
การบรรยายพเิศษ
“แนวทางการพฒันาโครงสร้างพื �นฐานด้าน

คมนาคม  และขนส่งจังหวัดภเูกต็ 
เพื"อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน”



Andaman  Cluster

ระนอง

พงังา

ภเูกต็

กระบี�

ตรงั



พื�นที�   543.034  ตร.กม.  

จงัหวดัภเูก็ต  
มี 3 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองภูเก็ต อาํเภอกะทู ้อาํเภอถลาง

จงัหวดัภเูก็ต 3

          356,271.25  ไร่

ประชากร  381,467 คน
          ชาย   180,634  คน

       หญิง  200,833  คน
(ณ 30 เม.ย. 2558)



จงัหวดัภเูก็ต 4

ขอ้มูลท ั�วไปของจงัหวดัภูเกต็
ภูเกต็มเีกาะ จาํนวน 32 

เกาะเกาะกวา้ง 21.3  กโิลเมตร
ยาว 48.7  กโิลเมตร

ระยะหา่งจาก
กรุงเทพ ฯ

867  กโิลเมตร

พื 9นที�ป่า/ภูเขา 70% 
อปท. 19  แหง่
อาํเภอ 3  อาํเภอ

ประชากร 381,467  คน

ศาสนา พุทธ  68  % อสิลาม  26  % ครสิต ์ 0.98  
%  

ทา่เทยีบเรอื 38  แหง่
มารนี่า  5  แหง่  รวมเรอืเขา้-ออก 1,300  ลาํ



                วสิยัทศัน ์(Vision) 
(พ.ศ.2557-2560)
                วสิยัทศัน ์(Vision) 
(พ.ศ.2557-2560)

จงัหวดัภเูก็ต 5

ภูเกต็ เมอืงท่องเที�ยว
นานาชาติ

บนพื 9นฐานการพฒันาที�
ย ั�งยนื



     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั
ภูเกต็

     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั
ภูเกต็

•  แหล่งท่องเที�ยวทางทะเลที�มมีาตรฐานระดบัโลก

•  สร้างความเชื�อมั�นให้แก่นักท่องเที�ยวและประชาชน

จงัหวดัภเูก็ต 6

•  ปรบัองคก์รใหร้องรบัการ
พฒันาการทอ่งเที�ยวสู่
มาตรฐานสากล



 POSITIONING POSITIONING

จงัหวดัภเูก็ต 7

PHUKET  :  THE CHARMING  
ANDAMAN                

“มหศัจรรยเ์สน่หอ์นัดามนั  เมอืง
ท่องเที�ยวระดบัโลก เป้าหมายของนกั

เดนิทางท ั�วโลก” 



1. จํานวนนกัท่องเที�ยวและรายได ้ปี 2557

นักท่องเที"ยว 12,512,127  คน     (เพิ"มขึ �น 4.62
%)
- คนไทย 3,795,584 คน
- ชาวตา่งประเทศ 8,716,543 คน

ศกัยภาพการท่องเที�ยวจงัหวดัภูเกต็

ที"มา : กรมการท่องเที"ยวปี  2557

สร้างรายได้        270,210.56  ล้านบาท  (เพิ"มขึ �น 3.75 %)
-รายไดจ้ากคนไทย  39,329.92 ลา้นบาท
-รายไดจ้ากชาวตา่งชาต ิ230,880.64 
ลา้นบาทค่าเฉลี�ยอตัราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที�ยว/วัน/คน      
ปี 2557 เฉลี�ยค่าใช้จ่าย 5,873.52 บาท/คน     (เพิ�มขึ*น 2.71 %)
ปี 2556  เฉลี�ยค่าใช้จ่าย 5,718.67 บาท/คน

 4.  เยอรมนั = 0.450  
ลา้นคน
 5. สหราชอาณาจกัร  
= 0.304

ลา้นคน   

 1.   จนี  = 1.302  
ลา้นคน
 2.  รสัเซยี =  0.792 
ลา้นคน
 3.  ออสเตรเลยี = 
0.590 ลา้นคน
 4.  เยอรมนั = 0.450  
ลา้นคน
 5. สหราชอาณาจกัร  
= 0.304

ลา้นคน   

อนัดบันกัท่องเที�ยวชาวตา่งชาต ิปี 
พ.ศ.  2557



2. จาํนวนที�พกั / หอ้งพกั

จาํนวนหอ้งพกั
ปี 2556  จาํนวน 

46,007  หอ้ง
ปี 2557 จาํนวน  

48,241  หอ้ง
อตัราเพิ�ม  4.86 %

 - หอ้งพกั : ประมาณ 
90,000 หอ้ง/ยูนิต

- ที�พกั : โรงแรม/รสีอรท์/
อพารท์เมน้ท ์ประมาณ 
2,000 กวา่แห่ง

Fact & Figure



ศกัยภาพการท่องเที�ยวจงัหวดัภูเกต็

10

ทางบก : ต ั9งแตจ่งัหวดัพงังา ขา้มทะเลโดยใชส้ะพานสารสนิ ดา้นเหนือ
                    ของเกาะขา้มมายงัจงัหวดัพงังา ซึ�งปัจจุบนัเปลี�ยนชื�อเป็น
                    สะพานเทพกระษตัร ี(ขาเขา้) และสะพานศรสีุนทร  (ขาออก)

                    เขา้สูถ่นนสายหลกัทางหลวง หมายเลข 402 จรดทางทศิใต้
                    รวมระยะทาง  48.7 กโิลเมตร ดงันี9
                    ทศิเหนือ : ตดิชอ่งแคบปากพระ จงัหวดัพงังา
                    ทศิตะวนัออก : ตดิเขตจงัหวดัพงังา
                    ทศิใต ้: ตดิทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอนิเดยี
                    ทศิตะวนัตก : ตดิทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอนิเดยี

การเดนิทางเขา้มาของนกัท่องเที�ยว



ศกัยภาพการท่องเที�ยวจงัหวดัภูเกต็
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การเดนิทางเขา้มาของนกัท่องเที�ยว
ทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาตภิูเกต็ ต ั9งอยู่ที� บ.สาคู ต.ไมข้าว 
                        อ.ถลาง จ.ภูเกต็

สถติเิที"ยวบนิ : ปีละประมาณ 27,000 เที"ยว/ปี สัปดาห์ละ 1,652 
เที"ยว วันละ 236 เที"ยว ชั"วโมงละ 9 เที"ยว

สายการบนิตรง (Direct Flights) : สายการบนิเปิดใหบ้รกิาร
เสน้ทางบนิตรงสู่ท่าอากาศยานนานาชาตภิูเกต็ จาํนวน 48 
สายการบนิ
                - สายการบนิประจาํ จาํนวน 39 สายการบนิ
                - สายการบนิเชา่เหมาลํา จาํนวน 9 สายการบนิ  



ศกัยภาพการท่องเที�ยวจงัหวดัภูเกต็
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การเดนิทางเขา้มาของนกัท่องเที�ยว
ทางทะเล จงัหวดัภูเกต็มที่าเทยีบเรอื จาํนวน 38 แหง่ และ
                 มมีารนี่า จาํนวน 5 แหง่ 
                 1. Chalong Marina 

2. Boat Lagoon Marina
3. Royal Phuket Marina

4. Yacht Heaven Marina

5. Ao – Por Marina

โดยมจีาํนวนเรอืยอรช์และครูซที�เขา้จงัหวดัภูเกต็ 
ประมาณ 1,500 ลํา/ปี

ของรัฐ

ของเอกชน



ปัญหา/การดาํเนินการที�สําคญัของจังหวดั

1. ปัญหาการจราจร1. ปัญหาการจราจร
สภาพปัญหา

1. ถนนสายหลกัคือ ทางหลวง หมายเลข 402

2. ปริมาณรถ

• รถยนตน์ั"งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จาํนวน  100,673  คนั

• รถจกัรยานยนต์ จาํนวน 279,779คนั

13

(ข้อมูล ณ วนัที� 21 ส.ค. 2558)



ปัญหา/การดาํเนินการที�สําคญัของจังหวดั

ประเภท จํานวน (คนั)

รถตูโ้ดยสารไม่ประจาํทาง 4,105

รถบสัโดยสารไม่ประจาํทาง 827

รถแทก็ซี"มิเตอร์ 373

รถแทก็ซี" (ป้ายเขียว) 4,200

รถโดยสารประจาํทาง 407

รถตุก๊ตุก๊ 1,161

รวม 11,073

14(ขอ้มูล ณ วนัที" 21 ส.ค. 2558)



ปัญหาโครงสร้างพื �นฐาน/การดําเนินการที สําคญัของจงัหวดั

2. การบริหารจัดการนํ5า2. การบริหารจัดการนํ5า
2.1 การบริหารจดัการนํ<า

- แหล่งนํ<าในจงัหวดัภูเกต็

(1) อ่างเกบ็นํ<าบางวาด ปัจจุบนัมีปริมาณนํ<า 3.68 ลา้นลบ.ม. (50.3% ของความจุ)

(2) อ่างเกบ็นํ<าบางเหนียวดาํ ปัจจุบนัมีปริมาณนํ<า 5.62 ลา้นลบ.ม. (78%  ของความจุ)

(3) นํ<าจากขมุเหมืองต่างๆ

(4) กาํลงัดาํเนินการสร้างคือโครงการอ่างเกบ็นํ<าคลองกระทะ

15

2.2 การบริหารจดัการนํ<าเสีย
- มีระบบบาํบดันํ<าเสีย 4 แห่งใน 4 อปท. มีความสามารถบาํบดันํ<าเสียได ้71,000 ลบ.ม./วนั 
และอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 1 แห่ง

ขอ้มูล ณ วนัที� 27 ส.ค. 2558



ปัญหาโครงสร้างพื �นฐาน/การดําเนินการที สําคญัของจงัหวดั

3. การบริหารจัดการขยะ3. การบริหารจัดการขยะ
จงัหวดัภูเกต็มีระบบกาํจดัขยะมูลฝอย 2 ระบบ

1. ระบบเตาเผา  ปัจจุบนัมี 2 ชุด

      - เตาเผาชุดที" 1 ขนาด 250 ตนั/วนั  กรมโยธาธิการออกแบบและก่อสร้าง

      - เตาเผาชุดที" 2 ขนาด 700 ตนั/วนั (จาํนวน 2 หวัเผา ) ใหบ้ริษทัเอกชน
มาลงทุนก่อสร้างและบริหาร

2. ระบบบ่อกลบฝังขยะ มีจาํนวน 5 บ่อ ใชพ้ื<นที" 120 ไร่ ปัจจุบนัฝังกลบ  
เตม็ทุกบ่อ

16



ปัญหา/การดาํเนินการที"สาํคัญของจังหวัด

4. ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว4. ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว

-จ.ภูเกต็มี CCTV จาํนวน  830  ตวั

-อบจ. สนบัสนุนปี 58 จาํนวน 280 ตวั  (29 ลา้นบาท)

-ปี 58 เสนอของบกลางรอง นรม. (พล.อ.ธนะศกัดิK  ปฏิมาประกร)

          ผา่น คอก.ดา้นการท่องเที"ยว กรมการท่องเที"ยว จาํนวน 150 ลา้นบาท
17(ขอ้มูล ณ วนัที" 27 ส.ค. 2558)



ปัญหา/การดาํเนินการที"สาํคัญของจังหวัด

5. การบริหารจัดการชายหาด5. การบริหารจัดการชายหาด

มีการดาํเนินการใน 3 ระยะ

(1) การจดัระเบียบชายหาด

(2) การบริหารจดัการ

(3) การสถาปนาความยั"งยนื

18



Before

19

After



ขดีความสามารถปัจจุบัน

ขดีความสามารถทางวิ�ง                   20     เที�ยวบินต่อชั�วโมง
จํานวนหลมุจอด                   15     หลมุจอด
สะพานเทยีบเครื�องบิน                     7      ชุด
ขดีความสามารถรองรับผู้โดยสาร          6.5     ล้านคนต่อปี
                -  ผู้โดยสารระหว่างประเทศ    3.5     ล้านคนต่อปี
                -  ผู้โดยสารภายในประเทศ       3     ล้านคนต่อปี
ที�จอดรถประมาณ                                 500      คนั

ขดีความสามารถหลงัโครงการพฒันา

ขดีความสามารถทางวิ�ง                    20     เที�ยวบินต่อชั�วโมง
จํานวนหลมุจอด                    25      หลมุจอด
สะพานเทยีบเครื�องบิน                    11      ชุด
ขดีความสามารถรองรับผู้โดยสาร         12.5      ล้านคนต่อปี
               - ผู้โดยสารระหว่างประเทศ      5           ล้านคนต่อปี
               - ผู้โดยสารภายในประเทศ        7.5       ล้านคนต่อปี
ที�จอดรถประมาณ                   1,500       คนั

1.  การพฒันาโครงสร้างพื*นฐานทางอากาศ      1.  การพฒันาโครงสร้างพื*นฐานทางอากาศ
         - การก่อสร้างขยายท่าอากาศยานนานาชาตภิูเกต็

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



    -  โครงการก่อสรา้งอโุมงคล์อดทางแยกดาราสมทุร
เปิดใช้อโุมงคอ์ย่างเป็นทางการในวนัที� 6  เมษายน 2558
งบประมาณปี  2555  วงเงิน  650  ล้านบาท

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก
2.การพฒันาโครงสรา้งพื 9นฐานทาง
บก



- โครงการก่อสร้างอโุมงคล์อดทางแยกห้างโลตสั  
ผลการการก่อสร้างแล้วเสรจ็ 50%

งบประมาณปี 2556  วงเงิน  850  ล้านบาท

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



  -  โครงการก่อสร้างอโุมงค์
ลอดทางแยกบางคู
   งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  

ปี  2558  วงเงิน  750  ล้านบาท  

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก

  -  โครงการก่อสร้างอโุมงค์
ลอดทางแยกห้าแยกฉลอง
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  ปี  
2558  วงเงิน  680  ล้านบาท  



-  โครงการก่อสร้างจดุกลบัรถ  จาํนวน 2 จดุ  
   1. ตาํบลเกาะแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูกต็
    2. มมุชนดดอกขาว ตาํบลเทพกระษตัรี อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็
      

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก
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3. การพฒันาโครงสรา้งพื 9นฐานทาง
ทะเล

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



-   โครงการพฒันาท่าเรือนํ<าลึกอ่าวฉลอง  
     สามารถรองรบัเรือยอรช์ได้กว่า 1,500  ลาํ
      - ปัจจบุนั หน้าท่ายาว 360 เมตร เพิ�มอีก 60 เมตร สามารถจอดเรือขนาดใหญ่
ได้ 2 ลาํ
        - การจดัตั <งศนูยก์ารบาํรงุรกัษาซ่อมแซมเรือ Yacht ที�มีมาตรฐานระดบัโลก
        - การจดัตั <งศนูยค์วบคมุเรือยอรช์ เรียกว่า Phuket Yacht Control Center 
(PYCC) ที�อ่าวฉลอง หรือ Chalong Marina เพื�อเพิ�มความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการพิธีการ เข้า – ออก ในแบบ One Stop Survice
        - การติดตั <ง PHUKET VTMS (Vessel Tracking & Monitoring System) ระบบ
ตรวจตราสามารถ รบั – ส่ง และแสดงตาํแหน่งรวมทั <งข้อมลูต่างๆ ของเรือที�เข้ามา
ในน่านนํ<าจงัหวดัภเูกต็ เทียบท่า ทอดสมอ โดยใช้สญัญาณจากเรด้ารแ์ละรายงาน
ตาํแหน่งและข้อมลูเรืออตัโนมตั (AIS)   

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



มีหน่วยงาน ประกอบด้วย
     - สาํนักงานเจ้าท่าภมูิภาคสาขาภเูกต็
     - ด่านศลุกากรภเูกต็
     - ด่านตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัภเูกต็
     - องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภเูกต็
     - ด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ
     - ด่านตรวจพืชท่าเรือภเูกต็
     - ศนูยป์ระสานการปฏิบตัิในการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
       ทางทะเล เขต 3 (ศรชล เขต 3)

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



             เพื�อเพิ�มประสิทธิ ภาพการกําจดัขยะในพื<นที�จงัหวดัภเูก็ต  ที�มี
ขยะ  750  ตนั/วนั  คาดว่าจะเพิ�มขึ<นเป็น  1,000  ตนั/วนั  ในปี  2562

4.  โครงการซ่อมแซมเตาเผาขยะ  วงเงิน  530  ลบ.  
การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



วงเงนิงบประมาณ  60  ล้านบาท

5.  โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมนํ �าเสีย บริเวณพื �นที"
สามกอง

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



- ตั <งอยู่บริเวณ  หมู่ที� 5 และหมู่ที� 6  ต.ฉลอง อ.เมืองภเูกต็
- อ่างยาว 927.50 ม. สงู  23 ม. ความกว้างของสนัเขื�อน 8 ม.   
   ความจสุงูสดุ  4.503 ล้าน ลบ.ม. 
   และมีความจทุี�ระดบันํ<าเกบ็ 
   กกั   ประมาณ 4.317 ล้าน ลบ.ม. 
- งบทั <งสิ<น 660,000,000 บาท

6. โครงการก่อสรา้งอ่างเกบ็นํ<าคลองกระทะ  
การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



            วงเงนิงบประมาณ 2.4 หมื�นล้านบาท  อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม และมี
การจัดทาํเส้นทาง เพื�อให้ครอบคลุมทั*งเส้นทางหลกั (402) และ
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที�ยว (หาดป่าตอง)

7.  โครงการรถไฟฟ้ารางเบาภเูกต็ 
การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



ระบบขนสง่มวลชนจงัหวดัภเูกต็
ระยะทาง 60 กโิลเมตร

เสน้ทางเชื!อมท่าอากาศยานฯ กระบี!
ระยะทาง 78 กโิลเมตร

เสน้ทางช่วงอาํเภอดอนสกั - สรุาษฎรธ์านี
ระยะทาง 68 กโิลเมตร

เสน้ทางสรุาษฎรธ์านี – พงังา – ภเูกต็
ระยะทาง 163 กโิลเมตร



แนวเสน้ทางและตาํแหน่งสถานี
จาํนวนสถานีรวม 21 สถานี 
ระยะประมาณ 60 กโิลเมตร 
ในเขตเมืองภูเก็ตเน้นความสามารถในการเขา้ถึง -> 
ระยะหา่งระหว่างสถานีเฉลี!ยประมาณ 500 เมตร 
นอกเมืองภูเก็ต ตอ้งการความรวดเร็วและตรงต่อเวลา 
จงึกาํหนดตาํแหน่งสถานีที!อยู่ค่อนขา้งหา่ง



ช่วงท่านุ่น – สนามบิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร

ช่วงสนามบิน – อนุสาวรียเ์ทา้เทพกระษตัรีทา้ว
ศรีสุนทร ระยะทาง 19 กิโลเมตร

ช่วงอนุสาวรียเ์ทา้เทพกระษตัรีทา้วศรีสุนทร –
ฉลอง ระยะทาง 23 กิโลเมตร

ระยะทางรวม 60 กม.

ระดบัดินทั�งหมดยกเวน้ช่วงสะพานทา้วเทพกระษตัรี

ทางคู่ท ั�งหมดยกเวน้
� ช่วงสะพานทา้วเทพกระษตัรี – อบต.ไมข้าว 
� ช่วงถนนเขา้สนามบินฯ (ทล.4031) 
� ช่วงแยก ทล.402 – ทล.4030 (ถลาง) 

สถานีท่านุ่น (ITF)

สถานีหา้แยกฉลอง



ระบบรถไฟรางเบา (LRT/Tram) 
ทางวิ�งระดบัพื�นดินตลอดเสน้ทาง
ระยะทาง ประมาณ 60 กม.

จํานวนสถานี 20 สถานี

มีการสรา้งทางลอดสําหรบัรถยนตบ์างช่วง
Single track บางส่วนของช่วงท่านุ่น-สนามบินภเูก็ตฯ

Double track สนามบินภเูก็ตฯ-หา้แยกฉลอง

มีการใชช้่องจราจรร่วมกบัรถยนตใ์นเมือง

มีการปรบัเปลี�ยนการจราจรในเมือง
100 km/h maximum speed
20 to 40 km/h speed in Downtown







ที� ชื�อสถานี ที�ต ั�ง

1 สถานีท่านุ่น
ต ั9งอยูฝ่ั� ง จ.พงังา อ.ตะก ั�วป่า บรเิวณชายฝั� งท่านุ่น ต.โคกกลอย หา่งจากทางหลวง
หมายเลข 402 ประมาณ 300 เมตร

2
สถานีท่าอากาศยาน
นานาชาตภิูเกต็

ต ั9งอยูฝ่ั� งสนามบนิภูเกต็ บนถนนทางหลวงหมายเลข 4031

3 สถานีถลาง ต ั9งอยูบ่นถนนเทพกระษตัร ีตาํบลเทพกระษตัร ีใกลก้บัสถานีตาํรวจภูธรเมอืงถลาง

4
สถานีอนุสาวรยีท์า้วเทพ
กระษตัร ีทา้วศรสีุนทร

ต ั9งอยูบ่นถนนเทพกระษตัร ีสี�แยกท่าเรอื

5 สถานีเกาะแกว้ ต ั9งอยูบ่นถนนเทพกระษตัร ีหรอืทางหลวงหมายเลข 402 

6
สถานีสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร
ภูเกต็ แหง่ที� 2

ต ั9งอยูบ่นถนนเทพกระษตัร ีหรอืทางหลวงหมายเลข 402 หา่งจากการไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาคจงัหวดัภูเกต็ประมาณ 300 เมตร

7
สถานีมหาวทิยาลยัราชภฎั
ภูเกต็

ที�ต ั9งอยูใ่นตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ บรเิวณแยกจุดตดัระหวา่งถนนเทพ
กระษตัร ีกบัถนนประวตัิ

8 สถานีทุ่งคา ต ั9งอยูบ่รเิวณสี�แยกระหวา่งถนนกระษตัร ีกบัถนนทุง่คา/ถนนดาํรง 
9 สถานีเมอืงเกา่ ต ั9งอยูบ่รเิวณสี�แยกแถวนํ9า

10 สถานีวงเวยีนหอนาฬกิา
ต ั9งอยูบ่รเิวณวงเวยีนหอนาฬกิา (วงเวยีนสุรนิทร)์ ถดัออกมาจากทศิใตป้ระมาณ 50 
เมตร

11 สถานีบางเหนียว
ต ั9งอยูใ่นตาํบลตลาดใหญ ่บนถนนสายภูเกต็ หา่งจากสี�แยกบางเหนียว ใกลก้บั
มูลนิธเิทพราศี

12
สถานีหอ้งสมุดประชาชน
จงัหวดัภูเกต็

ต ั9งอยูด่า้นหน้าหอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัภูเกต็

13 สถานีสะพานหนิ ต ั9งอยูด่า้นหน้าวทิยาลยัอาชวีภูเกต็
14 สถานีศกัดเิดชน์ ต ั9งอยูศ่กัดเิดชน ์ซอย 7 ต.ตลาดเหนือ
15 สถานีดาวรุง่ ต ั9งอยูบ่รเิวณหน้าโรงเรยีนดาวรุง่วทิยา บนถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก

16 สถานีวชิติ
อยูห่น้าเทศบาลตาํบลวชิติ ใกลบ้รเิวณทางแยกระหวา่งถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก กบั 
ถนนพฒันาทอ้งถิ�น

17 สถานีเจา้ฟ้าตะวนัออก
ต ั9งอยูบ่นถนนจา้ฟ้าตะวนัออก ใกลก้บัทางแยกระหวา่งถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก กบั
ถนนทางหลวงหมายเลข 4021



Tha Nun

62 Phuket Airport

94 50 Thalang

110 66 34 Two Heroins Monument

117 73 41 25 Koh Kaew

131 87 55 39 32 Bus Terminal

134 89 58 41 34 21 Phuket Rajabhat U.

139 94 63 46 39 26 23 Thung Kha

141 96 65 48 41 28 25 20 Old Town (Thalang Road)

142 98 66 50 43 29 26 21 19 Clock Tower

143 99 67 51 44 30 28 23 21 19 Bang Niaw

145 100 68 52 45 32 29 24 22 21 19 Phuket Public Libarry

146 102 70 54 47 33 30 25 23 22 21 20 Saphan Hin

149 105 73 57 50 36 33 28 27 25 24 23 21 Sakdidetch rd.

152 107 76 59 52 39 36 31 29 28 26 25 24 21 Daorung

154 110 78 62 55 41 38 33 32 30 29 28 26 23 21 Wichit

158 113 82 65 58 45 42 37 35 34 33 31 30 27 24 22 ChoaFah Tawan Ok

162 118 86 70 63 49 46 41 39 38 37 35 34 31 28 26 22 Pa Lai

165 121 89 73 66 52 49 44 42 41 40 38 37 34 31 29 25 21 Ban Khok Tanot

168 124 92 76 69 55 52 47 46 44 43 42 40 37 34 32 28 24 21 Chalong Terminal

หมายเหตุ: ผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ 
(เดือนกนัยายน 2557)



1. ระยะเวลาการก่อสรา้ง 36 เดือน

2. มลูค่าการลงทนุ 23,498.75 ลา้นบาท

3. มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) 17,944 ลา้นบาท

4. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทนุ (B/C ratio) 2.29

5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 23.78%

หมายเหตุ: ผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ (เดือนกนัยายน 2557)

 สถานะปจัจุบนั (สงิหาคม 2558)                    

รา่งแบบรายละเอยีด (Draft Detailed Drawing)

รา่งแบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค่าพกิดั

EIA



โครงการศึกษาความเป็นไปได้
การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเกต็ 

 และเส้นทางสนามบิน



แนวเส้นทางรถไฟสายที� 2 (สถานีบางคู-ป่าตอง) ที�เชื�อมโยงสายที� 1



- การบริหารจดัการและจดัสร้างห้องนํ*าที�สะดวก
  และสะอาดให้เพยีงพอแก่นักท่องเที�ยว

8.  การพฒันาระบบสาธารณูปโภค เพื"ออาํนวย
    ความสะดวกนักท่องเที"ยว 

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก

43



โครงการที�สําคญั เช่น
     1. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน
     2. โครงการพฒันาและส่งเสริมธุรกจิ MICE

3. โครงการปะการังเทียม
      4. โครงการรถไฟสายอนัดามัน
      5. โครงการจัดซื*อรถร่อนทรายเกบ็ขยะชายหาด
      6. โครงการเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบการท่องเที�ยว

9.  การจัดทาํแผนพฒันาการท่องเที"ยวเขต     
อันดามัน 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) 

44

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



7. โครงการ Smart Tourism
8. โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
    (เส้นทางท่องเที�ยวสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกสี)
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวชุมชน
10. โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวฮาลาล
11. โครงการจักรยานเพื�อการท่องเที�ยว “International Bike Tour

Andaman” De Andaman
12. การติดตั*งกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที�ยวสําคญั    

ฯลฯ

9.  การจัดทาํแผนพฒันาการท่องเที"ยวเขตอันดามัน 5 ปี 
(พ.ศ.2559-2563) (ต่อ) 

45

การพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลกการพฒันาภูเกต็ เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก



จงัหวดัภเูก็ต 46


