแอร์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.co.th
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เทศกาลงานประเพณี
1. งานท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ในงานเฉลิมฉลองนี้ มีกิจกรรม
ต่าง ๆ มากมาย เพื่อสดุดีในวีรกรรมของท่านครั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สองวีรสตรี สามารถ
ปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึก
2. งานประเพณีปล่อยเต่า ตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือวัน สงกรานต์ กรมประมงได้กาหนดให้
เป็นวันประมงแห่งชาติ มีประเพณีปล่อยลูกเต่าที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น ไปลงทะเล โดยจะจัดงานขึ้นที่หาด
ไนยาง ซึ่งเป็นบริเวณที่เต่าขึ้นมาวาง ไข่เป็นประจา นอกจากนี้ยังมีการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาทางน้า และ
นิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเลให้ชมกันในงานด้วย
1. เทศกาลอาหารทะเล จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
เพื่อเผยแพร่อาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดภูเก็ต และเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตในฤดู ฝน กิจกรรมต่างๆ ในงานได้แก่
2. การประกวดขบวนแห่ทรัพยากร ท่อง เที่ยวทางทะเล
การออกร้านจาหน่ายสินค้า
พื้นเมือง และอาหารทะเล สาธิตการประกอบอาหารประจาภาค นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของ
ชาวเล การประกวดสาวงาม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
3. งานประเพณีผ้อต่อ เป็นประเพณีของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน โดยในช่วงเดือน 7 ของจีน หรือ
เดือน 9 ของไทย จะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ และมี ขนมชนิดหนึ่งเป็นรูปเต่าขนาดต่าง ๆ
ทาด้วยแป้งทาสีแดง คนจีนเชื่อว่า เต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการเซ่นไหว้ด้วยขนมรูปเต่าจึงเป็นการต่อ
อายุให้ตนเองและถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่
4. ประเพณีกินผัก กาหนดจัดในวันขึ้น 1-9 ค่าเดือน 9 ของจีน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน กันยายน ตุลาคม ระหว่างถือศีลกินเจ ชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาล เจ้า มีพิธีกรรมแสดงอภินิหารตามความเชื่อ
เช่น ลุยไฟ ไต่บันไดมีด เป็น ต้น มีการแห่เจ้าไปตามถนนต่าง ๆ โดยชาวบ้านสองฝั่งถนนจะจุด ประทัดไป
ตลอดทาง ประเพณีนี้ถือว่าเป็นการอุทิศความดีให้กับพระและ เทวดาฟ้าดินเพื่อให้พระคุ้มครองชาวภูเก็ต
ตลอดไป
5. มหกรรมไตรกีฬา จัดขึ้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม มีการแข่งขันว่ายน้า 1.8 กิโลเมตร
ปั่นจักรยาน 55 กิโลเมตร และวิ่ง 12 กิโลเมตร และมีการถ่ายทอดสดทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
6. งานประเพณีลอยเรือชาวเล เป็นพิธีที่จัดขึ้นในกลางเดือน 6 และ 11 โดยกลุ่มชาวเลที่หาดรา
ไวย์และ บ้านสะปา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่า และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะ
ภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่า ซึ่งถือ เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเลคล้ายกับพิธีลอยกระทงของ
ชาวไทย มี การสร้างเรือจากไม้ระกา ตัดผมตัดเล็บ และทาตุ๊กตาไม้เป็นรูปคนใส่ลง ไปในเรือแล้วนาไปลอย
เพื่อนาเอาความทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่าง ๆไปสู
ออก
่ทะเล มีการเต้นราสนุกสนานรอบลาเรื
ที่เอรียกว่า "รารองเง็ง"
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7. เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนโดยเริ่มจัดงานครั้งแรก
เมื่อปี 2528 ณ หาด ป่าตอง เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็นการส่ง เสริมความ
สามัคคีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสาขาต่าง ๆ หน่วย งานราชการและประชาชน
ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย เช่น พิธีตัก บาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้า
การประกวดสาวงามโดยคัด เลือกจาก
นักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ
8. งานแข่นขันเรือใบ ชิงถ้วยพระราชทาน เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ. ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และ หลังจากนั้นจึง
กาหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งตรง กับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยมีเรือใบจาก
ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการ แข่งขันที่บริเวณหาดในหาน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
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สถานที่น่าสนใจ ในเขตอาเภอเมืองภูเก็ต
1.เขารัง
เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่หลังตัวเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รถยนต์สามารถขึ้นไปจนถึง
ยอดเขา เทศบาลจัดเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และชมทิวทัศน์ของ
เมืองภูเก็ต จากยอดเขาจะแลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง เกาะเล็ก เกาะน้อย รวมทั้งทิวทัศน์ของเกาะทั้ง
ใกล้และไกล
2.สะพานหิน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมือง อยู่สุดถนนภูเก็ตซึ่งยื่นลงไปในทะเลเล็กน้อย เป็น
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่กัปตันเอ็ดเวิร์ด โธมัสไมล์ ชาว
ออสเตรเลียผู้นาเรือขุดแร่ลาแรกมาใช้ขุดแร่ดีบุกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2452
3.ตึกสมัยเก่า
ในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกสมัยเก่าแบบยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบร้อยปี
มาแล้ว เมื่อครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกสมัยเก่าเหล่านี้ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม
แบบจีนด้วยจึงเรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส ลักษณะตึกสมัยเก่าของภูเก็ตนั้นจะมีส่วนลึก
มากกว่าส่วนกว้างและไม่สูงนัก ปัจจุบันจะหาดูได้บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช
และถนนกระบี่ นอกจากนี้ยังมีตึกโบราณที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต ศาลจังหวัดภูเก็ต และธนาคารนครหลวงไทย เป็นต้น
4.เกาะสิเหร่
เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวเมืองรวม 4 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันนี้ถือเป็นพื้นที่อันเดียวกับเกาะภูเก็ต มีคลองเล็กๆ ชื่อคลองท่า
จีนคั่นเท่านั้น ประชากรที่เกาะสิเหร่นี้ส่วนหนึ่งเป็นชาวเล หรือชาวน้า ซึ่งมีจานวนมากที่สุดในจานวนชาวเล
ที่อาศัยอยู่ในเกาะภูเก็ต เกาะสิเหร่ เป็นที่ตั้งของสานักสงฆ์มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อยู่บนยอดเขา
ชายหาดไม่เหมาะสาหรับการการเล่นน้า พื้นทรายมีโคลนปน
5.หมู่บ้านชาวเล
ชาวเลหรือชาวน้า หรือชาวไทยใหม่ เป็นชนกลุ่มน้อยของไทย อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ในเกาะภูเก็ตมีชาวเลอาศัยอยู่ที่หาดราไว ซึ่งอยู่
ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 17 กิโลเมตร และที่เกาะสิเหร่บริเวณแหลมตุ๊กแก
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6.วัดฉลอง
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวง
หมายเลข 4021 ผ่านสามแยกบริเวณสนามกีฬาสุรกุล เลี้ยวซ้ายไปทางห้าแยกฉลอง วัดฉลองจะอยู่
ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกฉลองประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของ
หลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตทั่วไป
7.อ่าวฉลอง
อยู่ห่างตัวเมือง 11 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตไปตามทางที่ไปหาดราไว เมื่อถึงห้า
แยกฉลองเลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตรถึงอ่าวฉลอง มีสะพานไม้ทอดยาวไปในทะเล ชายหาดเป็นรูปโค้ง
ยาวเหยียดมองเห็นทิวมะพร้าวริมหาดเอนลู่ออกทะเล ทะเลบริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเล่นน้า เพราะหาด
เป็นโคลน ที่อ่าวฉลองนี้นักท่องเที่ยวจะเช่าเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ หรือเช่าไปตกปลาได้
8.หาดแหลมกาใหญ่
เป็นหาดเล็กๆ ห่างจากตัวเมือง 16 กิโลเมตร จากห้าแยกฉลอง ใช้ทางหลวง 4024 ทางเข้า
อยู่ตรงข้ามวัดสว่างอารมณ์ บริเวณหาดมีเรือให้เช่าไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เป็นต้น
9.หาดราไวย์
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กิโลเมตร เส้นทางจาห้าแยกฉลองไปสู่หาดราไว
(ทางหลวง 4024) เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดสายหนึ่งของภูเก็ต หาดราไว เป็นหาดที่สวยงามและมีชาวเล
อาศัยอยู่
10.เกาะแก้ว
อยู่ห่างจากหาดราไวประมาณ 3 กิโลเมตร นั่งเรือจากหาดราไวประมาณ 30 นาที มีหาด
ทรายและธรรมชาติใต้น้าสวยงามมาก บนเกาะมีรอยพระพุทธบาทจาลองประดิษฐานอยู่ด้วย
11.แหลมพรหมเทพ
อยู่ห่างจากหาดราไวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต
ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า บริเวณแหลมพรหมเทพเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต เหนือ
แหลมพรหมเทพเป็นที่ราบสาหรับจอดรถซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงริมทะเล จากหน้าผานี้จะมองเห็นแหลมพรหม
เทพทอดยาวออกไปในทะเล จะเห็นเกาะหลายเกาะรวมทั้งเกาะแก้ว ทางด้านขวามือจะเห็นแนวหาดทราย
ของหาดในหานชัดเจน จากบนหน้าผามีทางเดินลงเขาไปจนถึงสุดแหลมพรหมเทพได้ เป็นสถานที่ชมพระ
อาทิตย์ตกได้งดงามยิ่งนัก
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12.หาดในหาน
เป็นหาดที่อยู่ถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต
ประมาณ 18 กิโลเมตร มีทางไปได้หลายทาง จะไปจากหาดราไวโดยผ่านหรือไม่ผ่านแหลมพรหมเทพก็ได้
หรือถ้ามาจากห้าแยกฉลองไปทางหาดราไวประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปบ้านใสยวน หนอง
หาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ชายหาดในหานไม่ยาวนัก หาดทรายขาวสะอาด ด้านหลังของชายหาดเป็นบึง
ชาวบ้านเรียกว่าหนองหาน ระหว่างทะเลและบึงมีเพียงหาดทรายของหาดในหานขวางกั้นอยู่เท่านั้น ในช่วง
ฤดูมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม คลื่นจะแรงมาก ไม่ควรลงเล่นน้าเพราะอาจเกิดอันตราย
ได้
13.อ่าวเสน
เป็นอ่าวเล็กๆ ติดกับหาดในหานไปทางขวา ผ่านโรงแรมภูเก็ตยอช์ทคลับ เป็นชายหาด
เล็กๆ ที่สงบ มีโขดหินน้อยใหญ่ หาดทรายขาวสะอาด
14.จุดชมวิว
จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อยตามเส้นทางถนนรอบเกาะ จุดชมวิวจะอยู่ระหว่าง 2
หาดนี้ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน
ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
15.อ่าวกะตะ
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 17 กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเก็ตเมื่อถึงห้าแยกฉลองเลี้ยวขวาไป
ตามทางตามถนนหมายเลข 4028 อ่าวกะตะแบ่งออกเป็น 2 อ่าวคือ อ่าวกะตะใหญ่ กับอ่าวกะตะน้อย ทัง้
สองอ่าวมีหาดทรายและชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การเล่นน้า และใช้เป็นที่ฝึกดาน้า เนื่องจากมีแนว
ปะการังติดต่อกันไปจนถึงเกาะปูซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ ปัจจุบันหาดกะตะ เป็นหาดหนึ่งที่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน อาทิ สถานที่พัก บริษัทนาเที่ยว ร้านค้า แหล่งบันเทิงต่างๆ ไว้สาหรับบริการ
นักท่องเที่ยว
16.อ่าวกะรน
อยู่ถัดจากอ่าวกะตะขึ้นไปทางเหนือมีเพียงเนินเขาเตี้ยๆ คั่นอยู่เท่านั้น แต่ถ้าจะไปที่กลาง
อ่าวกะรนและหมู่บ้านกะรน มีถนนแยกจากอ่าวกะตะไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร อ่าวกะรนใหญ่กว่าอ่าว
กะตะ มีชายหาดยาวเหยียด เหนือชายหาดเป็นเนินทรายสูงๆ ต่าๆ มีสนทะเลต้นใหญ่ๆ และต้นตาลขึ้นเรียง
รายอยู่โดยทั่วไป หาดทรายที่อ่าวกะรนขาวสะอาดและละเอียดมาก
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17.สถานแสดงพันธ์สัตว์น้า
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า ภูเก็ต Phuket Aquariumเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์น้าจืด
และสัตว์ทะเล มีมากกว่า 100 ชนิดโดยการจัดแสดงในตู้ทรงรูปแบบและขนาดต่างๆและชมการแสดงสัตว์
ทะเลในตู้อุโมงค์ที่จุน้าทะเล200 ตัน และตู้ขนาดใหญ่จุน้าทะเล 140 ตัน แสดงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ต่างๆ
มากมายชมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อัตราค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่
50 บาท เด็ก 20 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาทเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00
น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-7639-1126 ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแหลมพันวา อ.เมือง จ.ภูเก็ตเข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.phuketaquarium.org โทร. 0-7639-1126 แฟกซ์ 0-7639-1406
18.สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนเยาวราชแล้วเลี้ยวซ้ายที่สาม
แยกหมู่บ้านสามกองไปเล็กน้อย เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร้อนจาพวกผีเสื้อ
แมลง ปลา และปะการัง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับธรรมชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา
09.00-17.30 น.
19.หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต
อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร บนถนนเทพกษัตรีย์ ภายในมีการแสดงศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน การแสดงของช้าง ฟาร์มกล้วยไม้ ฯลฯ
สถานที่น่าสนใจ ในเขตอาเภอกระทู้
1.อ่าวป่าตอง
ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนวิชิตสงคราม หรือ ทาง
หลวง 4020 ไป 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง 4029 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นอ่าวที่มีความโค้งมาก
หาดทรายงดงามเป็นแนวยาว 9 กิโลเมตร น้าทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ามากที่สุด
2.หาดกะหลิม
ไปตามเส้นทางเดียวกับหาดป่าตอง แต่เมื่อถึงตัวหาดป่าตอง จะมีทางแยกให้เลี้ยวขวาก็
จะถึงหาดกะหลิมเป็นหาดเล็กๆ มีโขดหินและแนวปะการังและมีสถานที่พักริมหาด
3.หาดกมลา
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 26 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร เลี้ยว
ซ้ายผ่านหาดสุรินทร์ แหลมสิงห์ ก็จะถีงหาดกมลาเป็นแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร นับเป็นหาด
หนึ่งที่สงบเงียบ มีสถานที่พักไม่มากนัก
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สถานที่น่าสนใจ ในเขตอาเภอถลาง
1.อนุสาวรีย์วีรสตรี
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร ตั้งอยู่ที่สี่แยกท่าเรือ เขตอาเภอถลาง ก่อนถึง
ตัวเมืองภูเก็ต 12 กิโลเมตร
2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
ตั้งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์วีรสตรีประมาณ 50 เมตร ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีรูปทรง
เป็นบ้านท้องถิ่นของชาวภูเก็ต มี 2 หลัง อาคารหลังแรกจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเล
ตะวันตก สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่ออารยธรรมอินเดียเผยแพร่เข้ามาประวัติและวิธีการทาเหมืองแร่
ดีบุก และสวนยางพารา ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู
สาหรับอาคารหลังที่สองจัดแสดงฉากและเรื่องราวของศึกถลาง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีที่น่าสนใจ
ของชาวจีนในภูเก็ต และเรื่องราวความเป็นมาและถิ่นอาศัยของชาวเลในภูเก็ต
3.วัดพระทอง (วัดพระผุด)
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเก็ตเลยที่ว่าการอาเภอ
ถลางไปเล็กน้อยจะมีทางแยกขวามือเข้าวัดพระทอง วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อ
คราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนากลับไปพม่า
แต่ขุดลงไปคราวใดก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นาทองหุ้มพระพุทธรูปที่
ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฎอยู่จนถึงปัจจุบัน
4.วัดพระนางสร้าง
อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเทพกษัตรีย์ ถึงสี่แยกอาเภอถลาง
ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายเป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางที่สาคัญแห่งหนึ่ง เพราะเคยเป็น
ค่ายสู้รบกับพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2328 นอกจากนี้ภายในอุโบสถเก่าแก่ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่
เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก 3 องค์เรียกว่า “พระในพุง” หรือ “พระสามกษัตริย์” ซึ่งอยู่ในพระอุทรของ
พระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ 3 องค์อีกชั้นหนึ่ง
5.อุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเก็ตไปอาเภอถลาง เมื่อถึง
สี่แยกในเขตเมืองถลางซึ่งอยู่ห่างจากตัวภูเก็ต 18 กิโลเมตร แยกไปทางซ้ายมืออีกประมาณ 2 กิโลเมตร
ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานสัตว์ป่า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2512 มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มี
สัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ตามธรรมชาติ และมีพันธุ์ไม้หายากคือ “ปาล์มหลังขาว” โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ดังนี้
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6.น้าตกโตนไทร
อยู่ห่างจากตัวเมือง 22 กิโลเมตร ไปตามถนนเทพกษัตรีย์ถึงสี่แยกอาเภอถลางแล้วเลี้ยว
ขวาไป 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้าตกโตนไทร เป็นน้าตกขนาดเล็ก น้าจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน มีต้นไม้
ใหญ่น้อยร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน
7.น้าตกบางแป
ไปจากตัวเมืองถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ท้าวศรีสุนทรแล้วเลี้ยวขวาไปทางตาบลป่า
คลอก 7 กิโลเมตร เป็นน้าตกขนาดเล็ก มีสวนรุกขชาติร่มรื่น และสถานอนุบาลชะนี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยง ให้พร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่าต่อไป สาหรับผู้ที่ต้องการ
เดินป่าสัมผัสธรรมชาติ ทางอุทยานฯ ได้จัดทาทางเดินเท้าไว้ 3 เส้นทาง ขอคาแนะนาได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานฯ นักท่องเที่ยวผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักแรมที่อุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว ต้องทา
หนังสือขออนุญาตถึงผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-4847 หรือ
ติดต่อโดยตรงที่หัวหน้าอุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว ที่ทาการอุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว ถนนเทพกษัตรีย์
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83100
8.หาดสุรินทร์
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 24 กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเก็ตใช้เส้นทาง 402 เมื่อถึง
อนุสาวรีย์วีรสตรีแล้วไปทางซ้ายมืออีก 12 กิโลเมตร เป็นหาดที่อยู่ริมเชิงเขา บริเวณเหนือหาดมีต้นสนทะเล
ต้นใหญ่ๆ อยู่เรียงราย และบริเวณเหนือหาดด้านขวามือเป็นสนามกอล์ฟ หาดสุรินทร์ชายหาดไม่เหมาะแก่
การเล่นน้า เพราะมีลักษณะลาดชัน และในฤดูมรสุมจะมีคลื่นลมจัดมาก
9.แหลมสิงห์
จากหาดสุรินทร์ประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลเข้าสู่หาดแหลม
สิงห์ อาจจะขออนุญาตผ่านถนนส่วนบุคคล หรือเดินเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเดินไปตามลาดเขาลงสู่
ชายหาด หาดทรายแหลมสิงห์เป็นหาดเล็กๆ ทรายขาวสะอาด ทางซ้ายมือของหาดเป็นแหลมเล็กๆ ที่มีโขด
หินสวยงาม เรียกว่า แหลมสิงห์
10.อ่าวบางเทา
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 24 กิโลเมตร ตามถนนเทพกษัตรีย์ไปทางเหนือสู่
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีสุนทรไปอีก 12 กิโลเมตร จนถึงหาด
สุรินทร์เลี้ยวขวาไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงอ่าวบางเทา เป็นหาดทรายทอดตัวยาวเหมาะสาหรับการเล่นน้าและ
กีฬาทางน้าต่าง ๆ
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สินค้าของที่ระลึก
นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้ว ภูเก็ตยังมีสินค้าที่ระลึกอื่นๆ อีก อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจา กทรัพยากร
ธรรมชาติทาง ทะเล เครื่องดีบุก เครื่องเขิน เครื่องหวาย ผ้าไหม เป็นต้น ซึ่งจะมีแหล่งร้านขายสินค้าที่ระลึก
ในตัวเมือง บริเวณถนนรัษฎา ถนนพังงา ถนนมนตรี เป็นต้น หรือบริเวณหาดต่างๆ อาทิ หาดราไวย์ แหลม
พรหมเทพ หาดกะตะหาดกะรน หาดป่าตอง หาดสุรินทร์ เป็นต้น
สถานที่พัก (รหัสทางไกล 076)
1. คริสตัล เกสท์เฮ้าส์ 41/16 ถ.มนตรี โทร. 222774-5 จานวน 19 ห้อง ราคา 200-400 บาท
2. ซี เซาท์ แมนชั่น 22/91 วาณิชพลาซ่า ถ.หลวงพ่อ โทร. 221994-6 โทรสาร 221998 จานวน
17 ห้อง ราคา 600 บาท
3. เซ้าท์เทิร์น อินน์ 160/5 ถ.เยาวราช โทร. 213203, 224393 โทรสาร 213216 จานวน 29 ห้อง
ราคา 450 บาท
4. เซ็นทรัล ภูเก็ต อินน์ 2/6 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ โทร. 220965-6, 221715-6 โทรสาร
215553 จานวน 60 ห้อง ราคา 700-1,200 บาท E-mail : centralpktinn@phuketdir.com
5. ดาวน์ทาวน์ อินน์ 56/19 ถ.ระนอง โทร. 216884-5 โทรสาร 216273 จานวน 24 ห้อง ราคา
220-380 บาท
6. แดงพลาซ่า 57 ถ.ภูเก็ต โทร. 213951, 213966, 216428, โทรสาร 213884 จานวน 75 ห้อง
ราคา 1,000-1,500 บาท
7. ดารงค์ 52 ถ.หลวงพ่อ โทร. 211704, 212859 จานวน 77 ห้อง ราคา 150-400 บาท
8. ถาวร 74 ถ. รัษฎา โทร. 211333 - 5 โทรสาร 215559 กรุงเทพฯ โทร. 247-5150-7,
247-5159 โทรสาร 245-0189 จานวน 230 ห้อง ราคา 300-1,000 บาท
9. ไทยอินเตอร์ 22 ถ.พูนผล ซ.3 โทร. 220275, 225285-6, 214452 โทรสาร 225287 จานวน 63
ห้อง ราคา 240-300 บาท
10. ธนาพรเกสท์เฮ้าส์41/7 ถ.มนตรีโทร. 216504, 216819 จานวน 22 ห้อง ราคา 300 – 500 บาท
11. ธารา 148/24 ถ.เทพกระษัตรี โทร. 216208, 213788 จานวน 27 ห้อง ราคา 150 – 350 บาท
12. นภดล อพาร์ตเมนต์
191/1 ถ.ภูเก็ต โทร.215877, 226163 จานวน20 ห้องราคา 200 – 250 บาท
13. นรา แมนชั่น15/1 ซ.มงคล ถ.เยาวราชโทร.259238-9, 258115 จานวน30 ห้อง ราคา180 – 280 บาท
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14. นิวตั้ม บังกะโล 2 108/36 ซ.ไพศาล ถ.เจ้าฟ้า โทร. 224805 จานวน 10 ห้อง ราคา 650 บาท
15. บ้านกะรน 98/3 หมู่ 3 ถ.ปฎัก ต.กะรน โทร. 286215, 286219 โทรสาร 286218 จานวน
36 ห้อง ราคา 900-1,200 บาท E-mail : bankaron@samart.co.th
16. แปซิฟิค อินน์ 328 ถ.ภูเก็ต โทร. 214838, 221500 จานวน 24 ห้อง ราคา 170-270 บาท
17. พงษ์พันธ์ แมนชั่น91/1 ซ.พัฒนา ถ.พัฒนา โทร. 256044-8 จานวน60 ห้อง ราคา150-280 บาท
18. พี.เอส อินน์ 54/1 ถ.อ๋องซิมผ่าย โทร. 212216, 212893 จานวน124 ห้อง ราคา 190-300 บาท
19. พี.เอส.เอ 10/1 ถ.รัตนโกสินทร์200 ปี โทร. 222714, 218414-5 จานวน46 ห้องราคา400-500 บาท
20. โคโคนัทวิลเลจ รีสอร์ท 99/5 ถ.ทวีวงศ์ โทร. 340146 - 9 โทรสาร 340144 จานวน 64 ห้อง
ราคา 1,000-1,650 บาท
21. จรัญญา เกสท์เฮาส์ 38/88-97
ถ.สายน้าเย็น โทร. 341131, 342445-52
โทรสาร 221517 จานวน 60 ห้องราคา 500-900 บาท
22. จินตนาป่าตอง 81/2 ถ.สองร้อยปี โทร. 344007-9 โทรสาร 341452 จานวน 30 ห้อง ราคา
1,200-1,800 บาท
23. ซีแอนด์เอ็นบังกะโล แอนด์แมนชั่น 50/20 หมู่ 3 ถ.ราษฎร์อุทิศ โทร. 340745, 341896,
340475 จานวน 73 ห้อง ราคา 250-800 บาท
24. แซนด์ บังกะโล 65/49 ถ.ราษฎร์อุทิศ โทร. 342948-9 โทรสาร 340273 จานวน 34 ห้อง ราคา
400-1,050 บาท
25. กะตะการ์เด้น รีสอร์ท 121/1 ถ.ปฏัก โทร. 330627-8 โทรสาร 330466 จานวน 52 ห้อง ราคา
350 - 1,300 บาท

148

ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
1.แม่คล่อง ซีฟู้ด
ที่อยู่ : หาดราไวย์ อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7638 1299
2. มะขามทอง
ที่อยู่ : ถ.เจ้าฟ้า อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : . 0 7626 3358
3. ทัศนีย์ ซีฟู้ด
ที่อยู่ : อ่าวฉลอง อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
4. พรานทะเล
ที่อยู่ : ซ.ป่าหล่าย อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7638 3243
5. ป่าหลาย ซีฟู้ด
ที่อยู่ : ซ.ป่าหล่าย อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7628 2174
6. ไทนาน
ที่อยู่ : สี่แยกถนนบายพาส อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : . 0 7622 6164
7. ทับอวน
ที่อยู่ : ซ.ป่าหล่าย อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 1271 1344
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8. ทะเลภูเก็ต
ที่อยู่ : ถ.เจ้าฟ้า อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7626 3956
9. โตโภชนา
ที่อยู่ : สี่แยกอาเภอถลาง อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7631 1388
10. ไชโย ซีฟู้ด
ที่อยู่ : ถ.พัฒนาท้องถิ่น ทางไปเขาขาด อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
11. นายยาวหลักฐาน
(เปิดตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น.)
ที่อยู่ : ถ.เจ้าฟ้า (ตะวันออก) ซ.ป่าหล่าย ต.ฉลอง ( อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7628 2282
12. บ้านหาดราไวย
ที่อยู่ : 57/5 หมู่ 6 ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7638 3838. 0 7628 8171
13. เซียงเชียน
ที่อยู่ : 39 ถ.นิมิต 2 ต.ตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7621 5928, 0 7621 1491
website : www.thaifoodcorner/SiengSian
14. อ่าวป่าหล่าย ซีฟู้ด
ที่อยู่ : ซ.ป่าหล่าย อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7638 1907
15. อ่าวฉลอง ซีฟู้ด
ที่อยู่ : อ่าวฉลอง อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
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16. แหลมทอง ซีฟู้ด
ที่อยู่ : แหลมทอง อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 1958 7582
17. ศาลาลอย
ที่อยู่ : หาดราไวย์ อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7638 1297
18. วังกุ้ง
ที่อยู่ : เกาะสิเหร่ อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
19. เลียบครัวสะปา
ที่อยู่ : บ้านสะปา ถ.เทพกษัตรี อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7623 8196
20. ยามเย็น
ที่อยู่ : แหลมพันวา อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7639 1103
21. ปากน้าซีฟู้ด
ที่อยู่ : ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 76240 240

