
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ หอ้งประชมุช ัน้ 2  อาคารคอซมิบี ้ 

ศาลากลางจงัหวดัภูเกต็











น าเสนอในการประชมุคณะกรรมการรว่มภาครฐัและเอกชนจงัหวดัภูเกต็

10 พฤศจกิายน 2558

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง

เพือ่การแกไ้ขปัญหาการจราจรของจงัหวดัภูเกต็



เรง่รดัการกอ่สรา้งทางลอด 2 โครงการ

ใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนทีก่ าหนดไว ้

การแกไ้ขปัญหาจราจรจงัหวดัภูเกต็ ระยะเรง่ดว่น

แยกดาราสมุทร : ก าหนดแลว้เสรจ็ ม.ีค. 58

แยกสามกองก าหนดแลว้เสรจ็ ม.ิย. 58

แยกบางคู : ออกแบบแลว้เสรจ็

หา้แยกฉลอง : ออกแบบแลว้เสรจ็

เรง่รดัเสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ

เพือ่ด าเนินการ
7



การแกไ้ขปัญหาจราจรจงัหวดัภูเกต็ : ระยะปานกลางและระยะยาว

1. พฒันาระบบขนส่งมวลชนจงัหวดัภูเก็ต LRT/ TRAM WAY (อยู่ระหว่างศกึษา/ออกแบบ)



2. โครงการลงเรอื ขึน้เคร ือ่ง เพือ่สรา้งทางเลอืกในการเดนิทางระหวา่งหาดป่าตอง กบั ท่าอากาศยานภูเกต็

การแกไ้ขปัญหาจราจรจงัหวดัภูเกต็ : ระยะปานกลางและระยะยาว
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การแกไ้ขปัญหาจราจรจงัหวดัภูเกต็ : ระยะปานกลางและระยะยาว

3. โครงการกอ่สรา้งทางพเิศษ สาย กะทู ้– ป่าตอง (เพิม่ประสทิธภิาพของระบบโครงข่าย)  

(อยู่ระหวา่งศกึษาออกแบบ) 

10



การแกไ้ขปัญหาจราจรจงัหวดัภูเกต็ : ระยะปานกลางและระยะยาว

4. โครงการกอ่สรา้งถนนแนวใหม่ สาคู – เกาะแกว้ (เพิม่ระบบโครงข่ายถนน) 

(ศกึษาความเหมาะสมแลว้เสรจ็)

11







ท่าอากาศยานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ท่าอากาศยานจงัหวดักระบี่

ท่าอากาศยาน

จงัหวดัภูเกต็

จุดเชือ่มตอ่การเดนิทาง

รถไฟ - รถไฟฟ้ารางเบาจงัหวดั

ภูเก็ต

การเชือ่มโยงโครงข่ายทางรางเพือ่สง่เสรมิ การเดนิทาง

ระหวา่งท่าอากาศยานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี – กระบี ่เขา้สูจ่งัหวดัภูเกต็

(รถไฟ / รถไฟฟ้ารางเบา)

ระบบรถไฟ

รถไฟฟ้ารางเบา

14



การพฒันาฯ จะท าใหม้ีบรกิารขนสง่มวลชนที่สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั ตรงต่อเวลา และเขา้ถงึไดส้ าหรบันนทกกระดบั

ผลประโยชน์ ผลกระทบ

• รองรบัการเดินทางของชาวเมืองภเูกต็ 

ผ่านสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา หอ้งสมุด ย่าน

การคา้ ตลาด สวนสาธารณะ ที่ส  าคญัในเมอืง และเช่ือมโยงกบั

แหล่งชุมชนหลายแห่ง อาทิ ฉลอง เกาะแกว้ ถลาง ฯลฯ

• รองรบัการเดินทางเช่ือมต่อกบัสนามบินและสถานี

รถไฟท่านก่น (ที่จะพฒันาข้ึนในอนานต) 

• แกป้ญัหาการจราจรในภเูกต็อย่างยัง่ยนื

ลดการพ่ึงพารถยนต ์ลดความแออดัของการจราจร ลดการใช ้

พลงังานเช้ือเพลิง ลดมลพิษ เพ่ิมความปลอดภยัในการ

เดินทาง แกปั้ญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไรท้ิศทาง 

สง่เสริมคุณภาพชีวิตของชาวภูเกต็และความเป็นเมอืงน่าอยู่

• สง่เสรมิการท่องเที่ยว 

เพ่ิมความสะดวกในการเช่ือมโยงระหว่างสนามบินและเมือง 

และเสริมทศันีภาพและบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมอืง

• นวามจ าเป็นของการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เดินทางของชาวเมืองภเูกต็

• การปรบัเปลี่ยนการจดัการจราจรในเขตเมืองบางสว่น

- ปรบัทิศทางการเดินรถ

- ปรบัเปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน

- จ านวนช่องจราจรบนถนนบางช่วงลดลง

- การหา้มจอดรถขา้งถนนบางบริเวณ

• การเวนนืนพื้นที่ส าหรบัเขตทาง ช่วงเขา้สนามบิน

ช่วงเขา้สถานีฉลอง และ Depot



ระบบที่เหมาะสม นอื “ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tramway)” 

 นวามจกของระบบเหมาะสมกบัปรมิาณการเดินทาง

 ใชเ้ขตทางนอ้ย ลดผลกระทบการเวนนืน

 นวามกลมกลนืกบัเมือง

 มีขอ้ดีดา้นการเช่ือมต่อกบัระบบขนสง่อืน่ และการเขา้ถงึของผูใ้ชบ้รกิาร

 น่าลงทกนและบ ารกงรกัษาไม่สูงมากนัก (ต า่กว่า Monorail และ AGT)

 มีผูผ้ลติหลายราย

 มีนวามยืดหยก่นของระบบต่อขอ้จ ากดัของแนวเสน้ทาง การเดินรถ การใหบ้ริการในสถานการณ์ฉก กเฉิน 

และการใชข้บวนรถของผูผ้ลติหลายราย

 มีศกัยภาพในการต่อขยายโนรงข่ายในอนานต

 มีนวามเป็นไปไดข้องการใชแ้นวเสน้ทางรว่มกนัส าหรบับรกิารหลายสาย

 เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีใหจ้งัหวดั



ระบบรถไฟรางเบา (LRT/Tram) ระยะทาง 60 กม.

จ านวนสถานี 21 สถานี

ทางวิ่งระดบัพื้นดินตลอดเสน้ทาง ให ้Priority ที่ทางแยก

Double track เกอืบทัง้หมด มี Single track 3 ช่วง 

• ท่านก่น-ไมข้าว 

• ทล.4031 (เขา้สนามบินภเูกต็ฯ สายเก่า)

• บรเิวณแยกดอนจอมเฒา่ (ถลาง) 

มีการใชช่้องจราจรร่วมกบัรถยนตใ์นเมือง

มีการปรบัเปลี่ยนการจราจรในเมือง

100 km/h maximum speed

20 to 40 km/h speed in Downtown

750 V DC Traction Power



แนวเสน้ทางและต าแหน่งสถานี



21 min

• ท่านก่น – ฉลอง 1 ชม. 20 นาที

• สนามบนิ – ฉลอง 1 ชม. 10 นาที

• อนกสาวรยีท์า้วเทพกระษตัร ี

ทา้วศรสีกนทร – ฉลอง 45 นาที

45 min

45 min

1 h 10 min

1 h 20 min

52 min

• ท่านก่น – เมืองเกา่ 52 นาที 

• สนามบนิ – เมืองเกา่  45 นาที

• อนกสาวรยีท์า้วเทพกระษตัร ี

ทา้วศรสีกนทร – เมืองเกา่ 21 นาที



น่าโดยสาร 18 บาท + 2.5 บาท/กม. (ณ รานา ปจัจกบนั ปี พ.ศ. 2557)

จ านวนผูโ้ดยสาร: 68,000 นน (ปีเปิด)  140,000 นน (ปีที่ 30)

มูลน่าการลงทกนโนรงการ ประมาณ 24,000 ลา้นบาท 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

นวามเหมาะสมทางเศรษฐกจิ
NPV (ลา้นบาท) B/C EIRR (%)

17,944 2.29 23.78

ปี พ.ศ.
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

รวม
ประหยดัน่าใชร้ถ ประหยดัเวลา ลดอกบตัิเหตก ลดมลพษิ

2564 866.78 3,585.07 0.81 835.34 5,288.00

2573 1,216.82 5,544.55 1.49 1,537.18 8,300.04

2583 1,339.90 8,330.29 2.27 2,337.40 12,009.86

2593 1,462.98 11,116.03 3.04 3,137.62 15,719.67

หน่วย: ลา้นบาท



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



 เน่ืองจากระบบจะวางไปตามแนวถนนเดิม ตอ้งใชพ้ื้นที่ในเขตทางของกรมทางหลวง กรมทาง

หลวงชนบท และเทศบาล ตอ้งมีมต ินรม. เพื่อใหส้ามารถใชพ้ื้นที่ดงักลา่วได ้ 

 ในช่วงก่อสรา้งและช่วงเปิดใหบ้ริการระยะแรก ประชาชนตอ้งมีการปรบัตวัเน่ืองจากการ

ปรบัเปลี่ยนการจราจรของรถยนตบ์นถนนบางช่วง ท ัง้การปรบัเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ การ

ลดช่องจราจร การหา้มจอดรถริมทาง การปรบัเป็นถนนนนเดิน การปิดจกดกลบัรถ ฯลฯ



แนวเสน้ทางไม่บดบงัทศันียภาพ

บรเิวณอนุสาวรยี ์

รูปแบบสถานีในเขตเมอืงแนวเสน้ทางตอบสนองความตอ้งการ
เดนิทางของนกัเรยีน นกัศกึษา

รูปแบบเสน้ทางในเขตเมอืง



แบตเตอร่ีที่ติดต ัง้บนขบวนรถ 

นอกเขตเมอืง 

(Overhead Power Supply) 

ในเขตเมอืง (Catenary Free) 
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 ร่างแบบรายละเอียด 

(Draft Definitive Engineering and Architechtual Design)

 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 



การก าหนดแนวเส้นทาง

ระบบขนส่งมวลชนจงัหวดัภูเกต็เพิม่เตมิ



โครงการศึกษาความเป็นไปได้
การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเกต็

และเส้นทางสนามบิน



เส้นทางสายที่ 1
เส้นทางสายที่ 2
เส้นทางสายที่ 3

สนามบิน

ห้าแยกฉลอง

ป่าตอง

เมืองภูเกต็

สามแยกบางคู

40.48 กม.

19.98 กม. 17.90 กม.



เส้นทาง ปริมาณการเดนิทาง

(เทีย่ว/วนั)

ล าดบัที่

1. สนามบนิ - เซ็นทรัล - ห้าแยกฉลอง 87,891 1

2. ป่าตอง - เซ็นทรัล - อ.เมืองภูเกต็ 45,426 1

3. สามแยกบางคู - ห้าแยกฉลอง 61,243 1

4. ส่ีแยกท่าเรือ - ป่าตอง 30,957 2

5. ป่าตอง - ห้าแยกฉลอง 29,284 2

6. ห้าแยกฉลอง - กะตะ 16,414 2

7. สถานีต ารวจทางหลวงจังหวดัภูเกต็ - ส่ีแยกท่าเรือ 14,966 3

• ปริมาณการเดนิทางในแต่ละเส้นทางถูกน ามาใช้ในการจัดล าดบัการพฒันาเส้นทาง

ล าดบัการพฒันาเส้นทาง



ผลการคดัเลือกรูปแบบรถไฟฟ้า
เส้นทางสายที่ 1 : รถไฟฟ้าระบบล้อยาง



เส้นทางสายที่ 2 และ 3 : รถไฟฟ้าระบบล้อยาง



เส้นทางสายที่ 2 ป่าตอง ถึง อ าเภอเมืองภูเกต็

• เส้นทางสายที ่2 = Patong ถึง Muang 

Phuket [PM]

• 18 สถานี [PM01 to PM18]

• PM01 ป่าตอง
• PM02 จังซีลอน
• PM03 พระบารมี
• PM04 กะทู้
• PM05 ศูนย์อนุรักษ์มรดก
• PM06 สามกอง
• PM07 ดาราสมุทร
• PM08 สนามกฬีาสุระกุล
• PM09 ระนอง

• PM10 ดบุีก
• PM11 ภูเกต็
• PM12 วดัฉลอง
• PM13 สุรินทร์
• PM14 พงังา
• PM15 รอยลัภูเกต็
• PM16 รัษฎา
• PM17 ตลาดเหนือ
• PM18 ขจรเกยีรติศึกษา

ป่าตอง

อ.เมืองภูเกต็



เส้นทางสายที่ 2 ป่าตอง ถึง อ าเภอเมืองภูเกต็ ช่วงทีผ่่านอ าเภอเมืองภูเกต็



•BRT 
•PM01 ป่าตอง
• PM02 จังซีลอน
• PM03 พระบารมี
• PM04 กะทู้
• PM05 ศูนย์อนุรักษ์มรดก
• PM06 สามกอง
• PM07 ดาราสมุทร





0.9%

GDP ปี  57

คาดการณ์
เศรษฐกจิ ปี 58 
2.7 – 3.2%

6.2%

-5.5%

-3.5%

1.8%

-2.6%

-8.5%

-0.3%

0.3%

ลงทนุรวม 

น าเขา้

สง่ออก

ใชจ้า่ยครวัเรอืน

ใชจ้า่ยครวัเรอืน

สง่ออก

น าเขา้

ลงทนุรวม 

เศรษฐกจิไทย ปี 2557 - 2558

ทีม่า : สนง.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)

ขอ้มลู ณ สงิหาคม 2558



คาดการ
ณ์ GDP ปี
58 2.8%

คาดการณ์ GPP ปี 
58 ขยายตวั 3.8%

คาดการณ์ GPP ปี 58
ชะลอตวั 1.6%

ขอ้มูล ณ เดอืนมถินุายน 2558 ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2558

เศรษฐกจิไทย ปี 2558

ขอ้มลู ณ กรกฎาคม 2558

เศรษฐกจิภูเกต็ ปี 2558

คาดการณ์ GDP 
ปี 58 2.8%

คาดการณ์ 
GDP ปี 58
3.2%

ขอ้มลู ณ  กนัยายน 2558
ทีม่า : ศนูยว์จิยักสกิรไทย

คาดการณ์ GDP ปี 
58

3.1%

ขอ้มูล ณ  เมษายน 2558

ทีม่า : ศนูยพ์ยากรณเ์ศรษฐกจิธุรกจิมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย

ขอ้มูล ณ กนัยายน 2558

อตัราเงนิเฟ้อ         
-0.6 %

อตัราเงนิเฟ้อ
– 1.0 %

อตัราเงนิเฟ้อ
2.0%



เศรษฐกจิจังหวัดภเูกต็

GPP จงัหวดัภเูก็ต

ทีม่า : GPP แบบ (CVMs) ปี 2548-2556 ของ  สศช.
GPP ปี 2557-2558 ประมาณการ โดยวธิ ีManagement Chart

มลูคา่เพิม่ ณ ราคาประจ าปี

ลา้นบาท



ภาคบรกิาร 92.3 %
มลูคา่ 122,960 ลา้นบาท

ภาคเกษตร 3.6%
มลูคา่ 4,833 ลา้นบาท ภาคอตุสาหกรรม 4.1 %

มลูคา่ 5,490 ลา้นบาท

ทีม่า : สนง.คณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)

ภาคอตุสาหกรรม
-สาขาอตุสาหกรรม
-สาขาไฟฟ้า ประปาฯ

ภาคการเกษตร
-สาขาเกษตรกรรม
-สาขาประมง

ภาคบรกิาร
-สาขาขายสง่ขายปลกี
-สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
-สาขากอ่สรา้ง
-สาขาขนสง่
-สาขาตัวกลางทางการเงนิ
-สาขาบรกิารดา้นอสังหารมิทรัพย์
-สาขาบรหิารราชการ
-สาขาการศกึษา
-สาขาบรกิารสขุภาพ
-สาขาการใหบ้รกิารชมุชน
-สาขาลกูจา้งในครัวเรอืน



รอ้
ย
ละ

อัตราการขยายตัวจังหวัดภูเก็ต

เศรษฐกจิจังหวัดภเูกต็ ปี 2558

3.0

อัตราการขยายตัวประเทศข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558
ที่มา: สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

3.8



เศรษฐกจิจังหวัดภูเกต็ ปี 2558

คาด GPP 
ปี 58 ขยายตวั 

3.8%
อปุสงค์
1.5%

อปุทาน
6.4%

อตุสาหกรรม 
0.1%

ภาคบรกิาร 
6.5%

เกษตรกรรม 
1.7%

บรโิภค
ภาคเอกชน 
3.0%

การลงทนุ
ภาคเอกชน 
-1.9%

การใชจ้า่ย
ภาครฐั 2.1%

อตัราเงนิเฟ้อ 2.0%

ประมาณการเศรษฐกจิ โดยวธิ ี
Management Chart

ปจัจยั
- ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวั

ปจัจยั
-จ านวนนกัทอ่งเทีย่วขยายตวั

ปจัจยั
-ปรมิาณผลผลติยางพารา
และสตัวน์ า้รวมขยายตวั

ปจัจยั
-ยอดภาษมีูลคา่เพิม่ชะลอตวั
-ความเชือ่ม ัน่ผูบ้รโิภค
ลดลง

ปจัจยั
-ยอดสนิเชือ่เพือ่การลงทนุ
ของสถาบนัการเงนิพาณชิยห์ดตวั
-ความเขม้งวดในการอนุมตัสินิเชือ่
ของสถาบนัการเงนิ

ปจัจยั
-การปรบัขึน้เงนิเดอืนขา้ราชการและ
การปรบัฐานเงนิเดอืน
-มาตรการเรง่รดัเบกิจา่ยของภาครฐั

- ดชันรีาคาหมวดอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชอ่าหารและเครือ่งดืม่
หมวดเคหสถาน และหมวดพาหนะ การขนสง่ 
และการสือ่สาร มแีนวโนม้ลดลง
- ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิลดลง





การบรหิารจดัการน า้

โครงการชลประทานภเูก็ต
ปี ๒๕๕๘

http://www.rid.go.th/cover.htm
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1.อ่างเกบ็น า้บางวาด 10.60 ล้าน ลบ.ม.
2.อ่างเกบ็น า้บางเหนียวด า 7.20 ล้าน ลบ.ม.
3.สถานีสูบน า้คลองบางใหญ่ – บางวาด 

(เพิม่ปริมาณน า้เกบ็กกัอ่างฯบางวาดเฉลีย่ 6.50 ล้าน ลบ.ม./ปี)

รวมความจุปัจจุบันประมาณ  75.80 ล้าน ลบ.ม.

ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน

1.ขุมน า้ประปาของเทศบาลนครภูเกต็ 4.70 ล้าน ลบ.ม.
2.ขุมน า้ของประปาภูมภิาค 3.30 ล้าน ลบ.ม.
3.ขุมน า้ประปาของเอกชน (REQ) 0.50 ล้าน ลบ.ม.

ในความรับผดิชอบของหน่วยงานอ่ืน

แหล่งน า้ทีม่ใีนปัจจุบัน

รวม 
24.30

ล้าน ลบ.ม.

รวม 
51.50

ล้าน ลบ.ม.
5.ขุมน า้อ่ืนๆ 42.55 ล้าน ลบ.ม.
4.ขุมน า้ของมหาวทิยาลยัฯ 0.45 ล้าน ลบ.ม.

http://www.rid.go.th/cover.htm
http://www.rid.go.th/cover.htm


อา่งฯบางวาด
บา้นบางทอง ม.7 ต.กะทู ้ 

อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต

อา่งฯบางเหนยีวด า
บา้นมา่หนกิ ม.7 ต.ศรสีนุทร 

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

อา่งฯคลองกะทะ
บา้นนากก ม.5 ต.ฉลอง  

อ.เมอืง  จ.ภเูก็ต

ระบบสบูกลบัคลองบาง
ใหญ-่บางวาด ต.กะทู ้ 
อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต

ฝายคลองบางใหญ่
ต.กะทู ้อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้อา่งเก็บน า้

อ.ถลาง

อ.กะทู ้

อ.เมอืง



สถิติปรมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้าบางวาด ปี 2555-2558

ปี 55
ปี 57

ปี 58

ปี 56



สถิติปรมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้าบางเหนียวด า ปี2555-2558

ปี 55 ปี 56

ปี 57

ปี 58
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อา่งฯบางวาด
บา้นบางทอง ม.7 ต.กะทู ้ 

อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต ความจ ุ10.60 mcm.

อา่งฯบางเหนยีวด า
บา้นมา่หนกิ ม.7 ต.ศรสีนุทร 

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ความจ ุ7.20 mcm.

อา่งฯคลองกะทะ
บา้นนากก ม.5 ต.ฉลอง  อ.เมอืง  
จ.ภเูก็ต ความจ ุ4.32 mcm.

ระบบสบูกลบัคลองบางใหญ-่บางวาด 
ต.กะทู ้ 

อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต ความจ ุ6.50 mcm.

ฝายคลองบางใหญ่
ต.กะทู ้อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต

การพฒันาแหลง่น า้

อ.ถลาง

อ.กะทู ้

อ.เมอืง

โครงการแกม้ลงิบา้นโคกโตนด
ต. เทพกระษตัร ีอ.ถลาง

จ.ภเูก็ต ความจ ุ0.14 mcm.

ขมุเหมอืงทีป่ระปาน ามาใช ้ประมาณ 12 แหง่ 
ความจ ุ8  mcm.

ระบบผนัน า้บา้นโคกโตนด-อา่งฯบาง
เหนยีวด า 

ต.เทพกระษตัร ีอ.ถลาง
จ.ภเูก็ต ความจ ุ4.50 mcm.

เพิม่ความจอุา่งเก็บน า้บางเหนยีวด า
เป็น 10.2 mcm.
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แหลง่น า้ตน้ทนุทีใ่ชใ้นการผลติน า้ประปา



Your site here

LOGO การประปาส่วนภูมภิาคสาขา

ภูเกต็
ปัจจบุนั

1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีก าลงัผลติทีใ่ชง้านรวม 

2,000 ลบ.ม./ชม. (48,000 ลบ.ม./วนั) โดยมีสถานีผลติน ้า จ านวน 2

แห่ง

- สถานีผลติน ้าทีส่ านักงาน กปภ. สาขาภเูก็ต (บางวาด)

- สถานีผลติน ้าบา้นบางโจ

2. ก าลงัผลติทีร่บัซ ือ้น ้าจากบรษิทัเอกชน มีก าลงัผลติทีใ่ชง้าน

ตามสญัญา 1,375 ลบ.ม./ชม. โดยมสีถานีผลติน ้า จ านวน 5 แห่ง

สถานีผลติน ้า

กะทู ้

สถานีผลติน ้า

เขง้หงวน

สถานีผลติน ้า

RO กะรน

สถานีผลติน ้า

เจา้ฟ้า

สถานีผลติน ้า       

บ.ไทยวอเตอรเ์วริค์

เทคโนโลย ีจ ากดั
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โครงการปรบัปรุงการประปาส่วนภูมภิาค 

สาขาภูเกต็

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ไดร้บั

จดัสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อก่อสรา้งปรบัปรุง

ขยายการผลิต แล ะจ่ า ยน ้ า ป ร ะป า ในว ง เ งิ น 

401,656,000 บาท  คาดว่าโครงการท ัง้หมดจะ

ด า เ นินการแล้ว เสร็จใน ปี  2560   แล ะได้ร ับ

งบประมาณเพิ่มเติมปี 2558 วงเงิน 52,860,700 

บาท
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การแกไ้ขปัญหาระยะส ัน้ (เรง่ดว่น)

การแกไ้ขปัญหาระยะยาว

การประปาสว่นภูมภิาคสาขา

ภูเกต็

























3.5 โครงการ Smart 

Growth City



Phuket  City 2030 : Challenging for The Future

• ความสมบรูณข์องสถาปัตยกรรมดัง้เดมิและจติวญิญาณของ

สถานที่

• ความเพิม่ขึน้ของคณุภาพชวีติ สขุภาวะ และความปลอดภยั

• ความมัง่คัง่ของเศรษฐกจิและโอกาสการเตบิโตของการจา้งงาน

• เสน่หข์องเมอืงและแรงดงึดดูในการลงทนุ

• การเตบิโตของฐานภาษแีละการเพิม่ขึน้ของมูลคา่ทรพัยส์นิ

• ความโดดเดน่ของภมูปัิญญาดา้นอาหารและวฒันธรรมพืน้ถิน่



Green 

Economy

Green 

Business

Green 

Environmental

Green Infrastructure Green

Mobility

Greenest City

Smart Growth Principles for Phuket Future Growth

Smart Growth Principles for Phuket Future Growth



Phuket City 2030 

• เป็นเลศิดา้นการประกอบธรุกจิและการลงทนุ

• เป็นเลศิดา้นการอยูอ่าศยัและการพกัผ่อน

• เป็นเลศิดา้นความปลอดภยั

• เป็นเลศิดา้นการรกัษาสภาวะแวดลอ้ม

• เป็นเลศิดา้นจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่วและการ

ประชมุ

Phuket City 2030: Positioning & Excellence



Phuket City 2030: Strategic Plan

แผนยุทธศาสตรน์ ารอ่งการพฒันา

ศูนยเ์ศรษฐกจิใหม่นครภูเกต็

ธงน าภูเกต็ไปสู่ 

Smart Growth Principles for Phuket Future Growth

Phuket City 2030: Positioning & 
Excellence
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ผงัแสดงแนวถนนในการปรบัปรงุฟ้ืนฟู
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Phuket City 2030:  New Economic Center
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ผงัแสดงรปูแบบการปรบัปรงุฟ้ืนฟู

Phuket City 2030:  New Economic Center
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PHUKET REVITALIZATION
เขตเทศบาลนคร

ภูเกต็
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ความเหมาะสมของพืน้ที่

Location : ต ัง้อยู่บรเิวณใจกลางย่านพาณิชยกรรมดงัเดมิของภูเกต็ โครงข่ายถนนสายหลกัและรองมี
ความสมบูรณ ์ โครงข่ายคูคลอง

ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้า ผงัเมอืงรวมก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีศู่นยก์ารพฒันาเมอืงดว้ย
การอนุญาตความสูงและความ หนาแน่นอาคาร มทีีว่า่งพรอ้มการพฒันามากกวา่รอ้ยละ 40 

Linkage: พืน้ที ่1.25 ตารางกโิลเมตร มคีวามสะดวกในการเชือ่มตอ่การเดนิทางภายในพืน้ที่

และระหวา่งหน่วยบรกิารส าคญั

ของเมอืง เชน่ ย่านประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรมเมอืงเกา่ภูเกต็ โรงแรมระดบั 3-5 ดาว ศูนยก์าร
ขนส่งตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 

(ทีจ่ะกอ่สรา้งในอนาคต) มโีอกาสอย่างสูงในการพฒันาพืน้ทีเ่ป็นเมอืงแห่งการเดนิ (Walkable
City) 

30 นาทกีบัการเดนิทางเชือ่มตอ่กบัสนามบนินานาชาตดิว้ยรถไฟฟ้ารางเบา 

10 นาทกีบัเชือ่มตอ่กบัศูนยพ์าณิชยกรรมใหม่ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตกดว้ยรถบสัขนส่งมวลชน 

3 นาทกีบัการเชือ่มตอ่กบัพืน้ทีเ่มอืงเกา่

5 นาทกีบัการเชือ่มตอ่กบัสวนสาธารณะดว้ยรถบสัขนส่งมวลชน

Phuket City 2030:  New Economic Center



Connectivity: มีโอกาสในการเป็นศูนยก์ารเชือ่มโยงทางธุรกจิ 
การคา้ และการลงทุนของประเทศและของภูมภิาค โดยทีต่ ัง้ของศูนยม์ี
ศกัยภาพในการปรบัปรุงเพือ่เกิดการเชือ่มโยงดว้ยโครงข่ายออนไลน์
ความเรว็สูง มคีวามเหมาะสมในการเป็นศูนยก์ลางธุรกจิการท่องเทีย่ว 
ประชมุและนิทรรศการ การกฬีาและการท่องเทีย่วทางน ้า ฯลฯ 

Easy Investment: ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเมอืง ระบบ
ขนส่งมวลชนโครงสรา้งพืน้ฐานการสือ่สารความเรว็สูง ความปลอดภยั
ระดบัสูง สทิธปิระโยชนส์ าหรบันักลงทุน ระบบบรหิารจดัการเมอืงทีเ่อือ้
อ านวยการลงทุน ฯลฯ

Competitiveness: ศูนยเ์ศรษฐกจิเป็นพืน้ทีแ่ห่งโอกาสการด าเนิน
ธุรกิจและการประกอบการซึง่รฐัใหก้ารสนับสนุน ดว้ยสิทธปิระโยชน ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน และความสามารถในการเชือ่มต่อกบัท ัว่ทุกภูมภิาค 
ซึง่จะท าใหก้จิการมคีวามสามารถในการแข่งขนัสูง

Phuket City 2030:  New Economic Center



Phuket City 2030:  New 

Economic Center



ทศันียภาพจดุที ่1 Before

After



Phuket City 2030:  New Economic 

Center
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NEW WATERFRONT

Phuket City 2030:  New Economic Center
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PHUKET REVITALIZATION
เขตเทศบาลนคร

ภูเกต็

NEW WATERFRONT

Phuket City 2030:  New Economic Center
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PHUKET REVITALIZATION
เขตเทศบาลนคร

ภูเกต็

NEW WATERFRONT

Phuket City 2030:  New Economic Center



Phuket City 2030:  New Economic Center



การออกแบบเสน้ทางสญัจร

COMPLETE  STREET



การออกแบบความเรว็ในโครงการน ามาประยกุตใ์ชโ้ดยการลดขนาดความกวา้ง

ของทางสญัจรรถยนต ์ท าใหต้อ้งใชค้วามเรว็ทีต่ ่าลดโดยพืน้ทีท่ ั่วทัง้โครงการ 

ยวดยานทุกชนิดไม่สามารถใชค้วามเรว็ไดเ้กนิกวา่ 25 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง

การออกแบบความเรว็รถยนต ์





P
h

u
k
e
t C

ity
 2

0
3

0
:  N

e
w

 E
c
o

n
o

m
ic

 C
e
n

te
r



P
h

u
k
e
t C

ity
 2

0
3

0
:  N

e
w

 E
c
o

n
o

m
ic

 C
e
n

te
r



Phuket City 2030:  New Economic Center



โครงการประกอบแผนยุทธศาสตร ์

Phuket 2030 : Smart Growth City



โครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากรฐับาล ประกอบดว้ย
1. โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงฟ้ืนฟูกายภาพถนนระยะที ่1 บรเิวณศูนยเ์ศรษฐกจิใหม ่1 (ถนนพงังา/ออ๋งซมิผ่าย/

ตลิกอทุศิ/ชนะเจรญิ)

2. โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงฟ้ืนฟูกายภาพถนนระยะที ่2 บรเิวณพืน้ทีเ่มอืงเกา่ภูเกต็

3. โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงฟ้ืนฟูกายภาพถนนระยะที ่3 บรเิวณศูนยเ์ศรษฐกจิใหม ่2 (ถนนเยาวราชสว่น

ตอ่เน่ืองเมอืงเกา่/

ถนนแมห่ลวน/ถนนวชิติสงคราม/ถนนเทพกษตัรยี/์ฯลฯ)

4. โครงการปรบัปรุงฟ้ืนฟูคูคลองบรเิวณศูนยเ์ศรษฐกจิเป็นเสน้ทางสเีขยีวเพือ่การท่องเทีย่ว (Greenway for 

Recreation) 

5. โครงการปรบัปรุงฟ้ืนฟูคลองบางใหญเ่ป็นเสน้ทางสเีขยีวเพือ่การท่องเทีย่ว (Greenway for Recreation) 

ชว่งที ่1 โรงกรองน ้าเทศบาลนครภูเกต็-แยกสะพานพระอรา่ม

6. โครงการกอ่สรา้งศูนยก์ารขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบจงัหวดัภูเกต็ (Phuket Multimodal Transportation 

Center) 

7. โครงการจดัซือ้รถบสัขนสง่มวลชนไฟฟ้าประเภทพืน้ชานต า่ จ านวน 20 คนั และคา่กอ่สรา้งโรงจอดรถ และ

โรงซอ่มบ ารุงและอปุกรณ์

งบประมาณ 80 ลา้นบาท

งบประมาณ 40 ลา้นบาท

งบประมาณ 120 ลา้นบาท

งบประมาณ 30 ลา้นบาท

งบประมาณ 120 ลา้นบาท

งบประมาณ 300 ลา้นบาท

งบประมาณ 150 ลา้นบาท



8. โครงการกอ่สรา้งสถานีรถบสัขนสง่มวลชนไฟฟ้าประเภทชานต า่และโครงสรา้งพืน้ฐานสถานี ส าหรบั

ประชาชนทุกวยั 

จ านวน 40 สถานี 

9. โครงการกอ่สรา้งระบบสือ่สารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงในพืน้ทีศู่นยเ์ศรษฐกจิ 

10. โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงฟ้ืนฟูพืน้ทีน่นัทนาการรมิน ้า (Waterfront) บรเิวณสะพานหนิเพือ่การท่องเทีย่ว 

11. โครงการกอ่สรา้งท่าเรอืส าราญเพือ่การท่องเทีย่วเทศบาลนครภูเกต็

12. โครงการปรบัปรุงตลาดสดและตลาดอาหารภูมปัิญญาพืน้ถิน่เพือ่อนุรกัษแ์ละการท่องเทีย่ว

13. โครงการจดัซือ้ทีด่นิเพือ่กอ่สรา้งสถานทีส่าธารณะบรเิวณศูนยเ์ศรษฐกจิ 

14. โครงการกอ่สรา้งพลาซา่และสถานทีส่าธารณะบรเิวณบรเิวณศูนยเ์ศรษฐกจิ

15. โครงการปรบัปรุงสายไฟฟ้าลงดนิของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในเขตศูนย ์เศรษฐกจิ

งบประมาณ 20 ลา้นบาท

งบประมาณ 2,500 ลา้นบาท

งบประมาณ 2,000 ลา้นบาท

งบประมาณ 3,000 ลา้นบาท
งบประมาณ 500 ลา้นบาท

งบประมาณ 120 ลา้นบาท

งบประมาณ 150 ลา้นบาท

งบประมาณ 3,000 ลา้นบาท



โครงการทีข่อรบัสทิธปิระโยชนเ์พือ่กระตุน้การลงทุน

การขออนุมตัเิพือ่รบัสทิธปิระโยชนส์ าหรบักจิการทีป่ระกอบการในพืน้ทีศู่นยเ์ศรษฐกจิใหม่ 1 ใหก้บั
ผูล้งทุนต ัง้แตปี่งบประมาณ 2560-2570 โดยไดร้บัสทิธแิละประโยชนใ์นอตัราสูงสุด เชน่เดยีวกบัที่

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสนบัสนุนแกป่ระกอบการในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษหรอืตาม
นโยบายของรฐับาล โดยก าหนดสาขาการลงทุนทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน ์ดงันี้

1.1 กจิการคา้ปลกีและการบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการคา้ปลกี

1.2 กจิการโรงแรมและทีพ่กัอาศยัส าหรบันกัท่องเทีย่วและผูพ้ านกัระยะยาว

1.3 กจิการโรงพยาบาลและศูนยส่์งเสรมิสุขภาพหรอืบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบการส่งเสรมิ
สุขภาพ

1.4 กจิการวจิยัและพฒันาหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันานวตักรรม

1.5 กจิการศูนยก์ารประชมุและแสดงสนิคา้ทีม่ขีนาดพืน้ทีป่ระกอบการ

ไม่น้อยกวา่ 50,000 ตารางเมตร

1.6 กจิการอาคารส านกังานใหเ้ชา่ทีม่ขีนาดพืน้ทีป่ระกอบการไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร

1.7 กจิการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารชดุหรอืคอนโดมเินียมทีม่ขีนาดพืน้ทีป่ระกอบการ

ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร



1.8 กจิการดา้นการธนาคาร การเงิน การลงทุน การประกนัภยั และกจิการประเภททีเ่กีย่วเน่ือง

กบั

การใหบ้รกิารทางการเงิน

1.9 กจิการบรหิารการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั ศูนยก์ารประชมุและแสดงสนิคา้ ท่าเรอืส าราญ 

เรอืส าราญ 

ทีป่รกึษาการบรหิารจดัการองคก์ร การตลาด และการเงิน

1.10 กจิการการจดัการสิง่แวดลอ้ม การจดัการมลภาวะ การจดัการดา้นพลงังานหมุนเวยีน

หรอืพลงังาน

ทีไ่ม่ใชฟ้อสซลิล ์

1.11 กจิการดา้นการขนสง่มวลชน การคมนาคมขนสง่และโลจสิตกิสท์ีใ่หบ้รกิารกลุ่มลูกคา้

จากตา่งประเทศ

เป็นสว่นใหญ่

1.12 กจิการผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงหรอืการสือ่สารไรส้ายความเรว็สูง และกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้ง

1.13 กจิการสถานบนัเทงิและนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่วและนนัทนาการ

1.14 กจิการสวนน ้าหรอืสวนสนุก

โครงการทีข่อรบัสทิธปิระโยชนเ์พือ่กระตุน้การลงทุน (ตอ่)





มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต



3.7 ขอ้เสนอจากหอการคา้จงัหวดัภูเกต็

(1) การจดัเกบ็ภาษนี าเขา้สู่ภาครฐั เชน่ ผูป้ระกอบการดา้นการ

ท่องเทีย่ว รา้นอาหาร  ของทีร่ะลกึ ธุรกจิสปา ธุรกจิท่องเทีย่วทาง

น ้า โรงแรมทีพ่กั                              (สรรพากรพืน้ทีภู่เกต็/สนง.การ
ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัภูเกต็)

(2) การจดัระบบสญัญาณไฟจราจร  (ต ารวจภูธรจงัหวดัภูเกต็)

(3) การแกไ้ขปัญหาเร ือ่งไฟฟ้าทีด่บับ่อย (การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
ภูเกต็)

(4) การแกไ้ขปัญหาเร ือ่งน ้าประปาที่ขาดแคลน (การประปาส่วน
ภูมภิาค สาขาภูเกต็)

(5) การสนับสนุนการท่องเทีย่วชุมชนวถิไีทย  (สนง.การท่องเทีย่ว
และกฬีาจงัหวดัภูเกต็)

(6) การปรบัปรุงทศันียภาพประตูเมอืงของจงัหวดัภูเก็ต  (องคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัภูเกต็)




