
การพฒันาเศรษฐกจิ และโครงสร้างพื �นฐานตามแนวคดิผังเมืองรวมภเูกต็ฉบบัใหม่
นายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อาํนวยการสาํนักผังเมืองรวม  กรมโยธาธิการและผังเมือง

การสัมมนา เรื-อง ภเูกต็ไปทางไหน รถไฟมาแล้ว

28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องดาราเธียเตอร์ ชั �นG  NEW DARA BOUTIQUE  HOTEL & RESIDENCE



“ ศูนยก์ลางการท่องเที�ยวทางทะเลระดบัโลก
มคีุณภาพชวีติที�ด ีมเีอกลกัษณว์ฒันธรรม

และมกีารพฒันาที�ย ั�งยนื”

วสิยัทศันข์องจงัหวดัภูเกต็



� ดา้นการปกครอง

� จงัหวดัภูเกต็ ประกอบดว้ย 
- 3 อาํเภอ 
- 1 เทศบาลนคร 
- 2 เทศบาลเมอืง 
- 9 เทศบาลตาํบล 
- 6 อบต.



ทะเลอนัดามนั

อ.กะท ู้

อ.ถลาง

อ.เมือง
ภเูกต็

ที�มา : กรมพฒันาที�ดิน, พ.ศ.2556

หาดกะตะ

หาดสะปํา

หาดในยาง

หาดบางเทา  

หาดกมลา 

หาดป่าตอง

หาดกะรน

� จงัหวดัภูเกต็ มพีื 7นที�สว่นใหญ ่
รอ้ยละ 70 เป็นภูเขา มยีอดเขาที�สูงที�สุด 
คอื ยอดเขาไมเ้ทา้สบิสอง และพื 7นที�
ลกัษณะภูมปิระเทศรอ้ยละ 30 เป็นที�ราบ 
ตอนกลางและตะวนัออกของเกาะพื 7นที�
ชายฝั� งทะเล
ดา้นตะวนัออกเป็นดนิเลน และป่าชาย
เลน 
สว่นชายฝั� งทะเลดา้นตะวนัตก เป็นภูเขา 
และหาดทรายที�สวยงามและเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีง เชน่ หาดป่าตอง 
หาดกมลา หาดสุรนิทร ์และหาดกะตะ 

� ลกัษณะภูมปิระเทศ

สภาพทั-วไปของจังหวัดภเูก็ต



ชั �นคุณภาพลุ่มนํ �า



� ป่าสงวนแห่งชาติ ที�เป็นป่าบก  9 แห่ง

� ป่าสงวนแห่งชาติ ที�เป็นป่าชายเลน  7 แห่ง

� อทุยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อทุยานแห่งชาติสิรินาถ

� เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าฯ เขาพระแทว

� กลุ่มแนวปะการัง มจีํานวน 5 กลุ่มที�สําคญั

� แหล่งนํ+าผวิดิน ที�เป็นลุ่มนํ+าเลก็ๆ 26 ลุ่มนํ+า

� คลองสําคญั 9 สาย เช่น คลองบางใหญ่และคลองบางโรง

� นอกจากนี+ ในพื+นที�ภูเกต็ยงัมแีหล่งนํ+าผวิดินจากขุมเหมืองประกอบด้วย 113 แห่ง 

� ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม



ที�มา : กรมพฒันาที�ดนิ 2556

อ.กะท ู้

อ.ถลาง

อ.เมือง
ภเูกต็

� การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิจงัหวดัภูเกต็ในปัจจุบนั



เทศบาลนครภเูก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองกะท ู้ เทศบาลตําบลฉลอง

� การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิจงัหวดัภูเกต็ในปัจจุบนั



ปี 2548 ปี 2554 ปี 2558

เปรียบเทยีบภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2548- 2554- 2558



� ประชากรรวม จาํนวน 378,364 คน 

� ครวัเรอืน จาํนวน 186,848 ครวัเรอืน
          

� ประชากรแฝงชาว ไทย จาํนวน 103,895 คน 
          

� ประชากรแฝงชาวตา่งดา้ว จาํนวน 105,811 คน 

� ประชากร



การกระจายตัวและความหนาแน่นประชากร



� อาชพีหลกั ไดแ้ก ่สว่นใหญ่ประกอบอาชพี รบัจา้งท ั�วไป 
        คา้ขาย ธุรกจิสว่นตวั พนกังานบรษิทั  และรบัราชการ

� รายไดห้ลกั มาจากนอกภาคเกษตร 

� GPP 133,283  ลา้นบาท
� รายไดเ้ฉลี�ย 205,952 บาท/ คน/ ปี

� โรงงานอตุสาหกรรม 432 แห่ง เงินทุนรวม 7,700 
ลา้นบาท

� การเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา สวนสับปะรดและประมง

� สถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญั ไดแ้ก ่เมอืงเกา่ภูเกต็-ถนน
ถลาง หาดป่าตองและชายหาดตา่งๆ อทุยานแหง่ชาตสิิร ิ
นาถ  แหลมพรหมเทพ เกาะราชา และเกาะไมท้่อน เป็นตน้

� จาํนวนนกัท่องเที�ยว 11,960,044 คน/ ปี
       มมีูลคา่รายไดจ้ากนกัท่องเที�ยว 188,822,000 ลา้น

� เศรษฐกจิและการท่องเที�ยว



� จงัหวดัภูเก็ตมี ท่าเทียบเรอื (Marina) ที�ต ั7งอยู่
ทางฝั� งตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ เพื�อใชจ้อด
เรอืและเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัเกาะต่างๆ จํานวน 5 
แห่ง  ไดแ้ก่

1. The Boat Lagoon Marina (รองรบั 350 
ลํา)

2. Royal Phuket Marina Resort and Spa
ท่าจอดเรอืยอรช์ที�ใหญ่ที�สุดในอาคเนย ์(รองรบั 420 ลํา)

3. The Yacht Haven Marina (รองรบั 150 ลํา)
4. Ao Po Grand Marina (รองรบั 200 ลํา)
5. ท่าเทยีบเรอือ่าวฉลอง (ของรฐั รองรบั 100 

ลํา)

� ปัจจุบนั ทางรฐับาลกําหนดยุทธศาสตรใ์หจ้งัหวดั
ภูเกต็เป็น 

ศูนยก์ลางการท่องเที�ยวทางทะเลระดบัโลก โดยมที่าเรอื
มารนี่า   ที�มีขีดความสามารถรองรบัเรอืยอรช์ไดแ้ลว้ 
กวา่ 1,000 ลําตอ่ปี

� เศรษฐกจิและการท่องเที�ยว



� ที�ต ั7ง ท่าเทยีบเรอื (Marina) ในจงัหวดัภูเกต็



 พื �นที-ท่องเที-ยวที-สาํคัญจังหวัดภูเกต็



�  การนบัถอืศาสนา: สว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ 
74 % ศาสนาอสิลาม 25 % อื�นๆ อกี 1 %

�  ประเพณีสําคญั: ประเพณีตรุษจนี ไหวเ้ทวดา งาน
พ้อต่อ ประเพณีกินเจ และงานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ฯลฯ

�  ศาสนสถานและสถานที�สําคญั: วดั 39 แห่ง 

โบสถค์รสิต ์
5 แห่ง และมสัยดิ 51 แห่ง และสถานที�สาํคญั เชน่ 
อนุสาวรยี ์ ทา้วเทพกระษตัรแีละทา้วศรสีุนทร อนุสรณ์
สถานเมอืงถลาง พพิธิภณัฑภ์ูเกต็ไทหวั พพิธิภณัฑ ์
เหมอืงแร ่และวดัฉลอง 

�  การรวมตวัของชมุชน: ลกัษณะการต ั7งถิ�นฐาน
กระจายตวั

ตามพื 7นที�แหล่งชมุชนและตามเสน้ทางคมนาคมสาย
หลกั
�  จาํนวนชมุชน: ทั7งหมด 11 ชมุชนที�สาํคญั เชน่  
เมอืงภูเกต็ ป่าตอง วชิติ กะรน เชงิทะเล กมลา ฉลอง และ
ราไวย ์

� สงัคมและวฒันธรรม



ผงัเมอืงรวมเมอืงภูเกต็ ผงัเมอืงรวมชมุชนชมุ กระทู ้เกาะแกว้ รษัฎา

 ความเป็นมาการวางและจัดทาํผังเมืองรวมภเูก็ต



 ผงัเมอืงรวมชมุชนชมุป่าคลอก ศรสีุนทร   ผงัเมอืงรวมชมุชนไมข้าว สาคู



 ผงัเมอืงรวมชมุชนฉลอง ราไวย ์

ประกาศ 22 
ธ.ค. 2535
หมดอายุ  21 
ธ.ค.  2542

 ผงัเมอืงรวมชมุชนป่าตอง กะรน



 ผงัเมอืงรวมชมุชนเชงิทะเล กมลา  ผงัเมอืงรวมบรเิวณท่าเรอืนํ7าลกึ ชมุชนวชิติ



คร ั7งที� 1/2558

      ผังเมืองรวมภเูก็ต

      พ.ศ. ....

ผังเมืองรวมจังหวัดภเูก็ต พ.ศ. 2554ผังเมืองรวมเกาะภเูก็ต พ.ศ. 2548

  ขณะนี �อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการปรับปรุงผัง



กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภเูกต็ พ.ศ. 2554
บงัคับให้ใช้ตั �งแต่วันที- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
โดยมีกาํหนดระยะเวลาการให้ใช้บงัคับ 5 ปี
และจะสิ �นสุดระยะเวลาการให้ใช้บงัคับ
ในวันที- 6 กรกฎาคม 2559 

ครอบคลุมในท้องที-จังหวัดภเูกต็
และเกาะบริเวณทั �งหมด 
(ขนาดพื �นที- 714.8 ตารางกโิลเมตร)

 ผังเมืองรวมจังหวัดภเูก็ต พ.ศ.2554



อ.กะท ู้

อ.ถลาง

อ.เมือง
ภเูกต็

การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็



[รอแทรก
แผนที�]

เทศบาลเมอืง
ป่าตอง

เทศบาลตาํบล
ฉลอง

บรเิวณที�ขอเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์
ที�ดนิ (ตามมาตรา 26 วรรคสาม)
    1) บรเิวณเทศบาลเมอืงป่าตอง

- บรเิวณหมายเลข 1.37 บางสว่น 
- บรเิวณหมายเลข 6.21 บางสว่น

     2) บรเิวณเทศบาลตาํบลฉลอง
         - บรเิวณหมายเลข 6.21 บางสว่น
         - บรเิวณหมายเลข 6.23
         - บรเิวณหมายเลข 6.25 บางสว่น

เหตผุลสาํคญัในการแกไ้ข
- ทอ้งถิ�นยื�นคาํขอใหแ้กไ้ขตามขอ้เท็จจรงิ

    - แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณป์ัจจุบนั
    - แกไ้ขสผีงัตามผงัเมอืงเดมิ ฉบบั พ.ศ. 2548

การขอแก้ไขกฎกระทรวง

ขอแกไ้ขขอ้กาํหนดการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
                เพื�อกจิกรรมอื�นจากรายบรเิวณเป็นรายแปลง



อ.กะท ู้

อ.ถลาง

อ.เมือง
ภเูกต็

 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภเูก็ต (ฉบบัที� 4)

พ.ศ.2558



การปรับเปลี-ยนแก้ไข



ความเป็นมาโครงการ

ปัญหา

• การขัดแย้ง ในเรื-องการใช้ประโยชน์ที-ดนิ 
• ปัญหาสิ-งแวดล้อมเมือง    
• ความเสื-อมโทรมของแหล่งท่องเที-ยวและ     
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
•การขยายพื �นที-ชุมชนในพื �นที-เสี-ยงภยั ปัญหาภัย
พบิัตทิี-มีความรุนแรงมากขึ �น



ปัญหานํ �าท่วมในจังหวัดภเูก็ต
สถานการณ์และปัญหานํ �าท่วมในจังหวัดภเูกต็





สาเหตุของการเกดินํ �าท่วม



ลักษณะการเกดินํ �าท่วม



 มาตรการใช้สิ-งก่อสร้าง1) การสร้างอ่างเกบ็นํ �าบริเวณต้นนํ �า

2) การปรับปรุงสภาพลาํนํ �า/ขุดลอกทางนํ �าธรรมชาติ

3) การขุดคลองลัดนํ �า หากลาํนํ �า /แม่นํ �า

4) การขุดคลองผันนํ �า
 
5) การก่อสร้างคันกั �นนํ �าริมตลิ-ง

6) การก่อสร้างพื �นที-ปิดล้อม

7) การสร้างพื �นที-ชะลอนํ �า แหล่งเกบ็

แนวทางในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย



มาตรการใช้สิ-งก่อสร้าง

7) การสร้างพื �นที-ชะลอนํ �า แหล่งเกบ็

9) การสร้างแก้มลงิใต้ดนิ

10) การสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ �า

11) การปรับปรุงอาคารชลศาสตร์

8) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคสิ-งกีดขวาง



มาตรการไม่ใช้สิ-งก่อสร้าง
1) การจัดทาํผังเมือง โดยกาํหนดการใช้ประโยชน์ที-ดนิประเภทต่างๆ
ในระดับจังหวัด อาํเภอ เมือง และชุมชนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะภูมปิระเทศ โดยกาํหนดการตั �งถิ-นฐานของชุมชน
พื �นที-รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที-เหมาะสม เขตพื �นที-นํ �าหลาก
ที-ราบนํ �าท่วมถงึ พื �นที-โล่งริมฝั- งแม่นํ �าคูคลอง และพื �นที- ชุ่มนํ �า รวมทั �งพื �นที-
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง ควบคู่กับการอนุรักษ์พื �นที-ป่าต้นนํ �าลาํธาร และระบบนิเวศของลุ่มนํ �า   
การกาํหนดการใช้ประโยชน์ที-ดนิและพื �นที-เสี-ยงอุทกภยัโดยบังคับใช้กฎหมายผัง
เมืองและกฎหมายที-เกี-ยวข้องนั�นเป็นการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของ
โอกาสเสี-ยงภัยและอัตราความสูญเสียชีวติและทรัพย์สนิของประชาชนได้เป็น
อย่างมาก



คลองที-ต้องมีการปรับปรุงในพื �นที-จังหวัดภูเกต็



2) การจัดให้มีพื �นที-สีเขียว (Green Belt)

โดยกาํหนดให้มีพื �นที-ที-มีขนาดกว้างยาวแน่นอนเป็นพื �นที-สีเขียว
เพื-อป้องกันการขยายตัวของตัวเมืองและการใช้ประโยชน์สาํหรับผัน
/ระบายนํ �าที-เกดิจากฝนตกหนักในเขตพื �นที-เพาะปลูก 

ซึ-งจะสอดคล้องรับกับแนวทางในการเร่งระบายนํ �าได้เป็นอย่างดี



5) มาตรการด้านกฎหมายและองค์กร เป็นการสร้างแนวทางหรือเครื-องมือ

6) มาตรการสร้างแรงจูงใจ ในลักษณะของการส่งเสริมปรับปรุงสิ-งปลูกสร้าง

7) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพนํ �าท่วม โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน

8) การกาํหนดพื �นที-เสี-ยงภัยนํ �าท่วม เพื-อให้ประชาชนทราบและหลีกเลี-ยง

3) การจัดทาํระบบตดิตามสถานการณ์พยากรณ์และเตือนภัยนํ �าท่วม

4) การประยุกต์ใช้มาตรการเกี-ยวกับการส่งเสริมระบบประกันภัย



ภูเกต็มีทรัพยากรด้านการท่องเที-ยวที-หลากหลาย ทั �งแหล่งท่องเที-ยว
ทางทะเลที-มีความสวยงามทางธรรมชาต ิ ทั �งบริเวณชายฝั- งและเกาะ
ต่างๆ  รวมทั �งสามารถเชื-อมโยงการท่องเที-ยวทางทะเลกับพื �นที-
จังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก

ภูเกต็ยังมีสาขาเศรษฐกจิอื-นๆ ที-มีศักยภาพในการเตบิโต 
นอกเหนือจากการท่องเที-ยวโดยเฉพาะภาคบริการ

ศักยภาพ



เอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ-น ทั �งในเรื-องของ
วัฒนธรรมอาหาร รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชโิน-โปรตุกีส
รวมทั �งประเพณีท้องถิ-นอื-นๆ ที-มีหลากหลาย

การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคใต้ฝั- งอันดามัน เนื-องจาก
ความได้เปรียบในการมีท่าอากาศยานนานาชาต ิ
และท่าเทียบเรือท่องเที-ยว



    ทางรถไฟสายใหม่เพื-อการท่องเที-ยว
เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี- พังงา- ภูเกต็

เส้นทางรถไฟ (ทางคู่) สายใหม่เพื-อการท่องเที-ยว  
เส้นทางจังหวัด สุราษฎร์ธานี (สถานีชุมทางบ้าน
ทุ่งโพธิJ) – พังงา – ภูเกต็ (บริเวณสนามบนิ
นานาชาตจิังหวัดภูเกต็ หรือ บริเวณพื �นที-
เชื-อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็)



ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็
ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาตจิังหวัดภูเกต็-ห้าแยกฉลอง



สถานีรถไฟ



ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็
ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาตจิังหวัดภูเกต็-ห้าแยกฉลอง
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ลกัษณะการตั �งถิ �นฐาน บทบาทชุมชน 1. ชุมชนเมืองภูเก็ต : ศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง ย่านอนุรักษ์เมืองเก่า 
แหล่งวัฒนธรรม ย่านพาณิชยกรรมและธุรกิจการค้า

2. ชุมชนป่าตอง : ศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที-ยวและกิจกรรมต่อเนื-องจากการ
ท่องเที-ยวภูเก็ต แหล่งท่องเที-ยวชายหาดที-มีชื-อเสียงระดับโลก

3. ชุมชนกะรน : ชุมชนท่องเที-ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาตแิละเชิงเกษตรกรรม

4. ชุมชนฉลอง : ชุมชนท่าเรือนํ �าลึก และการประมง

     5. ชุมชนราไวย์ : ชุมชนแหล่งท่องเที-ยวทางธรรมชาติ

  6. ชุมชนวิชิต – ท่าเรือนํ �าลึก : แหล่งอุตสาหกรรมที-เกี-ยวกับการขนส่งทางทะเล
ที-ตั �งของคลังนํ �ามันเชื �อเพลิง

7. ชุมชนไม้ขาว – สาคู : ประตูเมืองสู่ภูเก็ตและนานาชาต ิทรัพยากรธรรมชาติ
และเต่าทะเล แหล่งท่องเที-ยวชายหาดที-ยาวที-สุดในจังหวัดภูเก็ต

  8. ชุมชนเทพกระษัตรี – ป่าคลอก - ศรีสุนทร : ชุมชนเกษตรกรรม เพาะเลี �ยงสัตว์
นํ �า แหล่งท่องเที-ยวทางประวัตศิาสตร์ รองรับการขยายตัวของเมือง

  9. ชุมชนเชิงทะเล - กมลา : ย่านพักอาศัยที-มีระดับและคุณภาพ ที-ตั �งของโรงแรม
ระดับห้าดาว ท่องเที-ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

 10. ชุมชนกะทู้ – เกาะแก้ว - รัษฎา : ย่านธุรกิจท่องเที-ยวและพักอาศัย บริการ
พื �นที-รอบนอก อาหารทะเล - พื �นเมือง

11. ชุมชนชาวเล (ชาวไทยใหม่) : ชาวเลกลุ่มมาเก็นสิงห์ทะเล และกลุ่มอูรักลาโว้ย



การพฒันาเศรษฐกจิ และโครงสร้างพื �นฐานตามแนวคดิผังเมืองรวมภเูกต็ฉบบัใหม่
นายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อาํนวยการสาํนักผังเมืองรวม  กรมโยธาธิการและผังเมือง

การสัมมนา เรื-อง ภเูกต็ไปทางไหน รถไฟมาแล้ว

28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องดาราเธียเตอร์ ชั �นG  NEW DARA BOUTIQUE  HOTEL & RESIDENCE


