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บทที่ 4 กระบวนการวางแผนออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 

บทน า 

เนื้อหาในบทนี้น าเสนอตัวอย่างของกระบวนการวางแผนออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ทดลอง
ใช้บางส่วนกับพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกอธิบายกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นการวางแผนแบบการสร้างฉากทัศน์ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการวางผังเมืองที่ด าเนินการอยู่ทั่วไป
ในประเทศไทย ส่วนที่สองอธิบายกระบวนการพัฒนาแบรนด์ของเมือง ซึ่งจะตอบโจทย์ความท้าทายด้านเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ และการตลาดของเมืองท่องเที่ยว ส่วนที่สามอธิบายแนวคิดและข้ันตอนการออกแบบเมืองที่รองรับความ 
ท้าทายด้านการท่องเที่ยวของเมือง  การน าเสนอเนื้อหาทั้งสามส่วนในบทนี้จะเน้นแนวคิดและหลักการส าคัญใน
ภาพรวม โดยเสริมด้วยบทสรุปโดยคร่าวจากการทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการนั้นในพื้นที่ศึกษา ส่วนรายละเอียด
ของการด าเนินกระบวนการวิเคราะห์และผลลัพธ์ที่ได้นั้น จะน าเสนอในบทที่ 5 ถึง 7 

การวางแผนยุทธศาสตร์แบบฉากทัศน ์

การวางแผนเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน ความท้าทายหนึ่งใน
การวางแผนคือ ข้อมูลและความรู้ที่นักวิเคราะห์และวางแผนมีอยู่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน 
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคต  แต่นักวางแผนต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและมี
ความเป็นไปได้อย่างไร  ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญในการวางแผนคือการคาดการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
พยายามท าความเข้าใจกับภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจท าอะไรลงไป ดังนั้น การวางแผนนัยหนึ่งก็
คือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันจากมุมมองและข้อมูลที่ ได้จากอดีต 
ปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) นี้ถือเป็นความท้าทายส าคัญของการวางแผน 

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการฉายภาพที่จะเกิดขึ้นอนาคตเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการ
วางแผน แต่เนื่องจากไม่มีใครสามารถหยั่งรู้อนาคตได้ นักวางแผนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องตัดสินใจว่า 
ปัจจัยและภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตใดที่คิดว่าสมเหตุสมผลมากกว่ากัน โดยอาจยึดตามผลการวิเคราะห์ด้วย
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าภาพอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้น มักเป็นกระบวนการทาง
การเมือง และมีการเห็นต่าง ถกเถียงและโต้แย้งกันเสมอระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพราะแต่ละกลุ่มแต่
ละคนมีผลประโยชน์ ค่านิยมและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การสร้างการยอมรับของประชาชนในแผนและ
โครงการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองจึงเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตุนี้ กระบวนการและเครื่องมือในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งความซับซ้อนและความไม่แน่นอนของ 
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ปัจจัยต่าง ๆ ท าให้แนวทางการคาดการณ์และวางแผนแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์และความท้าทายที่เปลี่ยนไป
ได้  ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการวางแผนที่สามารถคาดการณ์
อนาคต เพ่ือให้แผนและการด าเนินการมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์อดีตและปัจจุบัน 

ด้วยการท าความเข้าใจในอดีตและปัจจุบันเป็นพ้ืนฐานส าคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน การ
วางแผนยุทธศาสตร์โดยทั่วไปจึงเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรหรือพ้ืนที่ศึกษา 
วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองมีอยู่หลายวิธี ในการวิเคราะห์ภาพรวม
ของเมืองกรณีศึกษาในงานนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่
ทั่วไป นั่นก็คือ วิธีการสวอตและโทวส์ (SWOT-TOWS) 

SWOT และ TOWS 

วิธีการที่รู้จักกันมากและใช้กันอยู่ทั่วไปในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบาย
สาธารณะคือวิธีการสวอต (SWOT) ซึ่งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
หรือนโยบายที่ต้องด าเนินการ  SWOT ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ตาม
ค าอธิบายโดยคร่าวดังนี้ 

- S หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรือพ้ืนที่เมืองหรือ

ย่านที่ต้องการวางแผน 

- W หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของ

องค์กรหรือพ้ืนที่วางแผน  

- O หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เกื้อหนุน เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการพัฒนาหรือ

บรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรหรือพ้ืนที่นั้น ๆ 

- T หมายถึง ภัยคุกคามหรืออุปสรรค ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ท าให้องค์กรหรือพ้ืนที่

นั้น ๆ ไม่สามารถด าเนินการหรือบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย 

วิธีการวิเคราะห์ SWOT นี้เป็นวิธีการเบื้องต้นที่นักวางแผนพัฒนาเมืองเพ่ือการท่องเที่ยว สามารถใช้
วิเคราะห์พ้ืนที่เมืองในบริบทต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เมื่อได้วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไปจึง
เป็นการสลับไขว้ปัจจัยที่ได้วิเคราะห์มาในตาราง SWOT เพ่ือสร้างตารางทางเลือกยุทธศาสตร์ (TOWS Strategic 
Options) ซ่ึงน าเอาปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาไขว้กัน เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
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1) ยุทธศาสตร์จุดแข็งและโอกาส (Strengths and Opportunities - SO) โจทย์หลักในส่วนนี้คือ เมืองจะ
ใช้จุดแข็งส่วนไหนและอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก  

2) ยุทธศาสตร์จุดแข็งและภัยคุกคาม (Strengths and Threats - ST) – โจทย์หลักคือ จะใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งท่ีมีอยู่อย่างไร เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่มีอยู่และคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3) ยุทธศาสตร์จุดอ่อนและโอกาส (Weaknesses and Opportunities – WO) – โจทย์หลักคือ จะใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพ่ือจัดการกับจุดอ่อนที่มีอยู่ของพื้นที่ 

4) ยุทธศาสตร์จุดอ่อนและภัยคุกคาม (Weaknesses and Threats – WT) โจทย์หลักคือ ยุทธศาสตร์ใดที่
จะสามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามไปได้พร้อมกัน 

STEEPV 

อีกวิธีการหนึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการส ารวจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและค่านิยม (Social, Technological, Economic, Environmental, Political, 
and Value – STEEPV)  เนื่องจากความเป็นไปในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อน อีกทั้งปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้การวางแผนพัฒนามีความยากมากยิ่งขึ้น แนวคิด แนวทางและวิธีการวางแผนที่เคยใช้มาแต่
อดีตจึงอาจต้องปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ STEEPV เป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ช่วยให้การ
วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ง่ายขึ้น 

ตัวอย่างปัจจัยท่ีใช้วิเคราะห์ในการสร้างฉากทัศน์ของเมืองท่องเที่ยว 

การพัฒนาพ้ืนที่ในเมืองท่องเที่ยวมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค 
ประเทศ เมือง และชุมชน โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยหรือแนวโน้มใหญ่ที่เรียกว่า เมกะเทรนด์ 
(megatrends) และปัจจัยตัวเปลี่ยนเกม (game changer) ตัวอย่างของแนวโน้มใหญ่และตัวเปลี่ยนเกมที่คาดว่า
น่าจะมีผลต่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้ 

แนวโน้มใหญ่หรือเมกะเทรนด์ 

แนวโน้มใหญ่หรือเมกะเทรนด์คือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีผลกระทบอย่างถาวรหรือคงอยู่เป็นเวลานาน และมีผลกระทบสืบเนื่องไปยัง
ปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ตัวอย่างของแนวโน้มส าคัญในระดับโลกจากการวิเคราะห์โดย  National Intelligence 
Council ใน ค.ศ. 2012  ได้แก่ การเพ่ิมอ านาจและพลังของปัจเจกบุคคล (Individual empowerment)  
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การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (Demographic transitions) โลกพหุนิยม พหุขั้ว (Pluralistic, multi-polar 
world) และความยั่งยืนและความมั่นคง (Sustainability and resiliency)74  

1) การเพ่ิมอ านาจและพลังของปัจเจกบุคคล ( Individual empowerment) การเพ่ิมอ านาจและ
ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจและด าเนินชีวิตของตนเอง ทั้งในการบริโภค การผลิต 
การเดินทางและติดต่อสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคม อาทิ การเพ่ิมจ านวนของชนชั้น
กลาง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการการผลิต และการให้ความส าคัญกับ
สุขภาพและสุขภาวะ  

2) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง  แนวโน้มนี้แบ่งออกได้  
4 ประเด็นส าคัญด้วยกัน ได้แก่ กระบวนการเป็นเมือง การเคลื่อนที่ของมนุษย์ (Human mobility) การ
เข้าสู่สังคมสูงวัย และประชากรเจนวาย (Generation Y) 

3) โลกพหุนิยมและพหุขั้ว  ระบบสังคมและการเมืองในโลกจะเปลี่ยนไป ทั้งโครงสร้างอ านาจใหม่ในโลก
และภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีขั้วอ านาจมากขึ้น อาทิ บูรพาภิวัตน์ เครือข่ายที่หลากหลายและ
ยืดหยุ่น การก่อการร้ายระดับโลก สังคมแบบพหุนิยม และความเหลื่อมล้ าที่เพ่ิมมากข้ึน  

4) ความยั่งยืนและความพร้อมฟ้ืนตัว (Sustainability and resiliency) แนวโน้มส าคัญอีกประการหนึ่งที่มี
ผลต่อการพัฒนาเมืองทั่วโลกคือเรื่องความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรและความพร้อมฟ้ืนตัวของเมือง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดภัยพิบัติที่บ่อยครั้งขึ้นและคาดการณ์ได้ยากขึ้น 
เริ่มมีผลต่อแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาเมืองในอนาคต  ส าหรับประเทศไทยนั้น ปัญหาน้ าท่วมเป็น
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดและคาดว่าก็ยังคงมีอยู่ต่อไป  ในขณะเดียวกัน ความต้องการน้ า พลังงาน 
อาหาร และที่ดินคาดได้ว่าจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท  จึงท าให้การวางแผน
และออกแบบพื้นที่จ าเป็นต้องค านึงข้อจ ากัดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ตัวเปลี่ยนเกม  

ตัวเปลี่ยนเกม (Game changers) คือปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ และเป็น
ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตัวเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก การวางแผนฉากทัศน์ (scenario planning) เพ่ือการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาเมือง จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงภาพอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากตัวเปลี่ยนเกมในด้านต่าง ๆ ดังตัวอย่างดังนี ้

                                           
74 National Intelligence Council (2012)  
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1) เศรษฐกิจโลก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีน อินเดียและอินโดนิเซีย 
ท าให้เศรษฐกิจโลกมีหลายขั้วมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ประเทศตะวันตกในยุโรปและอเมริกา
เหนือ และประเทศญี่ปุ่น  ประเด็นที่ส าคัญในส่วนนี้คือความหลากหลายดังกล่าวจะท าให้เศรษฐกิจโลก
ในภาพรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น หรืออาจท าให้ความผันผวนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม   

2) ระบบอภิบาลและความเป็นประชาธิปไตย  เงื่อนไขส าคัญอยู่ที่ความสามารถของรัฐในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและปัจจัยอ่ืนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  หากรัฐสามารถก าหนดและด าเนิน
นโยบายสาธารณะได้ดีและตอบรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีธรรมาภิบาลก็จะท าให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้ แต่ถ้ารัฐไม่สามารถด าเนินการได้ ก็จะท าให้เกิดปัญหาด้านการลงทุนและ
ด้านอื่น ๆ ตามมา 

3) ความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพด้านการเมือง ความขัดแย้งด้านศาสนาและการเมืองในตะวันออก
กลางและเอเชีย รวมทั้งความขัดแย้งด้านการเมืองภายในประเทศย่อมมีผลต่อการพัฒนา  เนื่องจากการ
ตัดสินใจในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูง ต้องขึ้นอยู่กับเสถียรภาพด้านการเมือง 

4) อุตสาหกรรมยุค 4.0 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดบูรณาการระหว่างระบบไซเบอร์กับระบบ
กายภาพ หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรมยุค 4.0 (Industry 4.0) อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในระบบการผลิต รวมถึงพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตและการบริโภค  เทคโนโลยีที่ต้องจับตามมองคือ 
กลุ่มเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงและการ
บรรจบกันของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้อภิมหาข้อมูลหรือบิ๊กดาต้า (Big data) ในการ
วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ  ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมืองก็คือ กลุ่มเทคโนโลยีว่าด้วยบ้านและเมืองชาญฉลาด  รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน  เช่น พาหนะเครื่องยนต์ไฟฟ้า เงื่อนไขส าคัญในส่วนนี้คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้
จะเกิดขึ้นเร็วช้าขนาดไหน และในระดับใด 

ปัจจัยเหล่านี้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ในการมองอนาคตและการสร้างฉากทัศน์ของเมืองท่องเที่ยว โดยใช้
ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่น่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น  
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ทั้งในด้านจ านวนนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง งานวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองวิเคราะห์แนวโน้มตามกรอบดังกล่าวกับ
เมืองกรณีศึกษาใน 3 จังหวัด เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาสร้างฉากทัศน์ของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวต่อไป 

กระบวนการสร้างฉากทัศน์ 

การมองอนาคตตามแนวคิดและแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มักเน้นการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์  ท านาย (predict) อนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท านายเป็นการสันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว อาจไม่เหมาะสมในทุก
สถานการณ์ จึงต้องใช้วิธีคาดการณ์ (foresight) ที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะตามแนวคิดที่ว่า ภาพอนาคตมีทั้งที่
เป็นภาพที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (possible) อนาคตที่ดูเหมือนน่าจะเกิดขึ้นได้ (plausible futures) อนาคตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจริง (probable futures) และอนาคตที่อยากให้หรือควรจะเกิดขึ้น (preferable/desirable futures)  
เมื่อทราบถึงความหลากหลายและระดับความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันของทางเลือกอนาคตต่าง ๆ แล้ว จึงสร้างภาพ
อนาคตเป็นฉาก ๆ ที่ท าให้ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนเห็นถึงทางเลือกของอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง ก่อนที่จะ
ไปสร้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และวิธีการที่สามารถใช้ได้กับแทบทุกสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (robust) 
กระบวนการวางแผนแบบนี้เรียกว่า การวางแผนแบบฉากทัศน์ (scenario planning)  

 
แผนภาพท่ี 4-1 กรวยอนาคต (Futures Cone) 

ที่มา : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562) ดัดแปลงจาก Voros (2003) 

กระบวนการวางแผนฉากทัศน์เป็นการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับทางเลือกที่ มี
โอกาสในอนาคตตามเงื่อนไขและข้อสมมติที่ตั้งไว้   การวางแผนฉากทัศน์เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยขับ เคลื่อน 
(drivers) ทั้งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วจึงสร้าง
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต เพ่ือประเมินกลยุทธ์ที่สามารถด าเนินการได้ในแต่ละสถานการณ์  กระบวนการ
สร้างภาพอนาคตมีอยู่หลากหลาย แต่โดยทั่วไปมีข้ันตอนดังต่อไปนี้75 

1. ระบุประเด็นปัญหา  

                                           
75 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562) 
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2. การคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (drivers)  

3. จดัล าดับปัจจัยขับเคลื่อน 

4. ก าหนดตรรกะฉากทัศน์ (scenario logics) 

5. พัฒนาฉากทัศน์  

6. เลือกดัชนีชี้วัดส าหรับการติดตามผล 

7. การประเมิน (assessment) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในแต่ละฉากทัศน์ 

8. การประเมิน (evaluation) ทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1. ระบุประเด็นปัญหา  

ขั้นตอนแรกคือ การระบุและคัดเลือกประเด็นปัญหาที่องค์กรหรือพ้ืนที่นั้นจะประสบอยู่ในปัจจุบันหรืออาจ
ประสบในอนาคต เมื่อคณะท างานได้ก าหนดกรอบของประเด็นปัญหาแล้ว จึงมีการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย
และสิ่งตีพิมพ์ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการคาดการณ ์  

2. การคัดเลือกและจัดอันดับปัจจัยขับเคลื่อน (drivers)  

ขั้นตอนต่อมาเป็นการคัดเลือกและจัดอันดับปัจจัยขับเคลื่อนหรือแนวโน้มที่คาดว่าจะมีผลต่อประเด็นปัญหา
ที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่ใช้ในการคาดการณ์อนาคตระยะยาวด้วยวิธีการฉากทัศน์อาจเน้นที่ปัจจัยเชิงระบบในด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านประชากร  ด้านเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภค การผลิต โลกาภิวัตน์ ด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ  
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการใช้ที่ดิน ฯลฯ 

 การวิเคราะห์ปจัจัยเหล่านี้อาจท าได้ตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ (Causal layered analysis) 
ของ Sohail Inayatullah (2004)  ซึ่งแสดงได้โดยภาพภูเขาน้ าแข็งในรูปข้างล่างนี้  ประเด็นส าคัญจากภาพดัง
กล่าวคือ ปัญหาและปรากฏการณ์ที่ปรากฏให้เห็นและได้ยินดังเช่นในข่าวประจ าวันนั้น เป็นเพียงยอดของภูเขา
น้ าแข็ง แต่ในเบื้องลึกกว่านั้นมีสาเหตุเชิงระบบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง (Social, Technological, Environmental, Economic, and Political)   
ยิ่งลึกลงไปกว่านั้นเป็นในระดับวาทกรรม โลกทัศน์และอุดมคติของคนในสังคม รวมไปถึงเทพนิยายปรัมปรา 
ต านานหรือความเชื่อลี้ลับที่อยู่ใต้จิตส านึกของมนุษย์  ปัจจัยเบื้องลึกเหล่านี้ใช้เวลานานมากกว่าปัจจัยเชิงระบบใน
การขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
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แผนภาพท่ี 4-2 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ชั้นสาเหต ุ
ที่มา : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562) ดัดแปลงจาก Inayatullah (2004) 

3. จัดล าดับปัจจัยขับเคลื่อน 

เมื่อได้ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนแล้ว นักวางแผนจะต้องเลือกปัจจัยหรือประเด็นที่คิดว่าส าคัญที่สุด
มาก าหนดตรรกะของฉากทัศน์ (Scenario logics) ตามระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบของปัจจัย
เหล่านั้น  การวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ทั้งสองนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดรูปแบบและแนวทางการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการวางแผน
ยุทธศาสตร์ในประเด็นที่มีความแน่นนอนสูง  จากตารางข้างล่างจะเห็นได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยใดที่วิเคราะห์แล้ว
ว่ามีผลกระทบระดับต่ าทั้งที่มีความไม่แน่นอนสูงกลางหรือต่ า  ก็ให้มีกระบวนการติดตามว่ามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่อย่างไร โดยไม่ต้องมีการระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบระดับกลางและสูงและมีความไม่
แน่นอนต่ า และประเด็นที่มีความไม่แน่นอนและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  ก็ให้มีการบรรจุรายละเอียดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ได้เลย ประเด็นใดที่มีผลกระทบสูงก็ก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญที่สุดหรือประเด็นวิกฤติ ส าหรับ
ประเด็นที่มีความไม่แน่นอนปานกลางและสูงแต่มีผลกระทบสูง และปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงแลผลกระทบปาน
กลาง ก็ให้น ามาวิเคราะห์ก าหนดภาพอนาคตหรือฉากทัศน์ 
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ตารางที่ 4-1 แนวทางการวางแผนตามระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบ 

 
ระดับผลกระทบ (Impact) 

สงู กลาง ต่ า 
ระ

ดับ
คว

าม
ไม

่แน่
นอ

น 
(U

nc
er

ta
int

y) 
สูง 

ปัจจัยส าคญัที่สดุที่ก าหนด
ฉากทัศน ์

ปัจจัยส าคญัที่ก าหนด 
ฉากทัศน ์ สังเกตการณ ์

กลาง 
ปัจจัยส าคญัที่ก าหนด  

ฉากทัศน ์
ปัจจัยที่ควรค านึงในการ

วางแผน 
สังเกตการณ ์

ต่ า 
ประเด็นวิกฤติที่ต้องอยู่  

ในแผน 
ปัจจัยส าคญัที่ควรค านึง

ในการวางแผน 
ประเมินและติดตาม 

 

ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของหลายองค์กร เนื้อหาของแผนมักครอบคลุมประเด็นมากมาย บางครั้งไม่
สามารถระบุได้ว่าประเด็นไหนส าคัญกว่าและควรได้รับการจัดอันดับความส าคัญในการด าเนินงานในล าดับต้น ๆ  
อีกทั้งยังไม่ได้มีการระบุลงไปอย่างชัดเจนว่า ประเด็นไหนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากน้อยต่างกันอย่างไร 
มีผลกระทบต่อเป้าหมายในเชิงนโยบายต่างกันอย่างไร  การวิเคราะห์ประเด็นและปัจจัยขับเคลื่อนในการวางแผน
ตามระดับความไม่แนน่อนและระดับผลกระทบ จะท าให้สามารถก าหนดรูปแบบของการวางแผนได้ดียิ่งขึ้น   

ฉากทัศน์ที่พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบจะแสดงให้เห็นภาพอนาคตที่
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้นักวางแผนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมกระบวนการ สามารถ
เตรียมการไว้ส าหรับแต่ละกรณีได้  ในบริบทของปัญหาที่มีปัจจัยไม่แน่นอนสูง การวางแผนส าหรับภาพอนาคตภาพ
เดียวจะท าให้เกิดความเสี่ยงสูง และท าให้ไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนได้  การวางแผนแบบ 
ฉากทัศน์ที่เตรียมการไว้ส าหรับภาพอนาคตที่มีผลกระทบสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นได้ จะท าให้สามารถลดและ
กระจายความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้ 

4. ก าหนดตรรกะฉากทัศน์  

ขั้นตอนต่อมาคือ การก าหนดตรรกะฉากทัศน์ (scenario logics) ตามระดับของความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบที่ประเมินได้ว่าจะเกิดขึ้น วิธีการหนึ่งในการสร้างตรรกะฉากทัศน์คือการเลือกปัจจัยที่ส าคัญที่สุดและมี
ความไม่แน่นอนสูงสุด 2 ปัจจัย แล้วสร้างเป็นแกนตรรกะ 2 แกนไขว้กัน  การเลือกตรรกะของฉากทัศน์นี้มี
ความส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นเกณฑ์ในการสร้างกรอบความคิดและกรอบของยุทธศาสตร์และกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการต่อไป ขั้นตอนนี้จึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันคิด เพ่ือให้ได้ตรรกะฉากทัศน์ที่
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ อย่างไรก็ตาม การสร้างฉากทัศน์ไม่ใช้ตรรกะฉากทัศน์มาไขว้กันก็ได้ แต่ก็อาจใช้วิธีการ
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อ่ืน ๆ ในการสร้างฉากทัศน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น ฉากทัศน์ตามแนวโน้มปกต ิ(business as usual) ฉากทัศน์
ที่แสดงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด (worst case scenario) และฉากทัศน์ที่แสดงสถานการณ์ที่ดีที่สุด (best case 
scenario) 

5. พัฒนาฉากทัศน์  

ฉากทัศน์คือภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมิติของแกนและขั้วของปัจจัยที่แตกต่างกัน  ฉากทัศน์สามารถ
เขียนออกมาได้เป็นเรื่องราวในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้และน่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาพอนาคตที่แตกต่างและ
ไม่ต่อเนื่องจากภาพปัจจุบัน วิธีการสร้างฉากทัศน์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองวาดภาพเรื่องราวที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการเตรียมทางเลือกในอนาคต ตามหลักการของวิธีการสร้าง 
ฉากทัศน์ องค์ประกอบในเนื้อหาของแต่ละฉากทัศน์ควรมีทั้งภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์หลัก
ในการเขียนรายละเอียด 5 ประการ ได้แก่ 

1) มีความเป็นไปได ้… ที่แต่ละปัจจัยและองค์ประกอบจะเกิดขึ้นได้จริง 
2) มีความแตกต่าง … ระหว่างเรื่องราวและองค์ประกอบของแต่ละฉากทัศน์มากเพียงพอ 
3) มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน … ระหว่างองคป์ระกอบและเนื้อหาในฉากทัศน์เดียวกัน 
4) มีประโยชน์ในเชิงการตัดสินใจ … ฉากทัศน์แต่ละภาพและฉากทัศน์ทั้งหมดต้องสามารถแปลออกมาเป็น

ทางเลือกในการตัดสินใจได้ 
5) มีความท้าทาย … ที่จะท าให้องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการท างาน

ใหม่ เพราะเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 

6. เลือกดัชนีชี้วัดส าหรับการติดตามผล 

ขั้นตอนต่อมาคือการก าหนดดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการประเมินว่า ฉากทัศน์แต่ละฉากจะท าให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือน ามาตัดสินใจว่า องค์กรหรือพ้ืนที่นั้นควรต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละฉากทัศน์  

7. การประเมินผลกระทบของแต่ละฉากทัศน์ 

แต่ละฉากทัศน์มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงต้องมี
การประเมิน (assess) ผลกระทบในแต่ละสถานการณ์ เพ่ือน าผลที่ได้มาวางกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
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8. การประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์หลักของการสร้างฉากทัศน์คือ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
อนาคต  ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการสร้างฉากทัศน์คือการประเมิน (evaluate) ผลลัพธ์ของทางเลือกกลยุทธ์ใน
การเตรียมตัวและรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละฉากทัศน์  

อนึ่ง ฉากทัศน์ที่ดีและเป็นประโยชน์ควรมีเนื้อหาตรงกับประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือพ้ืนที่
ศึกษา เนื่องจากประเด็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอยู่มาก และสามารถสร้างฉากทัศน์ได้จ านวนมาก ดังนั้น การสร้าง
เรื่องราวที่ตรงประเด็นและไม่เยิ่นเย้อ และไม่ยาวเกินไป จึงส าคัญมาก 

ฉากทัศน์เมืองท่องเที่ยว 

การวางแผนเพ่ือออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชั้นน าต้องเป็นมากกว่าการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยหลายอย่างอาจมีความไม่แน่นอนสูง แต่มีผลอย่างมากต่อการท่องเที่ยวและต่อเมืองในอนาคต 
นักวางแผนจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และการตกต่ าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การสรรค์สร้างสถานที่เพ่ือการท่องเที่ยวยังต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพ่ือให้พ้ืนที่เมืองตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวไปพร้อมกับคนใน
ท้องถิ่นอีก การคาดการณ์และจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของเมืองจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

เนื่องจากการวางแผนการท่องเที่ยวมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมที่เกินไปจากการวางแผนพัฒนาและ
ออกแบบเมืองโดยทั่วไป เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว การตลาด ฯลฯ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึง
จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง นักออกแบบและพัฒนาเมืองจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ต้องมีความตระหนักและเข้าใจในกิจกรรมส าคัญในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และใช้ข้อมูล
ความรู้นั้นในการวางแผนเพ่ือออกแบบและพัฒนาเมือง พร้อมกันนี้ นักวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองควรให้
ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเมืองกับผู้ประกอบการและนักนโยบายด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้นโยบายในสองด้านนี้สอดคล้องและเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน 

การวางแผนด้วยฉากทัศน์ของเมืองท่องเที่ยวในอนาคตสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนฉากทัศน์ที่
ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น โดยวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและต่อเมือง ไปพร้อม
กับการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับทางเลือกที่มีโอกาสในอนาคตตามเงื่อนไขและข้อสมมติที่ตั้งไว้  เมื่อได้ระบุและ
วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญแล้ว นักวางแผนจะเลือกปัจจัยหรือประเด็นที่คิดว่าส าคัญที่สุดมาก าหนดตรรกะของฉากทัศน์ 
ตามระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นต่อการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ   

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการสร้างฉากทัศน์ที่แตกต่างกันออกไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
บริบทและเงื่อนไขที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ในแต่ละกรณีศึกษา  ในกรณีของภูเก็ต แกนของฉากทัศน์แบ่งออกเป็น  
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2 แกนคือ แกนของแนวทางการพัฒนาเมือง ซ่ึงแบ่งออกเป็นแบบครอบคลุมขนาดใหญ่ (Comprehensive, Big & 
Bold) และแบบทีละเล็กทีละน้อย (Incremental, Small is beautiful) และแกนของกลยุทธ์การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงแบ่งออกเป็นแบบเน้นการเพ่ิมมูลค่า (value-based, survival of the finest) หรือแบบลดราคา 
(cost-based, survival of the cheapest)  เมื่อน าสองแกนนี้มาไขว้กันแล้ว จึงได้ฉากทัศน์ส าหรับเมืองท่องเที่ยว
ในอนาคต 4 ภาพด้วยกัน ได้แก่ (1) เมืองติดกับดักท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง (Middle-income tourist trap) (2) 
ดิสโทเปียการท่องเที่ยว (Tourist dystopia) (3) ไมอามีตะวันออก (Miami of the East) และ (4) รีเวียร่าแห่งอัน
ดามัน (The Andaman Riviera)  

 ส่วนในกรณีของเชียงราย ทั้งส าหรับแม่สายและเชียงของ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์อีก
แบบหนึ่ง โดยเริ่มจากการตีความหมายของค าว่า “ชายแดน” ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากทั้งแม่สายและเชียงของเป็น
เมืองท่องเที่ยวชายแดน  ในที่นี้ ได้ตีความค าว่าชายแดนทั้งในความหมายของการข้าม (cross) การเชื่อม (bridge) 
และการเข้า (entry) พร้อมกับทางเลือกด้านฐานเศรษฐกิจหลักของเมืองในอนาคต  จึงได้ฉากทัศน์ส าหรับการ
พัฒนาและออกแบบเมือง 3 ภาพ ได้แก่ (1) ค้าขายชายแดน (Trading across borders) (2) ผจญภัยไร้พรมแดน 
(Exploring beyond frontier) และ (3) ประตูสู่ไทย (Gateway to Thailand)  

ส าหรับกรณีเมืองพัทลุงนั้น คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เป็นเมืองที่ก าลังเผชิญกับแนวโน้มของการลดลงในด้าน
ประชากรและเศรษฐกิจ เนื่องจากคนหนุ่มสาวย้ายออกและฐานเศรษฐกิจไม่ขยายตัวและมีความหลากหลาย โจทย์
ด้านการทอ่งเที่ยวจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่า จะออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างไรให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่จะท าอย่างไร
ให้การท่องเที่ยวกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยขยายฐานและเพ่ิมความหลากหลายทางเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทลุง 
จากโจทย์ดังกล่าว จึงสามารถสร้างฉากทัศน์ของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวได้ตามกรอบแนวคิดดั้งเดิมของการสร้าง
ฉากทัศน์คือ ฉากทัศน์ตามแนวโน้มปกติ (business as usual) ฉากทัศน์ที่แสดงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด (worst-
case scenario) และฉากทัศน์ที่แสดงสถานการณ์ที่ดีที่สุด (best-case scenario) ตามแนวทางดังกล่าว สามารถ
สร้างฉากทัศน์เมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทลุงได้ 3 ภาพ ได้แก่ (1) เมืองถูกลืม – ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป (2) เมืองลอง
แวะ – พักพอหายเหนื่อย และ (3) เมืองต้องรัก – หมุดหมายปลายทาง  รายละเอียดของฉากทัศน์เหล่านี้จะ
น าเสนอไว้ในบทที ่5 ถึง 7 

การพัฒนาแบรนด์เมือง 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การลงทุน เมืองต่างก็แข่งขันและแย่งชิงนักท่องเที่ยว ธุรกิจและการลงทุน
ซึ่งกันและกัน ไม่เฉพาะระหว่างเมืองระดับโลกที่อยู่คนละประเทศ แต่รวมถึงเมืองในประเทศเดียวกัน  จึงมีความคิด
ที่ว่า แต่ละเมืองควรมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของเมืองตัวเองอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความแตกต่าง
จากเมืองอ่ืน ๆ และมีคุณค่าที่เสนอให้กับลูกค้า (value proposition) แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน การสร้างแบรนด์เมือง
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จัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดการสร้างแบรนด์ของพ้ืนที่ (place branding) ซึ่งรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือองค์กรของแต่ละ
พ้ืนที่พยายามสร้างขึ้นส าหรับพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ แบรนด์ของพ้ืนที่นี้มีองค์ประกอบที่สามารถรับรู้ได้ทั้ งการ
มองเห็น (visual) การพูดและรับฟัง (verbal) และพฤติกรรมของกลุ่มคนในพ้ืนที่ที่ต้องการสร้างแบรนด์ แต่ละแบรนด์
มีอิทธิพลและแรงโน้มน้าวกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายแตกต่างกันไป แต่ละแห่งก็ใช้แนวทางและวิธีการต่าง ๆ ในการ
โน้มน้าวความคิดและความพึงพอใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ให้ดีขึ้น การรณรงค์และการโฆษณาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การลงทุนพยายามสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  

การพัฒนาแบรนด์เมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์เมือง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แต่ต้องรวมไปถึงการพัฒนากิจกรรม สินค้าและการบริการ 
และการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จริงภายในเมือง เพ่ือให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกเกี่ยวพันและมี
ประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนั้น ๆ โดยผสมผสานเรื่องราวที่เป็นทั้งความจริงและจินตนาการ และทั้ง
ข้อเท็จจริงและความรู้สึกประทับใจของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแบรนด์จึงเป็นการเปลี่ยนหรือพัฒนาภาพลักษณ์
ของเมืองอย่างตั้งใจ โดยเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ได้น าเสนอเฉพาะสินค้าและการบริการธรรมดา แต่ให้คุณค่าที่
ตอบรับกับความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย  การสร้างแบรนด์จึงรวมไปถึงการจัดการ จัดระบบและประสาน
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของเมือง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพของการบริการ รวมไป
ถึงการออกแบบอาคารและพ้ืนที่สาธารณะที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

งานวิจัยในครั้งนี้ค้นพบว่า เมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมากไม่ได้มีการพัฒนาแบรนด์ของเมืองอย่าง
จริงจัง และมีน้อยมากที่น าแบรนด์ของเมืองมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาและออกแบบเมือง 
แม้ว่าบางเมือง เช่น ล าปาง ภูเก็ต และเชียงราย อาจมีการด าเนินกระบวนการพัฒนาแบรนด์ของเมืองมาแล้วบ้าง 
แต่โดยมากยังจ ากัดอยู่เพียงแค่การออกแบบโลโก้ ค าขวัญ มาสคอต แต่น้อยมากที่ได้ถ่ายแนวคิดของแบรนด์
ออกมาในการพัฒนาและออกแบบพ้ืนที่ ในเมือง  เท่าที่พบคือมีการออกแบบเฟอร์นิ เจอร์สาธารณะ  
(street furniture) ที่พยายามสะท้อนแบรนด์ของเมืองเป็นหลัก   

กระบวนการส าคัญที่ทดลองใช้ไปในการศึกษาครั้งนี้คือ การพัฒนาแบรนด์ของเมืองท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วน
นี้เพ่ิมเติมจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 โดยเน้นตัวอย่างกระบวนการในการพัฒนาแบรนด์ของเมือง งาน
ศึกษาครั้งนี้ทดลองสร้างแบรนด์ของเมืองตามกระบวนการในการพัฒนาแบรนด 8 ขั้นตอน76 ดังนี้ 

1) ก าหนดวัตถปุระสงคทีช่ัดเจน  

 ในการพัฒนาแบรนด์ของเมือง นักวางแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงครวมถึง
กระบวนการในการสื่อสารแบรนดอยางถองแท เพ่ือสามารถก าหนดกลยุทธที่เปนรูปธรรมชัดเจนและมีแนวทาง
                                           
76 CEOs for Cities (2006)  
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ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบเพ่ือใหการด าเนินงานเปนไปโดยราบรื่น 
นอกจากนี้ การก าหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmark) และการวิเคราะหผลส าเร็จของเมืองที่ประสบ
ความส าเร็จจะชวยใหสามารถระบุเปาประสงคที่ตองการไดชัดเจนยิ่งขึ้น ค าถามส าคัญในขั้นตอนนี้คือ (1) อะไรคือ
ความส าเร็จที่โครงการพัฒนาแบรนด์เมืองพยายามบรรลุ และ (2) ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาแบรนด์เมืองคือ
อะไร  ส าหรับในงานศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาแบรนด์ของเมืองคือ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับเมืองท่องเที่ยว  

2) เขาใจกลมุเปาหมาย  

ขั้นตอนต่อมาคือการเข้าใจว่ากลุมเปาหมายประกอบดวยใครบาง มุมมองและทัศนคติตอเมืองเปนอยางไร  
ในการนี้ ควรมีการเก็บขอมูลเชิงลึกจากกลุมคนหลายกลุม อาทิ ผูน าทางการเมือง กลุมนักธุรกิจ นักลงทุน 
ทั้งระดับนายจางและลูกจาง  สถาบันการศึกษา ประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองทั้งที่อยูมานานและเพ่ิงจะยายมาอยู
ใหมนักทองเที่ยว สื่อมวลชน ฯลฯ เพ่ือสรางความรูสึกของการมีสวนรวมและความรวมมือจากกลุมคนทุกกลุม 
ค าถามส าคัญในส่วนนี้คือ (1) กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาแบรนด์เมืองมีใครบ้าง  (2) การรับรู้และทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมีต่อเมืองหรือย่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร และ (3) กลุ่มเป้าหมายต้องการให้เมืองจัดหาหรือ
ให้บริการอะไร เราสามารถค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นได้หรือไม่ หากได้ จะต้องด าเนินการอย่างไร   

ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการทดลองกระบวนการ จึงไม่ได้เก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ควรด าเนินการในกระบวนการพัฒนาแบรนด์ของเมืองในโครงการจริง แต่งานศึกษานี้ได้ใช้
วิธีการประมวลข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบกับ
การสืบหาค าส าคัญจาก  search engine เช่น  Google.com เ พ่ือระบุค าส าคัญที่ สื่ อถึ งความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลการศึกษาเรื่อง “การตลาด 4.0 เพ่ือยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม SoLoMo 
ในประเทศไทย” โดย ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 4 ในแผนงานวิจัยเดียวกันกับ
โครงการวิจัยนี้  งานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการเหมืองข้อมูล/ข้อความ (data/text mining) ในการวิเคราะห์ความเห็น
และบทสนทนาของนักท่องเที่ยวจีนในสื่อโซเชียลภาษาจีนเกี่ยวกับความนิยมและความพึงพอใจในสถานที่และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  งานวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแบรนด์เมือง จึงต้อง
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

3) ระบุภาพลักษณของแบรนดปัจจุบัน 

 ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาและวิเคราะหวา ภาพลักษณเดิมของเมืองเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร เมืองมี
บุคลิกภาพอย่างไร เพ่ือให้เขาใจวากลุมเปาหมายเหลานั้นมีการรับรูถึงภาพลักษณของเมืองนั้นอยางไร โดยเริ่มจากการ
ต้ังค าถามว่า (1) สิ่งของ เหตุการณ์ หรือภาพอะไรที่สื่อถึงเมืองนี้ (2) อะไรคือภาพลักษณ์ของเมืองหรือย่านที่ยังคงอยู่
แม้เวลาผ่านไป (3) ลักษณะเฉพาะของเมืองหรือย่านในปัจจุบันคืออะไร (4) ภาพลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของเมืองหรือ
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ย่านแบบไหนที่ท าให้เราระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาของพ้ืนที่นี้ (5) เมื่อมีการพูดถึงชื่อเมืองหรือย่านนี้ สิ่งใดคือสิ่งแรกที่นึก
ถึง และท าไม (6) อะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของเมืองหรือย่าน (6) อะไรคือประโยชน์ที่เมืองหรือย่านให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย และ (7) ประสบการณ์ท่ีมีกับเมืองหรือย่าน และคาดหวังประสบการณแ์บบไหนกับเมืองหรือย่านนี้   

4) ก าหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มุงหวัง 

 อัตลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นเปาหมายควรเปนสิ่งที่มีความเปนไปไดหรือสามารถพัฒนาไปใหถึงได การสราง
แบรนดเมืองควรเสนอภาพที่เปนจริง มีความยั่งยืนและมั่นคงแมในบริบทของอนาคต อัตลักษณ์ของแบรนด์จะมี
อิทธิพลตอ การตัดสินใจของภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในการที่จะใช้ประโยชน์จากแบรนด์เมืองนั้นต่อไป 
ค าถามส าคัญในขั้นตอนนี้ ได้แก ่ (1) ต้องการให้เมืองบรรลุเป้าหมายใด  (2) อะไรคือความเชื่อมโยงของเมืองหรือย่าน
กับผู้คน เมื่อผู้คนเหล่านั้นคิดถึงเมืองหรือย่านนี้ที่คุณต้องการ (3) อะไรคือลักษณะเฉพาะตัวของเมืองหรือย่านนี้ และ 
(4) ประสบการณ์แบบไหนที่คุณต้องการเมื่อเข้ามาในเมืองหรือย่านนี้ 

5) พัฒนาต าแหนงของแบรนด์ (Positioning)  

 ต าแหน่งของแบรนด์คือจุดเปลี่ยนจากภาพลักษณของแบรนดเดิมของเมืองไปสู อัตลักษณของแบรนด์ 
(brand identity) ที่มงุหวัง  ค าว่าต าแหน่งของแบรนด์นี้ หมายถึงค าสัญญาหรือประโยชนที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ 
และเป็นสิ่งที่จะติดอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย ค าถามหลักในการพัฒนาต าแหน่งของแบรนด์เมือง ได้แก่ (1) 
กลุ่มเป้าหมายจะได้ประโยชน์อะไร และ (2)  องค์ประกอบใดที่จะพิสูจน์หรือสนับสนุนว่าต าแหนงของแบรนด์เมือง
นี้จะสร้างประโยชน์ต่อเมืองหรือย่านตามความต้องการได้ 

6) เสนอข้อเสนอการเพ่ิมคุณคาแกกลมุเปาหมาย 

 เมื่อไดก าหนดต าแหนงของแบรนด์ที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนตอมาคือการเรงสื่อสารกับกลุมเปาหมายเกี่ยวกับ
ข้อเสนอในการเพิ่มคุณค่า (value propositions) ที่เมืองนั้นจะให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เปน 
กุญแจส าคัญที่จะมีสงผลตอการรับรูของสาธารณชน โดยอาจตองใหขอมูลขาวสารที่เฉพาะเจาะจงในแตละกลุมตาม
ล าดับความส าคัญ  การสื่อสารในส่วนนี้จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์และวิธีการเครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

7) ด าเนินการตามแบรนด์ 

 การน าแบรนด์ของเมืองที่ได้พัฒนาแล้วไปด าเนินการต่อนับเป็นสิ่งที่ที่ยากและทาทาย เนื่องจากเมืองมีองค
ประกอบที่ซับซอนและหลากหลาย ยุทธศาสตร์ที่ใชอาจสรางความพึงพอใจหรือภาพลบใหกับเมืองไดทั้งสิ้น ส าหรับ
ในกรณีของเมืองท่องเที่ยวนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการตามแบรนด์ อาจแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน 
ชวงกอนการมาเยือน (Pre-visit decision) ช่วงระหวางการมาเยือน (During-a-visit decision) และชวงหลังการ
มาเยือน (Post-visit decision) 
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8) วัดความส าเร็จ 

 ขั้นตอนสุดท้ายคือการวัดว่า การด าเนินยุทธศาสตร์ตามแบรนด์ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้น ได้น าไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม ่หลักการวัดความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์แบรนดของเมืองมีดังนี้ (1) ตรวจสอบความส าเร็จ
ของแบรนดจากกลุมเปาหมายหลัก (2) วัดประสิทธิผลของแบรนดและกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง (3) 
แสดงผลที่แบรนดมีตอภาคธุรกิจดวยการก าหนดเกณฑที่เชื่อมกับเศรษฐกิจและการพัฒนาของชุมชนเมือง  อนึ่ง 
การวัดผลแบรนดจะประสบความส าเร็จก็ตอเมื่อ (1) ผูน าของชุมชนเห็นดวยกับประโยชนที่จะไดรับจากการวัด
ประสิทธิผลของแบรนด (2) เกณฑที่ใชวัดจะตองมีมาตรฐานเดียว และมีความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของชุมชนเมือง และ (3) หน่วยงานที่เกี่ยวของด าเนินการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับผลการประเมินที่ได้ 

สรุปค าถามส าคัญของกระบวนการในการพัฒนาแบรนดของเมืองได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

-  เมืองมีอะไรที่ยังคงอยู่ทั้งในด้านดีและด้านด้อย  
-  เมืองมีจุดยืน (position) อย่างไรในอนาคต และ เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร 
-  เมืองสามารถสร้างจุดเด่น คุณค่า และความน่าสนใจให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 
-  เมืองสามารถสร้างจุดยืนใหม่ (positioning) ให้เป็นจริงได้อย่างไร  
-  ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในการน าแบรนด์ใหม่นี้ไปสู่การด าเนินชีวิตในเมือง 
-  เมืองจะสร้างปัจจัยเพื่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของแบรนด์ของเมืองได้อย่างไร 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน าเสนอตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ของเมือง โดยในกรณีของภูเก็ต 
องค์ประกอบพ้ืนฐานหลักหรือดีเอ็นเอของแบรนด์ คือ G-E-M (Gorgeous, Experiential, Memorable) ที่สื่อถึง
ความเป็นอัญมณีที่ได้รับการเจียระไนให้สวยงามและมีความหลากหลายของสีสันแล้วแต่มุมมองและความชื่นชอบ
ของแต่ละคน  ส าหรับแม่สายคือ ประสาน ชาติพันธุ์ ไร้พรมแดน ซึ่งสื่อถึงความเป็นเมืองชายแดนที่มีความ
หลากหลายด้านชาติพันธุ์ และเป็นพ้ืนที่ที่กิจกรรมหลากหลายประเภทมาประสานและสัมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน  ส่วน
เชียงของนั้น องค์ประกอบพ้ืนฐานหลักของแบรนด์น่าจะเป็น ริมโขง มิตรภาพ และวัฒนธรรม  ในขณะที่พัทลุงมี
องค์ประกอบหลักเป็นคุณลักษณะที่ได้จากการส ารวจและรับฟังความเห็นจากคนในพ้ืนที่ คือ เด็ด ดัง ด า ซ่ึงกลาย
มาเป็นแบรนด์ “ใต้แท้” รายละเอียดของแบรนด์ดังกล่าวน าเสนอในบทที่ 5 ถึง 7 

การก าหนดและสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เมือง 

เมื่อได้ฉากทัศน์และแบรนด์ของเมืองท่องเที่ยวแต่ละแห่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดและสร้าง
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ในกรณีของภูเก็ต คณะวิจัยได้เลือกตัวอย่างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู
เมืองเก่าภูเก็ตไปพร้อมกับการพัฒนาพ้ืนที่สะพานหินขึ้นใหม่เป็นแหล่งการประชุมนานาชาติที่ทันสมัยที่สะท้อน
ความเป็นไมอามีตะวันออก  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่หาดกะรนให้เป็นชายหาดเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบฉากทัศน์
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รีเวียร่าแห่งอันดามัน นอกจากนี้ เพ่ือไม่ให้เมืองภูเก็ตกลายเป็นเมืองดิสโทเปียการท่องเที่ยว จึงได้น าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริเวณขุมเหมืองเพ่ือตอบโจทย์ด้านการขาดแคลนน้ าและน้ าท่วมฉับพลัน พร้อมกับการ
พัฒนาพื้นที่นันทนาการส าหรับนักท่องเที่ยวและคนใช้ชีวิตในเมืองภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน ยุทธศาสตร์ในส่วนนี้
สะท้อนอีกหลักการหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนาและออกแบบเมืองท่องเที่ยว คือ การประสานประโยชน์ในการใช้
พ้ืนที่ที่ตอบสนองวัตถปุระสงค์หลายประการและความต้องการของคนหลายกลุ่มไปพร้อมกัน  

ส าหรับแม่สายนั้น ตัวอย่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองคือการฟ้ืนฟู บูรณะและพัฒนาพ้ืนที่เมืองส่วน
ที่ติดกับแม่น้ าและพ้ืนที่ดอย เพ่ือให้เกิดย่านของการท่องเที่ยวใหม่ที่ตอบโจทย์ของฉากทัศน์เมืองแห่งการผจญภัย
ข้ามพรมแดน รวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวต่าง ๆ ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั้งฝั่งไทยและฝั่ง
พม่า  ส่วนเชียงของนั้น ยุทธศาสตร์หลักคือการฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ริมน้ า พร้อมกับการเปิดเส้นทางเพ่ือการเข้าถึง
แม่น้ าจากพ้ืนที่เมืองเก่าเชียงของ และการสร้างจุดหมายตาที่สะท้อนและรักษาอัตลักษณ์ของการเป็นเมืองริมแม่น้ า 
โขง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับฉากทัศน์การเป็นประตูสู่ไทย ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวทาง
บกมาจากจีนเป็นจ านวนมาก โดยการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาในอนาคต ส าหรับเมืองพัทลุงนั้น เนื่องจาก
จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะและค้างแรมมากขึ้น ตามฉากทัศน์เมืองลองแวะและเมือง
ต้องรัก การออกแบบและพัฒนาเมืองจึงเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์และจุดหมายตาที่น่าสนใจเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ให้ขับรถผ่านเลยไป รวมไปถึงการสร้างจุดหมายตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอกทะลุ ไปพร้อมกับการจัดพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลา
เย็นและกลางคืน หรือตอนเช้าตรู่ เพ่ือให้เกิดการค้างแรมมากขึ้น 

อนึ่ง เมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยแทบทุกแห่งประสบกับปัญหาด้ านการสัญจรภายในเมืองของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ดังนั้น ยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้อง
ด าเนินการในเมืองท่องเที่ยวทุกแห่งคือ การพัฒนาเมืองที่เกื้อหนุนการใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ พาหนะไร้
เครื่องยนต์และการเดิน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทางทั้งของนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยในเมือง และ
ความยั่งยืนของระบบการขนส่งโดยรวม 

การออกแบบเมืองท่องเทีย่ว 

องค์ประกอบที่สามในงานศึกษาครั้งนี้คือ การออกแบบเมือง ซึ่งเป็นกระบวนการถอดเอายุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เมืองท่องเที่ยวออกมาเป็นการออกแบบความเชื่อมโยงของย่าน การออกแบบพื้นที่สาธารณะ อาคารสถาปัตยกรรม 
และเฟอร์นิเจอร์สาธารณะบนถนนและทางเท้า รวมไปถึงการเอาองค์ประกอบเชิงการออกแบบ เช่น สี เงา รูปทรง ที่
สะท้อนอัตลักษณ์และแบรนด์ของเมืองมาพัฒนาสินค้าอ่ืน ๆ ของเมืองต่อไป  หลักการส าคัญของการออกแบบเมืองใน
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ส่วนนี้ยังคงยึดที่หลักการทั่วไปของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหลักการเฉพาะที่ว่า รูปแบบด้านกายภาพ
และกิจกรรมที่เพ่ิมเติมเข้าไปต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นแบรนด์ของพ้ืนที่นั้นแล้ว 

การศึกษาครั้งนี้แสดงกระบวนการออกแบบเมืองที่มุ่งตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตาม
หลักการออกแบบเมือง (Urban Design หรือ Urban Architecture) และตามแนวคิดว่าด้วยบทบาทของเมืองใน
ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการ
ออกแบบเมือง 

การออกแบบเมือง 

การออกแบบเมืองเป็นสหศาสตร์ โดยพื้นฐานเป็นการกอปรกันขึ้นจากศาสตร์ 3 ศาสตร์หลักคือ การผังเมือง 
(Urban Planning) สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ท าให้ขอบเขตและนิยามของการออกแบบเมืองเปิดกว้าง
และครอบคลุมเนื้อหาในหลายด้าน ทั้งในฐานะท่ีเป็นสาขาวิชาการ สาขาวิชาชีพ และเครื่องมือในการพัฒนา 

ส าหรับการออกแบบเมืองในฐานะสหศาสตร์ที่อ้างอิงตามศาสตร์พ้ืนฐาน โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิงกับการ 
ผังเมืองและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานของวิชาการออกแบบเมืองต้องครอบคลุมไปถึง
การจัดการเมือง การจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาเมือง ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมือง ในขณะเดียวกัน การออกแบบเมืองยังต้องเข้าใจเรื่องของที่ว่างและการก่อสร้าง 
รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ และความเข้าใจประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานในความคิดด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์      

ส่วนการออกแบบเมืองด้านการปฏิบัติวิชาชีพนั้น มีความสัมพันธ์กับการผังเมืองในฐานะเครื่องมือและกลไก
ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงานของการพัฒนาเมืองมาเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างแนวทางและ
มาตรการทางการก ากับดูแลเชิงกายภาพ เพ่ือให้การพัฒนากายภาพเมืองเกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพ หรือ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ได้วางไว้  

การออกแบบในฐานะเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาทางกายภาพ นอกจากเป็นกระบวนการศึกษาและ
วเิคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบแล้ว  ยังเป็นกระบวนการที่ต้องการส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เนื่องจากองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของการออกแบบเมืองคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเชิง
กายภาพของเมืองต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าความคิดเห็นและค าแนะน าที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแผนและผัง 
และเผยแพร่งานที่เหมาะสมต่อไป  

ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตเนื้อหาของการออกแบบเมืองจึงซ้อนทับอยู่พอสมควรกับการวางผังเมือง โดยมีเครื่องมือ
และกลไกที่ใช้งานร่วมกันอยู่มาก นับตั้งแต่การก าหนดให้มีผังแนวคิดและผังแม่บท ไปจนถึงกลไกพ้ืนฐานที่
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ก าหนดให้การพัฒนากายภาพเมืองเป็นไปตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ ซ่ึงต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวมในระดับ
ต่าง ๆ และข้อก าหนดทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

 คุณลักษณะส าคัญของการออกแบบเมืองที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากการผังเมือง  คือ อิทธิพลจากงาน
สถาปัตยกรรม กล่าวคือ การออกแบบเมืองค านึงถึงการออกแบบที่ว่าง หรือการสร้างความเป็นสถานที่ที่มีลักษณะ
หรือการใช้งานเฉพาะ เพ่ิมเติมจากกลไกการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการจัดสาธารณูปโภคสารธารณูปการที่เหมาะสม
กับการพัฒนา ซึ่งการออกแบบเมืองเป็นการออกแบบภายใต้ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานเมือง โดยเน้นการศึกษา
และการท าความเข้าใจการประสบการณ์ มากกว่าสถิติตัวเลข รวมถึงเน้นการออกแบบให้เกิดวิถีชีวิตเมือง (Urbanism) 
ไปพร้อม ๆ การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต หรือการลดผลกระทบที่จะเกิดกับความยั่งยืนของเมือง 

ขั้นตอนการออกแบบเมืองท่องเที่ยว 

จากนิยามและขอบเขตของการออกแบบเมืองข้างต้น การออกแบบเมืองเพ่ือการท่องเที่ยวจึงมีวัตถุประสงค์
หลัก 6 ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือเชื่อมโยงศักยภาพของเมืองในด้านต่าง ๆ เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงเอาแผนงานและนโยบายของการท่องเที่ยวที่มีอยู่และเกี่ยวพันกับการ
พัฒนาทางกายภาพ เข้ากับแผนงานและนโยบายพัฒนาเมือง  

2) เพ่ือเพ่ิมความสามารถของเมืองในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว และลดผลกระทบจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  

3) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ใหม่และปรับปรุงพ้ืนที่ที่มีอยู่ให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ให้กับเมือง และการสร้างอัตลักษณ์ให้กับเมือง 

4) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และชี้น าการพัฒนาทางกายภาพเฉพาะจุด เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่าง ๆ  

5) เพ่ือให้พ้ืนที่เมืองที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีบทบาทในการ
เป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่านหรือศูนย์กลางของการเชื่อมต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว 

6) เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพของเมือง โดยใช้การออกแบบเมืองในฐานะเวทีสาธารณะ 
ในการเปิดประเด็นท าให้การท่องเที่ยวกลายเป็นเศรษฐกิจใหม่ของเมือง นอกเหนือจากเศรษฐกิจการค้า 
และการบริการที่มีอยู่เดิม  

 การศึกษาในครั้งนี้แสดงตัวอย่างการออกแบบเมืองที่มีขอบเขตของการด าเนินการครอบคลุมตั้งแต่การผัง
เมือง มาจนการออกแบบรายละเอียดของการพัฒนาที่ว่างและอัตลักษณ์ของเมืองเพ่ือการท่องเที่ยว  กระบวนการ
ออกแบบเมืองที่ประยุกต์ใช้ในงานนี้มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 



โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง 

 

96 

1) วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อม ปัญหา และข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ของเมืองกรณีศึกษา และแสดง
ออกมาเป็นตาราง SWOT 

2) เสนอสภาพพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ของเมืองกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และแนวคิดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเมืองให้มีบทบาทส าคัญมากขึ้นและสมดุลย์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ศึกษา โดยแสดง
ออกมาในรูปแผนภูมิแนวคิด 

3) แสดงตัวอย่างของก าหนดภาพลักษณ์ของเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ตามแนวคิดการสร้างแบรนด์
ของเมือง และการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพเมืองและภูมิภาคนั้น ๆ  

4) สร้างอัตลักษณ์และภาพจ าให้กับเมืองผ่านแนวคิดการสร้างที่หมายตา (Landmark) และการรับรู้เมือง
โดยประสบการณ์ จากแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ของเมือง (Image of the City)  

5) ก าหนดพ้ืนที่และการเสนอตัวอย่างแผนผังการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยว 

6) น าเสนอภาพตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์ของเมืองหลังจากด าเนินงานตามแผนงาน  
7) เสนอรายละเอียดและแนวทางการออกแบบเมืองในบางส่วนให้เป็นตัวอย่างของการสร้างภูมิทัศน์เมือง 

ตามทิศทางของการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว   

สรุปท้ายบท 

เนื้อหาในบทนี้น าเสนอแนวคิดและตัวอย่างกระบวนการหลักในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาและออกแบบเมือง
ท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์แบบฉากทัศน์ การพัฒนาแบรนด์ของเมือง และการ
ออกแบบเมือง เนื้อหาในบทที่ 5 ถึง 7 จะน าเสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากการที่คณะผู้ศึกษาได้ทดลองด าเนิน
กระบวนการวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด 
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บทที่ 5 กรณีศึกษาภูเก็ต 

บทน า 

ในการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในส่วนนี้ หนึ่งในสามกรณีศึกษาที่คณะผู้วิจัยได้เลือก
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้คือจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในระดับ
โลก จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า เมืองท่องเที่ยวของภูเก็ตในภาพรวมมีจุดแข็งในด้านเสน่ห์ของพ้ืนที่ และมีความ
หลากหลายด้านกิจกรรมที่ตอบรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  แต่ในปัจจุบันภูเก็ต
ก าลังประสบปัญหาด้านขีดความสามารถในการรองรับ ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
และการผังเมือง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การจราจร และปัจจัยด้านแรงงาน ปัญหาพ้ืนฐานเหล่านี้ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะสร้างขึ้นมาใหม่  ภูเก็ตในปัจจุบันจึงถือเป็นตัวอย่างของเมืองที่
ติดกับดักเมืองท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง กล่าวคือ แม้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสามารถตอบรับกับ
ตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตและหลากหลายได้อยู่ แต่ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีหรือที่พึง
ประสงค์ได้มากไปกว่าเดิมเท่าใดนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองท่องเที่ยวชั้นน าระดับโลกในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา แม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยได้เพ่ิมมากขึ้นในทุกปี แต่ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ยังคงประสบ
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถในการรองรับของเมืองนี้มีผลสืบเนื่องต่อแบรนด์ของภูเก็ต ในมิติของแบรนด์
เมืองท่องเที่ยว ภูเก็ตถือเป็นตราสินค้าที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักและจดจ าได้เป็นอย่างดี โดย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายของการเดินทางท่องเที่ยวในระดับโลก ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเที่ยวและด้วยบทบาทการเป็นศูนย์กลางการเดินทางของนักท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ปัจจัยเหล่านี้ท าให้
แบรนด์ของเมืองภูเก็ตเป็นลักษณะหลายภาพลักษณ์อยู่ร่วมกัน หรือแบบ multi-brand  นักท่องเที่ยวสามารถนึก
ถึงภูเก็ตได้ในหลากหลายรูปแบบและตอบสนองความต้องการได้หลายระดับ ความหลากหลายดังกล่าวเกิดจาก
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ของภูเก็ต นับตั้งแต่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเดิมในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา มาจนถึงการพัฒนา
พ้ืนทีเ่พ่ือตอบรับกับธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา  

 ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาและออกแบบเมือง
ท่องเที่ยวตามท่ีน าเสนอไปในบทก่อนหน้านี้  ส าหรับกรณีศึกษาเมืองภูเก็ตในบทนี้มีประเด็นส าคัญดังนี้  

1) การประมวลภาพสถานการณ์การท่องเที่ยว ทั้งภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพ้ืนที่ 
พฤติกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว รูปแบบของการใช้จ่าย กิจกรรมการท่องเที่ยวและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมถึงประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐานที่ส าคัญจนมาถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
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2) การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เรื่องกรณีสัณฐานและการตั้งถิ่นฐาน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการควบคุมทางผังเมืองในปัจจุบัน การ
คมนาคม ศักยภาพของการท่องเที่ยวทางทะเล ไปจนถึงภาพลักษณ์ในปัจจุบันของจังหวัด  

3) ภาพรวมความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ในการออกแบบเมืองท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค 4.0 ในขณะที่ภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวยังอยู่
ติดกับดักอยู่ในยุค 2.0 ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน  ต่อจากนั้นเป็นการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของเมืองในมิติของเมืองท่องเที่ยว (SWOT analysis) และการ
วิเคราะห์ภาพอนาคตการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเมืองภูเก็ตในฐานะ
เมืองท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยการประเมินปัจจัยการพัฒนาและการสร้างฉากทัศน์ จนได้
ตัวอย่างข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ใน 3 พ้ืนที่หลัก คือ เมืองภูเก็ตตามแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมและการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาหาดกะรนตาม
แนวคิดหากสร้างสรรค์ เพ่ือให้รับกับการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าทางวัฒนธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่
ขุมเหมืองให้เป็นแหล่งพักอาศัยและแหล่งน้ าดิบที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเติบโตของความเป็นเมือง
ท่องเที่ยว โดยทั้ง 3 พ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ส าคัญของการพัฒนาที่จะส่งเสริมให้เมืองภูเก็ตยังคงด าเนิน
ความเป็นเมืองชั้นน าในฉากทัศน์ที่มีความแตกต่างกันได ้ 

4) ข้อเสนอการออกแบบเมือง ซึ่งเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ของแบรนด์เมืองท่องเที่ยวภูเก็ตใน
ลักษณะของ multi-brand และ international brand ไปพร้อมกัน ตามด้วยการวิ เคราะห์
รายละเอียดของพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง จนน าไปสู่แนวคิดในการพัฒนา กรณีศึกษา โครงการ
เสนอแนะในรูปแบบต่าง ๆ 

เนื้อหาในบทนี้น าเสนอผลการส ารวจและวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษาตามประเด็นทั้ง 4 ข้อข้างต้น ส่วนผลการ
ประชุมในพ้ืนที่ศึกษาและสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทนหน่วยงานและผู้น าในพ้ืนที่ศึกษา (อยู่ในภาคผนวก) 

สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวไทย ด้วยความที่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  
มีเกาะบริวารกว่า 32 เกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ทะเลอันดามัน อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ภูเก็ตจึงเป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย จนได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในช่วง พ.ศ. 2554 – 
2558 โดยประมาณอยู่ที่ 11-13 ล้านคนต่อปีที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 70 มีชาวจีนเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาคือ รัสเซีย ออสเตรเลีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร 
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ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในภาพรวมมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละ
ปีมากขึ้นเช่นกัน77  

 
แผนภาพท่ี 5-1 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตช่วง พ.ศ. 2554-2560 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว, 2555-2561 
 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปีสอดคล้องกับจ านวนเที่ยวบินที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน  จากข้อมูล
จากบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ใน พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้โดยสายกว่า 6 ล้านคนมาลงที่จังหวัดภูเก็ต 
และคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มจ านวนผู้โดยสารจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ จึงมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือมารอบรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น อาทิ โครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต (ระยะที่ 2) เพ่ิม
ความจุของผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปีเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี และหลุมจอดอากาศยานจาก 15 หลุมเป็น  
25 หลุม และมีแผนรองรับระยะที่ 3 เพ่ิมขีดการรองรับผู้โดยสารเป็น 18 ล้านคนต่อปี รวมไปถึงการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนส่งในเมืองอีกด้วย  

                                           
77  กรมท่องเที่ยว (2556) 
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จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2560

ชาวไทย ชาวต่างชาติ
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แผนภาพท่ี 5-2 จ านวนผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553–2561 
ที่มา : บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด  (มหาชน) อ้างถึงในส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2561 

 
ความต้องการโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดภูเก็ตก็มีแนวโน้มมากขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะ

โรงแรมระดับ 4–5 ดาว ท าให้จ านวนความต้องการเพ่ิมมาอยู่ที่  5,781 ห้อง ส่วนมากมีการกระจุกตัวอยู่บริเวณ
ชายหาดป่าตอง เนื่องด้วยเป็นบริเวณที่นิยมของชาวต่างชาติ (กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
ศรีพันวา, ม.ป.ป.)   
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จ านวนผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553-2561

จ านวนผู้โดยสารขาเข้า



โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง 

 

101 

 
แผนภาพท่ี 5-3 การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว 
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 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการทัศนาจรของนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ต 

 จากการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 
4,058 ราย ซ่ึงเป็นชาวไทย 841 ราย (20.7%) และชาวต่างประเทศ 3,217 ราย (79.3%) สรุปผลได้ดังนี้ (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2556) 

 ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 

- ผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทย เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคใต้มากที่สุด  (42.2%) รองลงมาคือกรุง เทพ 
มหานคร (28.4%) และภาคกลาง (16.9%) มาจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย 

- สัดส่วนของเพศชาย 58.4 และ เพศหญิงอยู่ที่ 41.6 มีอายุในช่วง 35 – 44 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
41.1 รองลงมาคืออายุระหว่าง 25 – 34 ปี ร้อยละ 40.7 และช่วงอายุอื่น ๆ ในสัดส่วนที่น้อย  

- ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (29.0%) รองลงมาคือ ลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน
(26.9%) ประกอบอาชีพอิสระ (21.8%) และอาชีพอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย  

- รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมาคือ 30,001 – 45,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.5  15,001 - 30,000 คิดเป็นร้อยละ 22.6 และช่วงรายได้อ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย 

- มาเพ่ือมาท่องเที่ยว/พักผ่อน (82.3%) เยี่ยมญาติ/เพ่ือน (9.5%) ส่วนเหตุผลที่มาภูเก็ตคือ อาหาร
อร่อย (20.4%) รองลงมาคือมีความปลอดภัย (20.0%) มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ (19.4%) 

- การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับภูเก็ต มากที่สุดจาก เพ่ือน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 34.0 ลองลงมาคือทาง
อินเตอรเ์น็ตร้อยละ 28.0 โทรทัศน์ร้อยละ 21.5 และสื่ออ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย  

- การเดินทางมาภูเก็ตเป็นครั้งแรกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาเป็นครั้งที่ 2 ร้อยละ 9.9 และ
มากกว่า 2 ครั้งเป็นสัดส่วนน้อย วางแผนมาเที่ยว 2 จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมาคือวางแผน
มาเที่ยวจังหวัดเดียวร้อยละ 43.9 และเดินทางมากกว่า 2 จังหวัดคิดเป็นสัดส่วนที่น้อย ร้อยละ 83.5 
เดินทางมาด้วยตัวเอง และร้อยละ 16.5 เดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยว 

- รูปแบบการเดินทางคือรถยนต์ส่วนตัว (51.4%) เครื่องบิน (25.4%) และรถโดยสาร (23.2%) 
- จ านวนผู้เดินทางมาด้วยกัน 2 คนมากที่สุด (36.1%) คนเดียว (32.5%) และมาด้วยกัน 3 คน (19.5%) 
- ผู้ร่วมเดินทางเป็นคนรู้จัก/เพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ มากที่สุด (84.6%) และหมู่คณะ (1.9%) 

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 

- ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด (46.9%) เอเชีย (35.6%) 
และอเมริกา (10.1%) และภูมิภาคอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย   

- สัดส่วนของเพศชาย 46.5 และ เพศหญิงอยู่ที่ 53.5 
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- ช่วงอายุ 25-34 ปีมากที่สุด (40.6%) ตามด้วย 35-44 ปี (37.5%) และช่วงอายุอื่น ๆ ในสัดส่วนที่น้อย  
- ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 25.2 รองลงมาคือ แม่บ้าน/ว่างงาน

ร้อยละ 25.0 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.0 และอาชีพอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย  
- รายได้ต่อเดือน 20,000-39,999 USD มากที่สุดร้อยละ 31.9 ลองลงมาคือ 60,000 – 79,999 คิดเป็น

ร้อยละ 21.4 และช่วงรายได้อ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย 
- มาภูเก็ตเพ่ือมาท่องเที่ยว/พักผ่อนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมาคือ เยี่ยมญาติ/เพื่อน คิดเป็น

ร้อยละ 8.4 และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย 
- เหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจมาภูเก็ตคือ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาคือมี

ความปลอดภัย 20.6 และมีอาหารที่อร่อยร้อยละ 18.0 
- การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับภูเก็ต มากที่สุดคือทางอินเตอร์เน็ตร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ ทาง

โทรทัศน์ร้อยละ 22.3  นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 14.5 และอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่น้อย  
- การเดินทางมาภูเก็ตเป็นครั้งแรกมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาเป็นครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.4 และ

มากกว่า 2 ครั้งเป็นสัดส่วนน้อย  
- วางแผนมาเที่ยว 2 จังหวัด (52.7%) 3 จังหวัด (37.1%) และมาเที่ยวจังหวัดเดียว  (5.5%) 
- ร้อยละ 54.5 เดินทางมาด้วยตัวเอง และร้อยละ 54.5 เดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยว 
- รูปแบบการเดินทาง โดยเครื่องบิน  (39.0%) รถยนต์ส่วนตัว (37.6%)  และเรือ (12.3%) 
- จ านวนผู้เดินทาง เดินทางมาด้วยกัน 2 คน (51.4%) 4 คนคิด (17.6%) มาด้วยกัน 3 คน (9.8%) 
- ผู้ร่วมเดินทางเป็นคนรู้จัก/เพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ มากที่สุด (89.8%) และหมูค่ณะ (1.7%) 

นอกจากนี้ ในการศึกษาโครงการย่อยที่ 4 ในแผนงานวิจัยเดียวกันกับโครงการวิจัยนี้ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัช
ราธรเทพ ได้ใช้วิธีเหมืองข้อมูล/ข้อความ (data/text mining) ในการวิเคราะห์ความเห็นและบทสนทนาของ
นักท่องเที่ยวจีนในสื่อโซเชียลภาษาจีนเกี่ยวกับความนิยมและความพึงพอใจในสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย พบว่า ภูเก็ตยังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจีน โดยมีพฤติกรรมแบบ SoLoMo (social, local, 
mobile) คือมีพฤติกรรมที่ใช้สื่อโซเชียลในการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
ต่าง ๆ และใช้โทรศัพท์มือถือในการวางแผนและเลือกสถานที่และกิจกรรมในการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที ่รวมไปถึง
การแสดงความเห็นหรือการรีวิวเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและในเมืองท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ ของประเทศไทย  ข้อค้นพบหนึ่งที่ส าคัญคือ นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้มักใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันของ
บริษัทจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ มีอยู่น้อยมากที่เป็นแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของคนไทย จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับ
นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต   
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สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายตามสถาพภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน โดยทางฝั่ง
ตะวันตกเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวชายทะเล หาด กิจกรรมทางน้ า จุดชมวิว และย่านกินดื่มต่าง ๆ ในส่วนทางฝั่ง
ตะวันออกของภูเก็ตจะเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมวัด พิพิธภัณฑ์ เมืองเก่า และการท่องเที่ยวไปยังเกาะ รอบจังหวัด
ภูเก็ต และพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทางธรรมชาติ หรือการแสดงโชว์ ดัง
มีตัวอย่างท่ีส าคัญดังนี้    

  

1. ย่านเมืองเก่าตึกแถวโบราณ 
2. พิพิธภัณฑ์ภเูก็ตไทยหัว 
3. บ้านชินประชา 
4. จุดชมวิวเขารัง 
5. ตลาดปล่อยของ 
6. นั่งเรือกอจ๊าน ชมป่าชายเลน 
7. แหลมพรหมเทพ 
8. วัดฉลอง 
9. วัดพระทอง (พระผุด) 
10. อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและทา้วศรีสุนทร 
11. หาดกมลา 
12. หาดป่าตอง 
13. หาดกะรน  
14. หาดกะตะน้อย หาดกะตะใหญ ่

 

15. พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคครี ี
16. ภูเก็ตแฟนตาซ ี
17. สวนน้ า Splash Jungle 
18. แหลมกระทิง 
19. บ้านตีลังกา 
20. ภูเก็ต ทริกอาย มิวเซียม 
21. Phuket Simon Cabaret 
22. จุดชมววิกังหนัลม 
23. Joy Drive Underwater Scooter 
24. Jungle Bungy Jump 
25. Flying Hanuman 
26. จุดชมวิวเขาขาด 
27. หาดราไวย ์
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แผนภาพท่ี 5-4 ต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญ จังหวัดภูเก็ต 
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กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต 

กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสามารถแยกออกมาเป็น 4 กิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจะมา
เที่ยวในระยะเวลา 3–4 วัน และ 2 กิจกรรมรองส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ขึ้นไป 

1) การท่องเที่ยวเกาะ จังหวัดภูเก็ตนั้นล้อมรอบไปทะเลและหมู่เกาะ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเช่าเรือและซื้อ
แพคเกจท่องเที่ยว เพ่ือด าน้ า ดูปะการัง เที่ยวถ้ า รวมไปถึงการเดินทางไปยังเกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ 
โดยมีสถานที่รองรับที่นิยมคือท่าเรืออ่าวฉลอง  

1) การท่องเที่ยวเมืองเก่า เมืองภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในช่วงเวลากลางวัน มักอยู่ในช่วงวัน
สุดท้ายของทริป โดยเข้ามาเดินเล่นถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ท อาคารเก่าแก่ และกินกาแฟภายในเมือง แต่
ยังไม่เป็นทีน่ิยมในการพักผ่อนในเมือง เพราะไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืนมากนัก 

2) การท่องเที่ยวชายทะเลและหาด กิจกรรมทางน้ าเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพราะมี
คลื่นลมที่เหมาะสม และอากาศที่อุ่น ท าให้ชาวต่างชาตินิยมมาอาบแดด ชมพระอาทิตย์ตก เล่นกีฬา
ทางน้ าแบบผาดโผน ด าน้ าตื้น หรือเลือกที่จะพักผ่อนริมหาดที่มีความสงบเป็นต้น 

3) การท่องเที่ยวยามราตรี อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต คือการท่องเที่ยวแบบกินดื่มที่เมืองป่า
ตอง ซึ่งมีบาร์ที่หลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม ตลาดกลางคืน 

4) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ในพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีลักษณะเป็นภูเขา จึงมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแบบผาดโผน เช่น การโหนสลิง ปีนเขา หรือขี่ช้าง 

5) การท่องเที่ยวชมการแสดง จังหวัดภูเก็ตยังโด่งดังในด้านการแสดงยิ่งใหญ่ ทั้งจากสัตว์ คาบาเร่ต์ เป็นต้น 

ประวัติศาสตร์และการพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม 

จังหวัดภูเก็ตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่ในเส้นทางเรือนานาชาติที่อ้างอิงได้ถึง พ.ศ. 700 และได้พัฒนา
จากการเป็นเมืองท่าการค้าที่ส าคัญในแหลมมลายู จนกลายมาเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนอพยพที่ส าคัญทางตอน
ใต้ เป็นแหล่งแร่ดีบุก และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างในปัจจุบัน สรุปประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของ
ภูเก็ตพอสังเขปได้ดังนี ้   

 ชุมทางเดินเรือ รัฐชายขอบ และสังคมเกษตร (พ.ศ. 700-1800) 

 หลักฐานของการตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภูเก็ตมีโดยอ้างอิงจากหนังสือภูมิศาสตร์และแผนที่
เดินเรือของปโตเลมี เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 กล่าวถึงการเดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิลงมาจนถึงแหลมมลายู ซึ่ง
ต้องผ่านแหลม "จังซีลอน" จนมีการพบบันทึกที่กล่าวถึงเกาะภูเก็ตที่แต่เดิมใช้ค าว่า "ภูเก็จ" อันแปลว่าเมืองแก้ว 
ตรงกับความหมายเดิมซึ่งชาวทมิฬเรียก มณีคราม ตามหลักฐาน พ.ศ. 1568 เชื้อชาติของผู้คนบนเกาะภูเก็ตนั้นมี
ความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนใหญ่มี
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ความเห็นว่า ชนเผ่าดั้งเดิมท่ีพบเห็นได้ในปัจจุบันในคาบสมุทรมลายูได้แก่ ชาวซาไก (Sakai) และชาวเลหรือชาวน้ า 
(C'hau Nam) โดยชาวซาไกได้อาศัยอยู่มาก่อน ต่อมาได้มีชนชาติมอญจากพะโคพวกเซลัง (Selang หรือ Salon) 
ได้อพยพเข้ามา คนพวกนี้ช านาญในการด าน้ า จึงเรียกว่าชาวน้ า 

หลักฐานทางโบราณคดีเช่น ต านาน พงศาวดาร ตลอดจนประวัติศาสตร์  ได้กล่าวถึงต านานเมือง
นครศรีธรรมราชก็ได้ระบุว่า ในบรรดาเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราชโบราณนั้น "เมืองตะกั่วถลาง"เป็น
เมืองล าดับที่ 11 ชื่อว่า"เมืองสุนัขนาม"หรือเมืองประจ าปีจอ มีตราประจ าเมืองเป็นรูปสุนัข และผู้ปกครองภูเก็ต
สมัยนั้นได้ถือรูปสุนัขมายกย่องนับถือ เมืองนี้อาจตั้งอยู่ที่อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีต าบลหนึ่งทางตะวันตกชื่อว่า 
ต าบลกมลา แต่ชาวบ้านโบราณเรียกว่า "บ้านกราหม้า" มีความหมายว่าหมู่บ้าน "ตราหมา" ซึ่งตรงกับตราประจ า
เมือง "สุนัขนาม" ในอดีต 

จากหมู่บ้านกมลามา มีพ้ืนที่ราบกว้างใหญ่ติดต่อเข้าสู่ภูเก็จฝั่งตะวันออก ในระหว่างฟากตะวันตกกับฟาก
ตะวันออกของที่ราบนี้ มีหมู่บ้านชื่อว่า "บ้านมานิค" ซึ่งมาจากค าภาษาทมิฬโบราณ แปลว่า ทับทิม หรือ แก้ว มีการ
สันนิษฐานว่าเป็นชื่อผันแปรมาจากค าว่า "มนิกกิมัม" ในจารึกภาษาทมิฬที่พบจากอ าเภอตะกั่วป่าใกล้กับเทวรูปใน
ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ซึ่งถูกทิ้งอยู่ในเขาพระนารายณ์นานมาแล้ว ค าว่า "มนิกกิมัม" แปลว่า "เมือง
ทับทิม" หรือ "เมืองแก้ว" 

 
แผนภาพท่ี 5-5 ภาพแสดงการปรากฏของค าว่า “จังซีลอน” บริเวณภูเกต็ 

    ที่มา : แผนที่โดย John Cary, Engraver 1801 

เมืองท่าการค้า – เหมืองดีบุก – พริกไทย – ถลาง (พ.ศ. 1800-2398) 

        พ่อขุนรามค าแหงมหาราชแผ่อ านาจลงมาทางใต้ และมีชัยชนะเหนืออาณาจักรศิริธรรมนครในพ.ศ. 1825   
ภูเก็จ ซึ่งเป็นเมืองบริวารของนครศรีธรรมราช จึงเป็นเมืองประเทศราช กล่าวคือ ทางสุโขทัยมิได้ส่งเชื้อพระวงศ์
หรือข้าราชการลงมาปกครองหากแต่ปล่อยให้เจ้านครศรีธรรมราชปกครองอยู่เช่นเดิม โดยต้องจัดส่งส่วยเป็นเครื่อง
ราชบรรณาการต่อกรุงสุโขทัยอย่างสม่ าเสมอมิให้ขาดตอนส่วยที่มีความส าคัญในสมัยนั้นจากนครศรีธรรมราชและ 
ภูเก็จก็คือดีบุก โดยเป็นที่ต้องการที่สุโขทัยมากส าหรับการหล่อพระพุทธรูปและเทวรูปทองสัมฤทธิ์  
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ผลจากการที่สุโขทัยเข้าปกครองภาคใต้ประมาณ 98 ปี ท าให้ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างภาคใต้
และภาคอ่ืน ๆ ในอาณาจักร ท าให้มีการผสมผสานกลมกลืนกัน เป็นพื้นฐานให้สามรถรวมกันเข้าเป็นอาณาจักรไทย
ในเวลาต่อมา จนถึงการที่กรุงสุโขทัยสูญเสียเอกราชให้แก่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1921 ภูเก็จได้ตกเป็น
เมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับเมืองอ่ืน ๆ  

ต่อมาได้มกีารเปลี่ยนผูกขาดสัมปทานแร่ดีบุก และตั้งห้างค่าแร่ดีบุกในเมืองถลาง ราวปี พ.ศ. 2126 โดยชาว
โปรตุเกส และภายหลังเป็นชาวฝรั่งเศส และเมื่อ พ.ศ. 2314- 2315 กับตันฟรานซิส ไลท์ ได้เข้ามาขอสัมปทาน
ในช่วงยุคกรุงธนบุรี ซึ่งมีความต้องการฟื้นฟูฐานะเมืองไทยหลังสงคราม ซ่ึงประสบปัญหาข้าวยากหมากแพง การค้า
แร่ดีบุกจึงเป็นหนทางช่วยเหลืออันมีประโยชน์อย่างแท้จริงทางหนึ่ง ฝ่ายพระยาพิมลจึงได้มีหน้าที่ก ากับดูแลการค้า
แร่ระหว่างเมืองถลางกับกัปตันฟรานซิส ไลท์ ตั้งแต ่พ.ศ. 2314 สืบมาจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองถลาง  

ในสมัยที่เกิดเหตุการณ์สงครามเก้าทัพ ตรงกับ พ.ศ. 2328 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พม่าได้ยกทัพมาตีไทย โดย
มีทัพหนึ่งยกมาทางใต้ เมื่อตีเมืองตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งได้แล้ว ก็มุ่งตีเมืองถลางทันที ขณะนั้นพระยาพิมล เจ้าเมือง
ถลางสามีของคุณหญิงจัน เพ่ิงถึงแก่อนิจกรรมไม่นานนัก จึงไม่มีใครบัญชาการรบ คุณหญิงจันและนางมุกน้องสาว 
ร่วมกับเจ้าเมืองภูเก็จ คือ พระยาทุกขราช (เทียน) ลูกชายของคุณหญิงจัน จึงเตรียมป้องกันเมืองถลาง จนพม่าต้อง
ถอยทัพกลับไป  วีรกรรมครั้งนั้นท าให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้คุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี นางมุกเป็นท้าว
ศรีสุนทร ส่วนต าแหน่งเจ้าเมืองถลางที่ว่างอยู่ทางกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งคนนอก คือ เจ้าพระยาสุรินทราชา มาเป็น
ผู้ส าเร็จราชการ แต่ในภายหลัง คนในกลุ่มเครือญาติถลาง คือ พระยาทุกขราช(เทียน) ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยา
ถลางใน พ.ศ. 2331 ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2352 เกิดศึกถลางครั้งที่สองขึ้น ถลางพ่ายแพ้แก่ทัพพม่า อย่างยับเยิน เมือง
ถลางกลายเป็นเมืองร้าง 15 ปีต่อมา (พ.ศ. 2367) รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อฟ้ืนสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าเรือ 
ประจวบกับช่วงนั้น มีการพบสายแร่ที่บ้านเก็ตโฮ่ (อ.กะทู้) และที่บ้านทุ่งคา (อ.เมืองภูเก็ต) ความเจริญและชุมชน
เมืองจึงย้ายไปตามแหล่งที่พบสายแร่แต่เมืองเหล่านั้น (บ้านกะทู ้บ้านทุ่งคา) แต่ก็อยู่ในฐานะเมืองบริวารของถลาง 

 
แผนภาพท่ี 5-6 ภาพการสูร้บท้าวเทพกระษตรีและท้าวศรีสุนทร ในสงครามเก้าทัพ 

ที่มา : จิตรกรรมศึกถลาง พ.ศ. 2328, https://www.facebook.com/Talangdistrict/photos/ 

https://www.facebook.com/Talangdistrict/photos/
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สวนยาง – เมืองการค้าและอุตสาหกรรมดีบุกภูเก็ต (พ.ศ. 2398-2502) 

ช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 กิจการเหมืองแร่เจริญก้าวหน้ามาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการส่งส่วย 
ดีบุก มาเป็นการผูกขาดเก็บภาษีอากรแบบเหมาเมือง ตลอดจนการท าสนธิสัญญากับต่างชาติ ส่งผลให้ธุรกิจการค้า
ดีบุกขยายตัวอย่างกว้างขวาง คนจีนพากันหลั่งไหลเข้ามาท าเหมืองจนกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ในภูเก็ตจนถึงปัจจุบัน 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2435) ได้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล มีการแต่งตั้งให้
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี ้ณ ระนอง) เป็นสมหุเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ในช่วงนี้เองที่ภูเก็ตเริ่มมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้วางรากฐานด้านต่าง ๆ ทั้ง
ระบบสาธารณูปโภค เช่น การสร้างถนน การพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภูเก็ตจากการตราพระราชบัญญัติเหมืองแร่ และการริเริ่มการปลูกยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย 

ต่อมาใน พ.ศ. 2450 กัปตันไมล์ ชาวออสเตรเลีย ได้น าเรือขุดแร่ในทะเลล าแรกเข้ามาในอ่าวทุ่งคา และการ
ท าเหมืองก็ได้พัฒนาจากเหมืองหาบมาเป็นเหมืองสูบ หลวงอนุภาษภูเก็ตการได้เปิดเหมืองสูบที่ใช้ไฟฟ้าจากโรงจักร
กลาง นับเป็นเหมืองสูบแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต คือ เหมืองเจ้าฟ้า การท ามาหากินของชาวภูเก็ตได้อาศัยแร่ดีบุก
เป็นเครื่องยังชีพมาโดยตลอด ฐานะทางเศรษฐกิจจึงค่อนข้างดี ต่อมากิจการเหมืองแร่ซบเซาจนต้องปิดกิจการไปใน
ที่สุด เนื่องจากจ านวนแร่ดีบุกในภูเก็ตลดลง จ านวนแร่ที่ขุดได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เศรษฐกิจภูเก็ตซบเซาอยู่ได้ไม่
นาน กิจการใหม่ทีท่ ารายได้ให้กับภูเก็ตไม่แพ้ดีบุกคือ ธุรกิจการท่องเที่ยว 

 

 
แผนภาพท่ี 5-7 ภาพการเริม่ต้นของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกสี และปรับเปลี่ยนเข้าสู่อุตสาหกรรมดีบกุ 

ที่มา : ศูนย์รวมข่าวภเูก็ต, 2444, http://www.smartandaman.com 
 
 
 
 
 

http://www.smartandaman.com/


โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง 

 

110 

เมืองท่องเที่ยวภูเก็ต และSmart City (พ.ศ.2502-ปัจจุบัน) 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 รัฐบาลได้พยายามพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  2 (พ.ศ. 2510–2514) เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลเริ่มเห็น
ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีนักลงทุนในท้องถิ่นบางส่วนก าลังแสวงหาช่องทางด าเนินธุรกิจ
และเริ่มหันมาให้ความสนใจ หากแต่เบื้องต้นไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด เนื่องจากกิจการดีบุกก็ยังคงด าเนิน
กิจการ ควบคูก่ับความส าคัญในกิจกรรมด้านการเกษตรและกิจการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยที่แร่
ดีบุกหมดความส าคัญลงในความต้องการของตลาดโลก จากความหลากหลายของกิจกรรมในเมืองภูเก็ต เมื่อ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยรูปแบบของธุรกิจเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทั้งใน
ด้านที่พัก โรงแรม บังกะโล ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และน าไปสู่ความชัดเจนของการท่องเที่ยว 

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มปรากฏนโยบายพยายามที่จะจัดให้เกาะภูเก็ตเป็นที่อยู่อาศัยที่
สะดวกสบาย และประกอบกับใน พ.ศ. 2529 เกิดเหตุการณ์จลาจลต่อต้านการเปิดโรงงานแทนทาลัม อินดัสตรี ซ่ึง
กล่าวได้ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน าไปสู่จุดจบในการด าเนินกิจการเหมืองแร่ดีบุกที่อยู่คู่มากับภูเก็ตเป็นเวลานับรอ้ยปี 
ให้ต้องปิดกิจการลงพร้อมกับปรับปรุงให้ภูเก็ตและมุ่งพัฒนาเมืองเข้าสู่ยุคพัฒนาไปสู่เมืองเพ่ือการพักผ่อนและ
ท่องเที่ยว จนกลายมาเป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจของภูเก็ตที่มีความโดดเด่นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

 อีกปัจจัยหนึ่ง คือการเสด็จของในหลวง ร. 9 เมื่อ พ.ศ. 2502 น ามาซึ่งความเจริญและตัดถนนสู่หาดป่า
ตอง เป็นการเปิดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม และชุมชนริมทะเลสู่อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวภายหลังจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการลงทุนและพัฒนาเป็นจ านวน
มาก โดยขาดการวางแผนอย่างถี่ถ้วน ส่งผลต่ออาชีพและชุมชนดั้งเดิมของชาวภูเก็ต โดยในอนาคตจะเกิดการ
พัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอีกมาก โดยผ่านการวางแผนเพื่อเป็น Phuket Smart Ci 

 
แผนภาพท่ี 5-8 ภาพการเปลี่ยนของหาดป่าตองจาก พ.ศ.2513 และหาดป่าตองในปัจจุบัน 

ที่มา : หาดป่าตอง, 2513, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151186149181799& 
set=o.199476353430283&type=3&theater 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเกต็  

จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาด 543.034 ตารางกิโลเมตร อยู่ในทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย  อาณาบริเวณเชื่อมต่อกับจังหวัดพังงาทางทิศเหนือ และจังหวัดกระบี่ทางทิศตะวันออก บริเวณรอบ
เกาะภูเก็ตล้อมรอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งประมงที่ส าคัญ ตัวจังหวัดประกอบด้วย  
3  อ าเภอ ใน พ.ศ. 2560 ตามข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดภูเก็ตมีประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ 402,017 คน  
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แผนภาพท่ี 5-9 ต าแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ จังหวัดภูเก็ต 
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ธรณีสัณฐานและการตั้งถิ่นฐาน 

ธรณีสันฐานเดิมของเกาะภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีภูเขาอยู่ตรงกลาง และมีราบสลับเนินเขาอยู่โดยรอบ 
ทางตะวันออกมีลักษณะเป็นอ่าวและชายหาดสลับกับภูเขา ท าให้เหมาะกับการเป็นที่จอดเรือหรือการตั้งถิ่นฐาน
ของหมู่บ้านชาวประมง  เมื่อถูกค้นพบว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุก ท าให้พ้ืนที่หลายแห่งของจังหวัดภูเก็ตถูกขุดเปิดให้เป็น
ขุมเหมือง ท าให้สภาพภูมิประเทศหลายแห่งถูกปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว  บางส่วนถูกใช้
เพ่ือเป็นแหล่งน้ าดิบ อย่างไรก็ตามยังมีขุมเหมืองหลงเหลืออยู่บริเวณเชิงเขาในจังหวัดภูเก็ตเป็นจ านวนมากที่ยัง
ไม่ได้รับการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตขยายตัวกว่า 2.4 เท่า ในระยะเวลาเพียง 30 ปี โดยมีการรุกล้ า
พ้ืนที่ป่าเพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่เมืองและเกษตรกรรม พ้ืนที่พัฒนาส่วนมากเติบโตทางฝั่งตะวันออกของจังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือรองรับปริมาณคนที่เข้ามาท ากิจการมากขึ้น และบริเวณทางฝั่งตะวันตกมีการเติบโตจากการพัฒนา 
ท่าอากาศยานภูเก็ต และการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ของชาวต่างชาติเพื่ออยู่อาศัย บริเวณหาดลากูน่าและหาดบางเทา 

 

 
แผนภาพท่ี 5-10 การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในระยะเวลา 30 ปี 

ที่มา : ประวัติศาสตร์เมืองภเูก็ตสมัยใหม่ พ.ศ. 2500 – 2550  
โดย นางสาวญาณ์นภัส  สกุลบญุพาณิชย,์ ประวตัิศาสตร์, มธ. 2547, ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ภูเก็ต 
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กฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อบังคับส าคัญในการตั้งถิ่นฐาน 

ตามแนวคิดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จังหวัดภูเก็ตมุ่งเน้น
การพัฒนาเมืองทางฝั่งตะวันออกอันเป็นที่ราบ รองรับภาคเศรษฐกิจและบทบาทของเมืองในขณะที่เมืองทางฝั่ง
ตะวันตกมีขนาดเล็กตามหาดต่าง ๆ รองรับภาคการท่องเที่ยวและรองรับปริมาณคนจ านวนมาก โดยพ้ืนที่บริเวณ
ถลาง (ส่วนทิศเหนือของจังหวัดภูเก็ต) เป็นที่ราบขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากไม่ได้ติดทะเลอันเป็นบทบาทหลักด้านการ
ท่องเที่ยวของภูเก็ต ท าให้เมืองมขีนาดเล็กแต่สามารถพัฒนาและขยายได้ในอนาคต 

ด้วยลักษณะเมืองที่เติบโตจากทางหาดหรือท่าเรืออันมีความสัมพันธ์กับทะเลนั้น ท าให้กิจกรรมส่วนมากอยู่
บริเวณขอบของภูเก็ตทั้งสิ้น ท าให้เกิดการสัญจรไปยังขอบต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ท าให้เกิดปริมาณการสัญจร
ภายในเกาะเป็นจ านวนมาก และยังคงไม่มีการควบคุม FAR จากผังเมืองรวมในปัจจุบัน 

ส่วนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 และ ประกาศทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือส าคัญในการควบคุมมวลอาคารภายในจังหวัดภูเก็ต ตามกายภาพของพ้ืนที่ โดยมีการควบคุมทั้งความสูง 
และ FAR เฉพาะพ้ืนที่ภายในเมืองภูเก็ตเท่านั้น โดยแยกออกเป็น 3 บริเวณ ได้แก่ เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม เขตหนาแน่นมาก และเขตหนาแน่นสูงมาก 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีการควบคุมความสูงบริเวณริมขอบจังหวัดภูเก็ต เฉพาะฝั่ง
ตะวันตกของพ้ืนที่ โดยมีการควบคุมความสูงสอดคล้องกับประกาศทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2560 โดยแยกระยะออกเป็น 3 ช่วง 50 เมตร 150 เมตรและ 300 เมตรตามล าดับจากแนวชายฝั่ง รวมเป็น 
500 เมตร และมีการควบคุมระยะพิเศษเฉพาะบริเวณหาดป่าตอง 

 
แผนภาพท่ี 5-11 ภาพการควบคุมความสูงอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ที่มา : http://www.landusephuket.com/landusephuket_2016/ 
 

http://www.landusephuket.com/landusephuket_2016/
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองป่าตอง ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 มีการ
ควบคุมเทศบัญญัติเพ่ิมเติมเฉพาะหาดป่าตอง โดยมีการควบคุมขนาดของพ้ืนที่ และความสูงอาคาร โดยแยก
ออกเป็น 2 พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่บริเวณที่ 1 มีการควบคุมขนาดของอาคารไม่ให้เกิน 300 ตร.ม. และพ้ืนที่บริเวณที่ 2 มี
การควบคุมกิจกรรม และขนาดอาคารให้เหมาะกับเทศบาลเมืองป่าตอง ในส่วนพื้นที่อ่ืน ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ตไม่มี
เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างโดยตรงมีเพียงการควบคุมขนาดและกิจกรรมของตลาด ที่จอดรถ หรือข้อก าหนด
ห้ามก่อสร้างเพ่ือควบคุมโดยรอบแหล่งผลิตน้ าประปา เป็นต้น 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่เมืองภูเก็ตได้รับการควบคุม FAR และความสูงของ
อาคาร โดยจ าแนกออกเป็น 3 พ้ืนที่หลัก ได้แก่ 

- พ้ืนที่บริเวณท่ี 4.1 (เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม) ควบคุมความสูงอาคารไม่เกิน 9 เมตร ไม่มี
การควบคุม FAR บริเวณเมืองเก่าภูเก็ตถนนถลาง ถนนพังงา ถนนเยาวราชเป็นต้น 

- พ้ืนที่บริเวณที่ 4.2 (เขตหนาแน่นมาก) ควบคุมความสูงอาคารไม่เกิน 45 เมตร มีการควบคุม FAR 6:1 
บริเวณพ้ืนที่เมืองภูเก็ตนอกเหนือจากพ้ืนที่บริเวณ 4.1 และ 4.3 

- พ้ืนที่บริเวณที่ 4.3 (เขตหนาแน่นสูงมาก) ควบคุมความสูงอาคารไม่เกิน 60 เมตร มีการควบคุม FAR 
8:1 บริเวณโดยรอบ บขส.เก่าภูเก็ต วงเวียนหอนาฬิกา และวงเวียนนิมิต 

นอกจากนั้นมีการควบคุมความสูงจากแนวชายฝั่งทะเล โดยแยกระยะออกเป็น 3 ช่วง 50 เมตร 150 เมตร
และ 300 เมตรตามล าดับจากแนวชายฝั่ง รวมเป็น 500 เมตร 

 
แผนภาพท่ี 5-12 ภาพการควบคุมความสูงอาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ พ.ศ.2560 

ที่มา : http://www.landusephuket.com/landusephuket_2016/ 
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แผนภาพท่ี 5-13 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2558 
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แผนภาพท่ี 5-14 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภเูกต็ พ.ศ. 2560 
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แผนภาพท่ี 5-15 พระราชบัญญตัคิวบคมอาคาร พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ต 
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แผนภาพท่ี 5-16 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2548 
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การคมนาคมและการเดินทาง 

จังหวัดภูเก็ตสามารถเดินทางเข้าถึงได้หลายเส้นทาง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เนื่องจากสภาพ 
ที่เป็นเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางทางบกผ่านเข้าสู่จังหวัดได้เพียงเส้นเดียว คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 
แยกจากถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดพังงา ข้ามสะพานคู่ขนานสะพานสารสิน สะพานท้าวเทพกระษัตรี และสะพาน
ท้าวศรีสุนทรทางทิศเหนือของเกาะ  

 

 

แผนภาพท่ี 5-17 ศักยภาพเข้าถึงจังหวัดภเูก็ตโดยทางบก และทางอากาศ 

 

จังหวัดภูเก็ตสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 60 ไร่ 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ โดยมีขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสาร 12.5 ล้านคนต่อปี และรองรับ 20 
เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในปัจจุบันอยู่ในการพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรองรับ เป็น 18.5 
ล้านคนต่อปี รองรับ 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมงในอนาคต ใน พ.ศ. 2561 มีผู้โดยสารมากถึงกว่า 17 ล้านคนต่อปี ซึ่ง
มากกว่าความสามารถของท่าอากาศยานในปัจจุบัน  และในระยะที่  3 (พ.ศ. 2562-2568) ต้องการเพ่ิม
ความสามารถของการรองรับผู้โดยสารเป็น 25 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเดินทางทางอากาศ คือ 
การเดินทางจากท่าอากาศยานเพ่ือเข้าตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางใต้ของเกาะจากสนามบินใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 1 – 1:30 ชั่วโมง และมีราคาสูง โดยขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการเดินทาง รถประจ าทาง รถแท็กซ่ี หรือการเช่ารถยนต์ 
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ในอนาคต การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่ งที่  2  
(ภูเก็ต-พังงา) รองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยพิจารณาเลือกพ้ืนที่ใน อ.ตะกั่ว
ทุ่ง ต.โคกกลอย จ.พังงา ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในปัจจุบันประมาณ 20 กม.  

การเดินทางในเกาะภูเก็ตต้องพ่ึงเส้นทางทางถนนเป็นหลัก ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอย่างมากเพราะยังมีถนนหลักอยู่
เพียง 3 เส้นคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 จากทิศเหนือของเกาะเข้าสู่เทศบาลนครภูเก็ต  ทางหลวง
หมายเลข 4024 เชื่อมจากทางตอนเหนือของอ าเภอเมืองภูเก็ตสู่ทางใต้ของเกาะ และทางหลวงหมายเลข 4030 ที่
วิ่งจากเหนือลงใต้ตามสภาพภูมิประเทศเพ่ือเชื่อมหาดและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน นอก
จากนึ้ยังมีทางหลวงหมายเลข 4027 4028 และ 4029 ที่เชื่อมชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันตกเข้ากับ
การตั้งถ่ินฐาน ท่าเรือ และเมืองที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก 
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แผนภาพท่ี 5-18 โครงข่ายถนน จังหวัดภูเก็ต 
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แผนภาพท่ี 5-19 ต าแหน่งท่าอากาศยาน จังหวัดภเูก็ต 
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แผนภาพท่ี 5-20 ต าแหน่งท่าเทียบเรือ จังหวัดภเูก็ต 
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แผนภาพท่ี 5-21 ต าแหน่งโครงข่ายการคมนาคม จังหวัดภเูก็ต 
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แผนภาพท่ี 5-22 ศักยภาพการคมนาคมในอนาคต จังหวัดภเูก็ต 
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ระบบขนส่งมวลชนของภูเก็ตในปัจจุบัน มีรถโดยสารประจ าเส้นทางที่เชื่อมพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้าสู่เมืองภูเก็ต โดย
ระบบรถดังกล่าวถูกเรียกว่า "รถโพถอ้ง"  เส้นทางรถโพถ้องของเมืองภูเก็ตถูกแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ เส้นทาง
ทีว่ิ่งระดับหาด และวิ่งระดับเมืองภูเก็ต โดยเส้นทางที่วิ่งระดับเมืองภูเก็ตนั้นมีทั้งหมด 3 สาย ดังนี้ 

- รถโพถ้องสาย 1 บิ๊กซี – วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต 
- รถโพถ้องสาย 2 ตลาดสี่มุมเมือง - ตลาดสดดาวน์ทาวน์ 
- รถโพถ้องสาย 3 สะพานหิน – เกาะสิเหร่ 

เส้นทางรถทั้งสามสายจะมีจุดขึ้นรถที่สถานีขนส่งเก่าในเมืองภูเก็ต โดยมีลักษณะเส้นทางกระจายจาก 
ตัวเมืองออกไปตามทิศต่าง ๆ รอบเมืองภูเก็ต แต่มีวิ่งทับซ้อนและวิ่งวน ท าให้ยากต่อการเข้าใจของผู้ใช้บริการใหม่ 
ในส่วนของรถโพถ้องที่วิ่งในระดับหาด มีจุดขึ้นรถบริเวณตลาดสดสาธารณะ 1 ในพ้ืนที่เมืองเก่าภูเก็ต ซ่ึงตอบรับกับ
ความต้องการของชาวภูเก็ตที่อยู่นอกเมือง และต้องการเข้ามาซื้อของภายในเมืองและออกไปได้สะดวก อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ ไม่ไกลจากเมืองเก่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากนัก    

ทางการภูเก็ตเล็งเห็นถึงปัญหาด้านระบบขนส่งภายในจังหวัด จึงริเริ่มโครงการพฒันาระบบขนส่งประจ าทาง
ที่เรียกว่า Smart Bus แต่ยังคงมีเพียงเส้นเลียบหาดทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต  ในปัจจุบัน มีความคิดริเริ่มที่
จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกของเกาะ โดยอาจอยู่ในรูปแบบของรถไฟรางเบา 
(Light Rail Transit – LRT) หรอืระบบรถราง  
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 ด้วยสภาพที่เป็นเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีท่าเรืออยู่เป็นจ านวนมากรอบเกาะ แต่ส่วนมากอยู่ทางฝั่งตะวันออก
ของเกาะ ท่าเรือที่มีอยู่ใช้รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการขนส่งสินค้า การเดินทาง และการท่องเที่ยว 
โดยเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อในระหว่างจังหวัดโดยรอบ และเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ในปัจจุบัน มีโครงการสร้าง
ท่าเรือเพ่ิมขึ้นอีกหลายแห่ง เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนา Phuket Cruise 
Home Port เพ่ือรองรับเรือส าราญ ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงภูเก็ต และมีการพัฒนา
ศูนย์ประชุมและกิจกรรมโดยรอบ โครงการพัฒนาท่าเรือยอชท์บริเวณอ่าวกุ้ง รองรับ 72 ล า รวมไปถึงแนวคิดใน
การสร้างท่าเรือสนามบินภูเก็ต เพ่ือเชื่อมต่อกับหาดกมลา ป่าตอง และกะรน-กะตะ สร้างการเชื่อมต่อจากสนามบิน
สู่ทางเรือ ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตนั้นมี 8 ท่าเรือหลัก โดยไม่รวมท่าเรือประเภทมารีนา (จอดเรือส่วนตัว)  ทั้งนี้ 
คณะผู้ศึกษาได้ส ารวจและวิเคราะห์ท่าเรือเหล่านี้ ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ขนาดความยาวและความกว้างของของท่าเทียบเรือ เพ่ือส ารวจศักยภาพการพัฒนาเชิงกายภาพ 
- การเข้าถึง เพ่ือส ารวจศักยภาพการเข้าถึง ด้วยรูปแบบการเดินทางและระยะการเข้าถึง 
- รูปแบบการให้บริการและเวลาเดินทาง เพ่ือส ารวจประเภทเรือและกิจกรรมในแต่ละท่าเรือ 
- ท่าเรือปลายทาง ระยะทางและระยะเวลา เพ่ือส ารวจขอบเขตการเดินทางของท่าเทียบเรือนั้น 
- สิ่งอ านวยความสะดวกใกล้เคียง เพ่ือส ารวจกิจกรรมรองรับโดยรอบท่าเรือ 

จากการส ารวจพบว่า ยังไม่มีแผนพัฒนารองรับการพัฒนาพ้ืนที่รอบท่าเรือที่มีอยู่  อีกทั้งยังการขาดการ
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนจากท่าเทียบเรือสู่พื้นที่อ่ืนของเกาะ จึงท าให้ผู้เดินทางต้องพ่ึงพารถยนค์ส่วนตัวและรถ
รับจ้างอยู่มาก   
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คณะส ารวจได้ลงพ้ืนที่ส ารวจรูปแบบการเดินทางและท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต โดยเปรียบเทียบค่า
เดินทางและความเร็วในการเดินทาง เส้นทางรถประจ าทางภายในจังหวัดภูเก็ตกระจายตัวจากเมืองภูเก็ตไปยังหาด
และสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ของเกาะภูเก็ต โดยมีค่าเดินทางอยู่ที่ประมาณ 30–40 บาทต่อคน และมีเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างหาดด้วย Phuket Smart Bus ซึ่งลัดเลาะตามแนวถนนเลียบหาดทางฝั่งตะวันตก มีค่าใช้จ่ายที่ประมาณ 
100–170 บาท แต่หาดบางแห่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถ Smart Bus จึงจ าเป็นต้องเดินเท้าต่อในระยะทาง
ค่อนข้างไกลหรือเหมารถประจ าทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200–1000 ต่อคัน 

ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถ Smart Bus ยังไม่ดีมากนัก ท าให้
คณะส ารวจจ าเป็นต้องเหมารถเสียเป็นส่วนใหญ่ หากเปรียบเทียบค่าเดินทางต่อระยะทางแล้ว รถเหมามีราคาแพง
กว่ารถประจ าทางถึง 4 เท่า แต่มีความเร็วในการเดินทางต่างกันแค่ 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะใช้เส้นทางในการ
เดินทางใกล้เคียงกัน แตกต่างกันเพียงรูปแบบการเดินทาง แต่อีกปัจจัยที่ส าคัญคือเส้นทางรถประจ าทางมี
ระยะเวลารอรถ (Off Vehicle) นานกว่ารถเหมามาก ด้วยจ านวนรอบรถที่น้อย ท าให้ไม่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว ด้วยระยะเวลาในการเดินทางที่จ ากัดและข้อมูลในการขึ้นรถโดยสารไม่มากเพียงพอ 

อีกปัจจัยที่ส าคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเหมารถหรือเช่ารถ คือ การท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ นั้น บางท่าเรืออยู่
นอกเส้นทางหลักและเส้นทางของขนส่งประจ าทาง จ าเป็นต้องเดินเท้าหรือเหมารถเข้าไป จึงท าให้การเช่ารถเป็น
ทางเลือกที่ดีในการเดินทางภายในจังหวัดภูเก็ต 
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แผนภาพท่ี 5-25 ประสิทธิภาพการเดินทาง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  
จังหวัดภูเก็ต และโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคต 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
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บทส ารวจศักยภาพของหาด 

หาดในจังหวัดภูเก็ตที่นิยมในการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 18 หาด โดยไม่รวมหาดขนาดเล็กที่มักจะเป็นหาด
ส่วนตัว คณะส ารวจได้เลือกหาดทั้งหมด 13 หาดที่มีขนาดและการเข้าถึงเหมาะสมมาใช้ในส ารวจและวิเคราะห์ 
โดยมีการส ารวจดังนี้ 

- ขนาดความยาวและความกว้างของหาด เพ่ือส ารวจศักยภาพการพัฒนาเชิงกายภาพ 
- จ านวนแปลงที่ดินติดริมทะเล เพ่ือส ารวจความเป็นสาธารณะของพ้ืนที่หาดจากการถือครองที่ดิน 
- การเข้าถึง เพ่ือส ารวจศักยภาพการเข้าถึง ด้วยรูปแบบการเดินทางและระยะการเข้าถึง 
- กิจกรรมและความหนาแน่น เพ่ือส ารวจกิจกรรมและความหนาแน่นที่เหมาะสมกับหาดนั้น ๆ 
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 ผลการส ารวจพบว่า แต่ละหาดที่ส ารวจล้วนมีเสน่ห์ในด้านการท่องเที่ยว และมีจุดอ่อนจุดแข็งของการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน ในประเด็นนี้ ถือว่าเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวในภูเก็ตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตอบสนองใน
ท่องเที่ยวที่ต่างกลุ่มและมีรสนิยมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  แต่ในทางกลับกัน  
ก็พบว่า แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละหาดกลับมีแนวโน้มจะไปในทิศทางเดียวกัน  พร้อมกันนี้ การเดินทางจาก
ที่พักจุดหนึ่งไปยังพ้ืนที่ชายหาดอีกจุดหนึ่งยังขาดความสะดวกสบายอยู่มาก เนื่องจากระบบการขนส่งมวลชนยัง 
ไม่ดีพอ ท าให้หลายหาดที่เป็นที่นิยมเกิดปัญหาการจราจรติดขัด  ปัญหานี้แย้งกับความพยายามในการพัฒนาเป็น
เมืองท่องเที่ยวแบบพักตากอากาศชั้นน า 

ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต 

ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเดิมคือ ไข่มุกแห่งอันดามัน ซึ่งมาจากความสวยงามของน้ าทะเล หาดทราย 
ท้องฟ้า ภูมิประเทศและภูมิอากาศอันสวยงาม และอุ่น เหมาะแก่การท่องเที่ยว อีกทั้งไข่มุกยังเป็นอีกหนึ่ง
อุตสาหกรรมดั้งเดิมของชาวภูเก็ต คือการเพาะเลี้ยงหอยมุกจาน และเป็นตราประจ าจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 

ล่าสุดเทศบาลนครภูเก็ตได้รับประกาศยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารจากยูเนสโก ประจ าปี  
พ.ศ. 2558 หรือ “Creative City of Gastronomy” ซึ่งเป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียน และเป็น
หนึ่งใน 18 เมืองของโลกด้านอาหาร ภูเก็ตมีจุดเด่นส าคัญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมอาหารอาทิ อาหารทะเลอันดามัน อาหารไทยอาหารบาบ๋าท้องถิ่น และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อาหารท้องถิ่นภูเก็ตมีอัตลักษณ์ มีสูตรลับเฉพาะที่ถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัวและใช้วัตถุดิบที่มีเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของภูเก็ตมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านอาหารและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
ฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การได้รับเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารในครั้งนี้  จะท าให้ภูเก็ตมีโอกาส
พัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารต่อไปได้  โดยจุดเด่นที่ยูเนสโกเลือกภูเก็ตเป็น
เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารมีอยู่ 5 ประการ 

1) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากพหุสังคม 
2) อาหารภูเก็ตเป็นองค์ประกอบส าคัญในทุกเทศกาล พิธีการความเชื่อ วิถีชีวิตในครอบครัว 
3) อาหารท้องถิ่นภูเก็ตหลายประเภทมีอัตลักษณ์หาทานที่อ่ืนไม่ได้ มีสูตรลับเฉพาะที่ถ่ายทอดผ่านคนใน

ครอบครัว และหลายอย่างเป็นวัตถุดิบที่มีเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
4) ความเข้มแข็งและความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันทางวิชาการในภูเก็ต ท าให้มีการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิทยาการด้านอาหารหลากหลายอย่าง เช่น การจ าหน่ายอาหารท้องถิ่น 
แปรรูปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ฯลฯ 
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5) ชาวภูเก็ตมีน้ าใจ อัธยาศัยดีงาม (Thai Hospitality) ยินดีร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับ
เมืองอ่ืน ๆ ในเครือข่าย ภายใต้แนวคิด "Good Food, Good Health, Good Spirit...in Phuket"  
กินดี อยู่ดี มีจิตใจงาม...ที่ภูเก็ต 

นอกจากนั้นสมาคมโรงแรมภูเก็ตยังได้จัดท าแบรนดิ้งให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านแนวคิด “Greatest Tropical 
Destination” ผ่านสามปัจจัยหลักคือ Thai Handicraft พัฒนาสินค้าชุมชนและหัตถกรรม Curl of the Surf 
คลื่นลมตลอดปีของจังหวัดภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกีฬาทางน้ า และ Sparkling Waters น้ าทะเลสีฟ้าใส 
และหาดทรายขาวสวยที่ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจในการมาท่องเที่ยวภูเก็ต 

 

 
แผนภาพท่ี 5-26 ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต 

 
ภาพรวมของความท้าทายด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ต 

ส าหรับโจทย์ด้านการท่องเที่ยวจะเป็นกรอบในการวิเคราะห์และน าเสนอแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเมืองนั้น 
คณะผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งรายงานการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง จาก
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ และจากการสังเกตการณ์เมื่อลงไปส ารวจภาคสนาม  ประเด็นหลักมีดังนี้ 
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- การท่องเที่ยวคือปัจจุบันและอนาคตของเศรษฐกิจภูเก็ต  เศรษฐกิจของภูเก็ตในปัจจุบันพ่ึงการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก คาดได้ว่า ด้วยความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในพ้ืนที่ใกล้เคียง ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ภูเก็ตมีอยู่ แนวโน้มนี้คงมีต่อไปอีกนานใน
อนาคต  ดังนั้น การวางแผนเศรษฐกิจของภูเก็ตในอนาคตจึงต้องเข้าใจในอุตสาหกรรมการการ
ท่องเที่ยวระดับโลก งานวิจัยนี้ตั้งอยู่บนฐานข้อตกลงที่ว่า การออกแบบและพัฒนาเมืองเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจภูเก็ตในอนาคต เพราะการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่ผูกติดกับพ้ืนที่ 
(spatial fixity) คุณภาพของพ้ืนที่สะท้อนระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้น อนาคตของการ
ท่องเที่ยวจึงขึ้นอยู่กับอนาคตของการออกแบบและพัฒนาพ้ืนที่นั้นด้วย 

- ภูเก็ตอาจก าลังติดอยู่ใน “กับดักการท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง” จ านวนนักท่องเที่ยวของภูเก็ตเพ่ิม
ขึ้นมาโดยตลอด แต่เหมือนกับไม่สามารถสร้างฐานการท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้เท่าใดนัก  มีนักท่องเที่ยว
หน้าใหม่ เช่น จากจีน รัสเซียมาเติมเต็มตลอด แต่กลุ่มที่มีรายได้สูงไม่กลับมามากเท่าไหร่  โดยเฉพาะ
ในหาดระดับมวลชน เช่น ป่าตอง กะตะ กะรน 

- แต่ก็มีเค้าโครงของแนวโน้มการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น สังเกตได้จากโรงแรม 5-6 ดาว ที่
เพ่ิมมากข้ึน กลุ่มเรือยอชท์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวรายได้สูง  แต่อาจสร้างผลทวีคูณทางเศรษฐกิจไม่มากนัก 
เพราะทุกอย่างมีความเฉพาะ (exclusive) และหรูหราที่ต้องพ่ึงการน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น 
Michelin-starred chefs  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงก็มักอยู่ในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น กลุ่ม Laguna ที่หาด
บางเทา โรงแรมริมผาแบบ villas with private pools ไม่ออกมาเที่ยวข้างนอกเท่าใดนัก 

- แนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก จ านวนนักท่องเที่ยวจากจีน อินเดีย อาเซียน มากขึ้น
เพราะรายได้เพ่ิมสูงขึ้น  นักท่องเที่ยวจีนท าให้ความเป็นฤดูกาล (seasonality) ของการท่องเที่ยวใน
ภูเก็ตลดลง ช่วง low season ตอนนี้ก็ยังมีคนมาเยอะ 

- FIT เปลี่ยนโฉมหน้าตลาดการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวแบบ free individual travelers ซึ่งมาเที่ยว
เอง ไม่ได้มากับกลุ่มทัวร์ จึงมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นประสบการณ์ เน้น
ความแท้ (authenticity) และความหลากหลาย แต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้เที่ยวแบบอยู่ชายหาดตลอด 
โดยเฉพาะคนเอเชียที่ไม่อยากผิวคล้ า ตอนกลางวันต้องมีกิจกรรมอะไรท าในร่ม ตอนนี้ยังเที่ยวแบบ
ตาม ๆ กันอยู่ แต่ก็อาจเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกและความเฉพาะตัวมากขึ้น 
รวมไปถึงการถวิลหาของเก่าของคนรุ่นใหม่ (nostalgia) แต่มีความร่วมสมัย (contemporary) ความ
เฉพาะของสินค้าและประสบการณ์ที่ไม่โหล (mass) รวมถึงการให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติและชุมชนมากยิ่งขี้น (ไม่ว่าจะคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือไม่ก็ตาม) 
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- การท่องเที่ยวด้วยเครื่องมือดิจิทัล  การใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลกับทุกอย่างในชีวิต แต่ยิ่งพ่ึงเครื่องมือ
ดิจิทัลมากเท่าไหร่ และข้อมูลมากมายมหาศาลเท่าไหร่ การสร้างสินค้าที่ เฉพาะบุคคล หรือ 
personalization ยิ่งส าคัญขึ้นเท่านั้น 

- การท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก จ านวนนักท่องเที่ยวขึ้นลงตามอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของโลก รวมถึงความปลอดภัย และการับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และ
เหตุการณอ่ื์น ๆ  แม้ว่าภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก แต่ก็ไม่ได้ปลอดไปจากความ
เสี่ยงต่อปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ  

ดังนั้น สามารถสรุปผลวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการออกแบบพัฒนาเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต 
ได้ว่า โจทย์ระยะยาวของภูเก็ตคือจะสร้างฐานเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องแต่ไม่พ่ึงพิงการท่องเที่ยวเกาะและชายหาด
อย่างเดียวและเสมอไปได้อย่างไร เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงและสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตน้อยลง
ในบางช่วงเวลา ค าตอบอาจอยู่ที่การสร้างความหลากหลายของเศรษฐกิจในจังหวัด โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์การทอ่งเที่ยวแบบ MICE รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกีฬาและการออกก าลังกาย เช่น มวย
ไทย ตัวอย่างในต่างประเทศที่เห็นได้ชัดของการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมเศรษฐกิจคือ เมืองดูไบ บาร์
เซโลนา และฮาวาย ซึ่งมีแหล่งกิจกรรมที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวมากกว่าหาดทราย 

ภูเกต็ในฐานะเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาค และเป็นพ้ืนที่
ท่องเที่ยวที่ต้องพ่ึงพิงความเป็นธรรมชาติและเมืองร่วมกัน  อีกทั้งยังมีความเป็นแบรนด์ระดับนานาชาติ  
(international brand) และแบรนด์ย่อยของแต่ละพ้ืนที่ (sub-brand) ที่มีสามารถรองรับตลาดนักท่องเที่ยวได้
เกือบทุกส่วนตลาด ท าให้จังหวัดภูเก็ตพ่ึงพาเศรษฐกิจภาคบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก คิดเป็นร้อย
ละประมาณ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อย่างไรก็ตาม เมืองภูเก็ตในปัจจุบันประสบปัญหาที่มาพร้อมกับ
ความเป็นเมืองขั้นพ้ืนฐาน ทั้งปัญหาการจราจร การจัดการปริมาณและคุณภาพน้ า ทั้งน้ าประปา น้ าเสียและ 
น้ าท่วม รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป และตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านต่าง ๆ อีกทั้งยัง
ขาดความพร้อมในการรับมือกับรูปแบบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลและแนวโน้มเทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ  ดังนั้น จาก
มุมมองของการท าแบรนด์ของเมือง (city branding) ภูเก็ตอาจมีแบรนด์และภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับโลกได้  
แต่ขีดความสามารถในการรองรับ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง ถือว่ายังไม่ตอบรับกับแบรนด์ที่มีอยู่
เท่าใดนัก ในขณะเดียวกัน เนื่องจากภูเก็ตมีความหลากหลายของนักท่องเที่ยว และมีแบรนด์ย่อยที่ตอบรับกับ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ แต่การออกแบบและพัฒนาเมืองในแต่ละพ้ืนที่ยังไม่สะท้อนแบรนด์ย่อยที่มีอยู่    
จึงจ าเป็นต้องมีการประสานการออกแบบและพัฒนาเมืองให้เข้ากับแบรนด์ของภูเก็ตท่ีมีอยู่แล้วได้ 
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จากการทบทวนเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งรายงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานด้านวิชาการ 
ผลงานวิจัย และข่าวตามสื่อต่าง ๆ  ประกอบกับการสัมภาษณ์และการส ารวจพ้ืนที่ สามารถสรุปประเด็นความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าในระดับโลกได้ดังนี้ 

ความท้าทายระดับโครงสร้างพื้นฐาน  

ภูเก็ตประสบปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแทบทุกด้าน ดังเช่นเมืองใหญ่ทั่วไปในประเทศไทยที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว แต่ขีดความสามารถในการรองรับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถตามได้ทัน นับตั้งแต่ขีดความสามารถ 
ในการรองรับของท่าอากาศยานที่ไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นมาก ไปจนถึงปัญหาการขนส่งจราจร 
ในเมือง โดยเฉพาะการขาดแคลนระบบการขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้การผู้คนหันมาใช้
รถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานยนต์ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และมีปัญหา
อุบัติเหตุสืบเนื่องตามมา  ปัญหาการเชื่อมต่อด้านการเดินทางขนส่งระหว่างแหล่งที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกับ
กิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงพ้ืนที่เมืองเดิม จึงเป็นโจทย์ส าคัญมากของภูเก็ต 

นอกจากนี้ ภูเก็ตยังประสบปัญหาด้านน้ าประปาที่ขาดแคลนมาก เนื่องจากธุรกิจโรงแรมใช้น้ าดิบเป็น
ปริมาณมาก นอกเหนือจากการเติบโตของกิจกรรมพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย แต่แหล่งน้ าดิบในเกาะภูเก็ตมีอยู่
จ ากัด แม้ว่าจะมีการใช้น้ าจากเหมืองเก่าได้ แต่ก็มีราคาแพง เป็นการเพ่ิมต้นทุนด้านการผลิตและการบริการ ส่วน
ปัญหาด้านน้ าเสีย ก็ยังคงมีการปล่อยน้ าเสียลงในคูคลองและทะเลอย่างผิดกฎหมาย แม้มีการตรวจสอบก ากับอยู่
ตลอดเวลาก็ตาม ส าหรับปัญหาน้ าท่วมนั้น เป็นน้ าท่วมหลากฉับพลันที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วงฤดูฝนของทุกปี  
อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตถือว่าได้ประสบความส าเร็จในการก าจัดขยะและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนที่ผลิต
ได้จากการเผาขยะ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการขยะในเมืองใหญ่ได้ แม้ว่ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
ต่อไป นอกจากนี้ ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการเมือง
ทั้งในภาพรวมและเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

ความท้าทายระดับโครงสร้างเมือง 

หากวิเคราะห์ตามฐานเศรษฐกิจของภูเก็ตที่พ่ึงพาสาขาการท่องเที่ยวเป็นหลัก จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่เมือง
บริเวณหาดแทบทุกหาดจะเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจและแหล่งงานที่ผลักดันระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อย่างไร 
ก็ตาม พ้ืนที่บริเวณระหว่างหาดส าคัญคือ หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน และหาดราไวย์ กับพ้ืนที่เทศบาลนคร
ภูเก็ต โดยเฉพาะพ้ืนที่สองข้างถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที ่9 (หมายเลข 402) ถนนวิชิตสงคราม (4020) ถนนเจ้า
ฟ้าตะวันตก (4022) ได้เริ่มมีการพัฒนาโครงการห้างสรรพสินค้าและพ้ืนที่พาณิชยกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะท าให้เกิด
แรงดึงดูดของการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองมาในย่านนี้มากยิ่งขึ้น  หากไม่นับโครงการพัฒนา
โรงแรมและที่พักอาศัยส าหรับคนต่างชาติในพ้ืนที่ชายหาดหรือใกล้กับชายหาดแล้ว  โครงการหมู่บ้านจัดสรรและ
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ห้องชุดมักเกิดขึ้นในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างศูนย์กลางเมืองเดิมกับบริเวณเมืองริมหาด แนวโน้มการพัฒนานี้จะยิ่งท า
ให้ศูนย์กลางเมืองภูเก็ตแต่เดิมลดความส าคัญลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากแม่เหล็กของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ย้ายไป
อยู่ตรงต าแหน่งอ่ืนของเมือง อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมืองเก่าภูเก็ตบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก และ
ถนนกระบี่ได้ท าให้เกิดย่านท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คล้ายกับย่านนิมมานฯ ของเชียงใหม่ ท าให้เมือง
เก่าท่ีเคยซบเซาลงไปได้กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น  

จากข้อสังเกตดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในเชิงโครงสร้างทั้งจังหวัด
ภูเก็ตคือ จะเชื่อมโยงการพัฒนาของพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา โดยการสร้าง
ความเฉพาะของพ้ืนที่ย่านต่าง ๆ ให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น พ้ืนที่เมืองแต่ละแห่งในภูเก็ตมีความท้าทายเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันออกไป  พ้ืนที่หาดป่าตองมีความเป็นเมืองสูง และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพ่ิมไปเรื่อย ๆ ประเด็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะด้านการขนส่งมวลชน  ส่วนหาดกะตะและหาดกะรน แม้อาจยังไม่มี
การพัฒนาพ้ืนที่เท่ากับหาดป่าตอง แต่ก็มีแรงผลักดันในการพัฒนาค่อนข้างสูง จึงต้องมีการสร้างผังโครงสร้าง 
พ้ืนฐานรองรับการพัฒนาให้ยังคงมีเอกลักษณ์ของพ้ืนที่อยู่ต่อไป  

โจทย์หนึ่งที่คณะผู้วิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษในงานครั้งนี้ คือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเดิมของภูเก็ต พ้ืนที่เมือง
เดิมที่ว่านี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะบริเวณพ้ืนที่เมืองเก่าท่ีเริ่มมีกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เข้ามาแล้ว 
แต่รวมไปถึงพ้ืนที่พาณิชยกรรมเดิมที่เคยเป็นศูนย์กลางของเมือง แม้ว่าอาจยังมีความคึกคักอยู่บ้าง แต่ก็เทียบไม่ได้
กับพื้นท่ีพาณิชกรรมส่วนอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต  แตเ่นื่องจากเป็นพ้ืนที่เมืองเดิม จึงมีโครงสร้างถนนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพที่จะฟ้ืนฟูกลับให้มามีความคึกคักต่อได้  การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเดิมของภูเก็ตจะยังเป็นการ
ตอบรับแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เน้นการเพ่ิมความหนาแน่นแบบกระชับ (compact) เพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนาเมืองรอบสถานีรถไฟหรือระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบา (light rail 
transit)  การฟ้ืนฟูเมืองเดิมของภู เก็ตจะเป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาแบบ TOD หรือ transit-oriented 
development ทีเ่ป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในปัจจุบัน  

ความท้าทายในภาพรวมคือ จะท าอย่างไรให้การฟ้ืนฟูเมืองเดิมของภูเก็ตสามารถช่วยเกื้อหนุนการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจของเมืองภูเก็ต ไปพร้อมกับการพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตาม
ชายหาดได ้ ความท้าทายดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ได้ดังนี ้

- แผนการพัฒนาจะเชื่อมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองเดิมในเทศบาลนครภูเก็ตกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง เข้ากับระบบเศรษฐกิจหลักที่เกิดขึ้นกับหาดระดับมวลชน เช่น หาดป่าตอง และพ้ืนที่กลุ่ม
โรงแรมราคาแพง เช่น หาดบางเทา ได้อย่างไร 
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- จากท่ีภูเก็ตได้ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้เป็น World Destination ความท้าทายคือ
จะท าให้แนวคิดหรือแบรนด์ดังกล่าว ชัดขึ้นได้อย่างไร ถึงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่โดยรอบอาจเป็น
จุดหมายระดับโลก แต่พ้ืนที่เมืองเดิม เช่น พื้นที่ในเทศบาลนครภูเก็ตอาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางใน
ตัวเอง ดังนั้น การก าหนดบทบาทหรือจุดที่ตั้ง (positioning) ของพ้ืนที่เมืองเดิมในภูเก็ตอาจอยู่ตรงที่
การเสริมความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของภูเก็ตทั้งหมด โดยอาจแสดงบทบาทเป็นจุด
เชื่อมต่อที่ส าคัญ ในขณะเดียวกัน ค่อย ๆ พัฒนาความเป็นจุดหมายปลายทางของพ้ืนที่เมืองเดิมมาก
ขึ้น ทั้งพ้ืนที่เมืองเก่าบริเวณถนนถลางและดีบุก กับพ้ืนที่สะพานหินที่อาจมีโครงการฟ้ืนฟูเมืองขนาด
ใหญ่เกิดข้ึนได ้

- ส าหรับพ้ืนที่เมืองเก่าก าลังเริ่มได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นนั้น วิวัฒนาการของพ้ืนที่มี
ลักษณะคล้ายกับการเข้าสู่ความเป็นย่านท่องเที่ยวของย่านนิมมานฯ ที่เชียงใหม่ แต่จุดแข็งของพ้ืนที่
เมืองเก่าภูเก็ตนี้คือ มีอาคารประวัติศาสตร์อยู่จริง มีรากทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมากกว่าที่
เชียงใหม่ แต่ข้อด้อยของภูเก็ตคือ ไม่มีฐานการผลิตทางดีไซน์และสร้างสรรค์เหมือนกับเชียงใหม่ ความ
ท้าทายที่ส าคัญคือ การสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตอบรับทั้งนักท่องเที่ยวและคนทั่วไปให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีนี้ให้ได้ 

- ความเหลื่อมล้ าน่าจะเพ่ิมข้ึน ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ระบบโครงสร้างการธุรกิจ การลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยวเอ้ือต่อการสะสมทุน โดยเฉพาะทุนต่างชาติ ทั้งการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทุน
ใหญ่และทุนต่างชาติ ในบางพ้ืนที่ ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยจะท าให้คนท างานไม่สามารถซื้อหรือเช่าบ้าน
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ จนท าให้ต้องย้ายออกไปอยู่พ้ืนที่อ่ืนในภูเก็ต เป็นผลสืบเนื่องท าให้การจราจร
ติดขัด ประกอบกับการขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ วงจรของผลกระทบนี้จะยิ่งแย่ลง 
เรื่อย ๆ  มีการแยกกันอยู่อย่างชัดเจนระหว่างคนต่างชาติ คนไทย และแรงงานต่างชาติ ระหว่าง  
คนรวยกับคนจน  แหล่งงานส าคัญของภูเก็ตคือพ้ืนที่เมืองที่อยู่ติดกับชายหาด แต่คนทั่วไปจะอยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ห่างออกมา การพัฒนาพ้ืนที่ยังมีความหนาแน่นต่ า กระจายไปทั่ว ระบบขนส่งมวลชนไม่ดี  
คนจึงต้องพ่ึงจักรยานยนต์และรถยนต์  ความท้าทายในส่วนนี้คือ การสร้างพ้ืนที่รองรับด้านที่อยู่อาศัย
และด้านสาธารณูปการให้กับพนักงานและแรงงานในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงคนทั่วไป
ด้วยเช่นกัน แนวคิดหนึ่งที่คณะผู้วิจัยได้น าเสนอในงานคือ การฟ้ืนฟูและรื้อสร้างใหม่ในบางพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของคนท างานในหาดตอนกลางและตอนใต้ของเกาะ 

- ความเป็นชุมชนในพ้ืนที่ธุรกิจท่องเที่ยวน่าจะมีอยู่น้อย  เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่ท่องเที่ยวมีการเข้า
ออกสูง มีผู้คนมากหน้าหลายตา แรงงานจากหลายแหล่ง คนต่างชาติ ฯลฯ  อีกทั้งราคาที่ดินและที่อยู่
อาศัยเพ่ิมสูงมากเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะอยู่อาศัยได้ แหล่งท่องเที่ยวตามชายหาดจึงน่าจะมีความ
เป็นชุมชนน้อย ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ใกล้เคียงกันบ้าง แต่การบริหารจัดการไม่ได้ลงใน
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ระดับชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ การขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบและพัฒนาเมืองจึงน่าจะขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ทั้งนี้ แต่ละพ้ืนที่ในภูเก็ตก็มีความท้าทายที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้
เลือกพ้ืนที่เฉพาะส าคัญ 2 แห่ง คือ พ้ืนที่หาดกะรนและพ้ืนที่เมืองเดิมของภูเก็ตในอ าเภอเมือง  

พื้นที่หาดกะรน 

ในด้านจุดแข็งและโอกาส หาดกะรนมีความยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะภูเก็ต มีเนื้อทรายละเอียดเหมาะแก่
การเล่นน้ า และคลื่นลมแรงเอ้ือต่อการเล่นกีฬาทางน้ า มีความเป็นสาธารณะและเข้าถึงได้อิสระ ส่วนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ก็มีโครงการรถ smart bus และรถพ้ืนถิ่น อีกทั้งมีความเป็นชุมชนโดยมีชุมชนกระหลิมและ 
วัดกะรนเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อภาคบริการ และไม่ไกลจากนั้นก็มีแหลมไทรและเกาะปู เอ้ือแก่การด าน้ าและ 
ดูปะการัง  แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายด้าน เช่น คลื่นลมที่แรงของหาดกะรนท าให้ไม่สามารถเล่นน้ าได้ตลอดปี มีแนว
ดินกั้นแนวมองจากถนนสู่ชายหาด ชายหาดมีความยาวมากเกินไป ไม่เอ้ือแก่การเดิน และเข้าถึงหาดได้เพียง 2 ทาง
เท่านั้น ธุรกิจที่พักขนาดใหญ่ก้ันกลาง ท าให้หาดขาดช่วง ส่วนเนื้อเมืองดา้นหลังอยู่บนภูเขาและพ้ืนที่ลาดชัน 

พื้นที่เมืองเดิม 

ในด้านจุดแข็งและโอกาส เมืองภูเก็ตเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชัดเจน มีคุณค่า
ที่จับต้องได้ อาคาร และศาสนสถานเป็นจ านวนมาก รวมถึงคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ด้านอาหารและวัฒนธรรม ในเชิง
ที่ตั้งก็สามารถเชื่อมต่อกับหาดป่าตองและหาดอ่ืน ๆ ที่ส าคัญได้ ส่วนในด้านศักยภาพก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
โดยรอบที่ยังไม่ได้ใช้งาน ส่วนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็มีแนวคิดพัฒนาโครงการรถรางและการพัฒนาเป็น smart 
city  ในขณะที่พ้ืนที่เมืองเก่าทีม่ีสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ก็เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

แต่พ้ืนที่เมืองเดิมของภูเก็ตนั้น เมืองเก่าภูเก็ตยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เต็มประสิทธิภาพ และสัมผัสถึง
เอกลักษณ์ของเมือง เมืองเก่าภูเก็ตยังไม่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่เมืองโดยรอบเมืองเก่าภูเก็ตไม่ได้รองรับเศรษฐกิจของ
เมอืงเหมอืนในอดีตซ่ึงเกิดจากที่อยู่อาศัยใหม่ที่เกาะตัวอยู่บริเวณชานเมือง และพ่ึงพาพาณิชยกรรมใหม่ 
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การวิเคราะห์ SWOT เมอืงภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยว 

จุดแข็งและโอกาส 

- เมืองภูเก็ตเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชัดเจน 
- มีคุณค่าที่จับต้องได้ อาคารเก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์และศาสนสถานเป็นจ านวนมาก  
- มีคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ ด้านอาหาร วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวภูเก็ต  
- มีทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบที่ยังไม่ได้ใช้งานเต็มศักยภาพ เช่น เขารัง เขาโต๊ะแซะ เกาะสิเหร่ 

โครงการพัฒนา LRT Smart Bus และการพัฒนาเป็น Phuket Smart City 
- สามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ตได้สะดวก โดยเฉพาะหาดป่าตอง 

จุดอ่อนและอุปสรรค 

- เมืองเก่าภูเก็ตยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มประสิทธิภาพ และสัมผัสถึงเอกลักษณ์ของเมือง 
- เมืองเก่าภูเก็ตยังไม่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ ด้วยรูปแบบการเดินทาง และตัวเมืองเก่าภูเก็ต ที่แยก

ออกมาจากพ้ืนที่พัฒนาใหม่ทางฝั่งตะวันตก 
- เมืองเก่าภูเก็ต ไม่ได้รองรับเศรษฐกิจของเมืองเหมือนในอดีต ซึ่งเกิดจากที่อยู่อาศัยใหม่ที่เกาะตัวอยู่

บริเวณชานเมืองทางฝั่งตะวันตก และพ่ึงพิงพาณิชยกรรมใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
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ฉากทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

เมื่อได้วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างฉากทัศน์ของเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต ขั้นตอนนี้เริ่มจากการระดม
สมองเพ่ือหาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่ออนาคตการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของภูเก็ต หลังจากนั้นจึงน าปัจจัยที่
วิเคราะห์ได้ มาแบ่งกลุ่มตามตารางไขว้ตามระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สูง กลาง ต่ า) และระดับความ 
ไม่แน่นอนที่ปัจจัยนั้นจะเกิดขึ้นจริง (สูง กลาง ต่ า) 

ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างการวิคราะหผ์ลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อน   
ผลกระทบ 

  
สูง กลาง ต่ า 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง ปัจจยัที่ใช้สร้างฉากทัศน์ 

• การเกิดสึนามิครั้งใหญ่กว่าก่อนหน้าน้ี 

• ความไม่ม่ันคงด้านการเมือง การก่อการร้าย 

ปัจจัยที่ใช้สร้างฉากทัศน์ 

• การติดตั้งและขยายระบบผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเล 

• รถยนต์ไร้คนขับแพร่หลายมากขึ้น 

• การพัฒนาโรงเรยีนการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีภูเก็ต 

ปัจจัยที่สังเกตการณ์ไว้ 

• เปิดคาสิโนได้อย่างถูก
กฎหมาย 

กลาง ปัจจัยที่ใช้สร้างฉากทัศน์ 

• นักท่องเท่ียวจากอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

• การใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการสร้างคอนโดและ
หมู่บ้านเพื่อรับนักท่องเท่ียว 

• นักลงทุนจีนเข้ามาซ้ืออาคาร แล้วเปิดให้
นักท่องเท่ียวจีนเข้าพัก 

• การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกิจกรรม 
MICE เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับ
ฐานเศรษฐกิจ 

• การสร้างระบบขนส่งมวลชนท่ีดีท่ีเชื่อมพื้นท่ี
เมืองและชายหาดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ปัจจัยที่ควรก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ 

• ฝนตกถี่มากขึ้น และน้ าท่วมฉับพลันเกิดบ่อยมาก
ขึ้น  

• การสร้างระบบรถไฟรางเบาท่ีเชื่อมสนามบินกับ
เมือง 

• ปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านเกิด
บ่อยครั้ง 

• ธุรกิจเรือส าราญขยายฐานมาภูเก็ต 

• การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

• การขาดแคลนแรงงาน 

• การใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานมนุษย์ 

ปัจจัยที่สังเกตการณ์ไว้ 

• เปิดร้านสูบกัญชา
ส าหรับนักท่องเท่ียว 

ต่ า ปัจจัยที่ต้องก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ 

• เท่ียวบินจากเมืองรองในจีนเพิ่มขึ้น 

• นักท่องเท่ียวจีนเพิ่มมากขึ้น  

• นักท่องเท่ียวตัดสินใจเองมากขึ้นในการ
ท่องเท่ียว 

• รถยนต์และจักรยานยนต์มีมากขึ้น รถติดมากขึ้น 

• น้ าประปาขาดแคลน 

ปัจจัยที่ควรก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ 

• สนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 ท่ีพังงา 

• การท่องเท่ียวเน้นประสบการณ์ 

• การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น ศิลปะ
การป้องกันตัว การวิ่งมาราธอน และไตรกีฬา 

ปัจจัยที่สังเกตการณ์ไว้ 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตตามตารางข้างต้น คณะผู้ศึกษาได้พัฒนาฉากทัศน์
ตามแกนตรรกะของฉากทัศน์ 2 แกนคือ ในกรณีของภูเก็ต แกนของฉากทัศน์แบ่งออกเป็น 2 แกนคือแกนของแนว
ทางการพัฒนาเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบครอบคลุมขนาดใหญ่ (Comprehensive, Big & Bold) และแบบ 
ทีละเล็กทีละน้อย (Incremental, Small is beautiful) และแกนของกลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  
ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบเน้นการเพ่ิมมูลค่า (value-based, survival of the finest) หรือแบบลดราคา (cost-based, 
survival of the cheapest)  เมื่อน าสองแกนนี้มาไขว้กันแล้ว จึงได้ฉากทัศน์ส าหรับเมืองท่องเที่ยวในอนาคต 
(ประมาณปี พ.ศ. 2575) 4 ภาพด้วยกัน ได้แก่ (1) เมืองติดกับดักท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง (Middle-income 
tourist trap) (2) ดิสโทเปียการท่องเที่ยว (Tourist dystopia) (3) ไมอามีตะวันออก (Miami of the East) และ 
(4) รีเวียร่าแห่งอันดามัน (The Andaman Riviera)  

ตารางที ่5-4 ตัวอยา่งฉากทัศน์เมืองท่องเที่ยวภูเก็ต พ.ศ. 2575 
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รูปแบบการพัฒนาเมือง (Urban intervention approach) 
Big and Bold (Comprehensive) 

 

ดิสโทเปียการท่องเท่ียว 
(Tourist Dystopia) 

เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วตามจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มมากขึ้น    มีการสร้างอาคารตึกรามบ้านช่อง
มากขึ้นทั่วเกาะ หาดอื่น ๆ ก็ดูเหมือนป่าตอง แต่
หนาแน่นมากขึ้นมีการสร้างรถไฟรางเบา แต่
จ านวนรถยนต์ รถทัวร์ รถตู้ และจักรยานยนต์ก็ยัง
เยอะอยู่ดี บริการพื้นฐานสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอ 
น้ าประปาขาดแคลน ต้องแย่งกันซื้อ  

ไมอามีตะวันออก 
(Miami of the East) 

เมืองท่องเที่ยวช้ันน าที่เทียบเท่าได้กับเมืองไมอามีใน
สหรัฐอเมริกา ที่มีอาคารสูงริมทะเลอยู่เต็มทุกที่ มี
ศูนย์ประชุมที่ทันสมัย เน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ 
แต่ก็มีระบบรถไฟรางเบา และการใช้แอปพลิเคชันใน
การเดินทางท าให้สะดวกมากขึ้น  มีการสร้างสวน
สนุกขนาดใหญ่เทียบได้ในระดับโลก 
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กับดักท่องเท่ียวรายได้ปานกลาง 
(Middle-Income Tourist Trap) 

ภูเก็ตก็ยังเป็นนิยมของนักท่องเที่ยวอยู่ แต่ก็ไม่ได้มี
การปรับเปลี่ ยนด้ านโครงสร้ างพื้นฐานและ
ภาพลักษณ์ของเมือง นักท่องเที่ยวหลักคือมาจาก
จีน อินเดียและกรุ๊ปทัวร์ ที่ใช้ภูเก็ตเป็นฐานในการ
เที่ยวเกาะอื่น ๆ  

รีเวียร่าแห่งอันดามัน 
(The Andaman Riviera) 

เมอืงท่องเที่ยวช้ันน าเทียบกับเมืองคานส์ เฟรนช์รีเวีย
ร่าในฝรั่งเศส กิจกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจสร้างสรรค์
ไปได้ดี มีร้านขายของและบูติคขนาดไม่ใหญ่มาก  
นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่จุดขายคือทะเล หาด
ทรายและแสงแดดแล้ว ยังมีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ อาหารช้ันดี และพื้นที่เมืองที่น่าอยู่ น่า
เที่ยว นา่เดิน น่าปั่นจักรยาน ในย่านต่าง ๆ ของเมือง 

  

Small is beautiful (Incremental) 

 



โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง 

 

148 

 จากฉากทัศน์ของปีพ.ศ. 2575 ในตารางข้างบน คณะผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ นวัตกรรมหรือ
นโยบายที่เกิดระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2562 ถึงพ.ศ. 2575 เพ่ือเป็นฐานคิดส าหรับการวางแผนพัฒนาและออกแบบ
เมืองต่อไป ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละฉากทัศน์ มีดังต่อไปนี้ 

ฉากทัศน์ - กับดักการท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง (Middle-Income Tourist Trap) 

2562 

- นกัท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาบ้าง แม้ว่าเศรษฐกิจจีนได้ชะลอตัวลง แต่คนที่เคยมาแล้ว ไม่กลับมาอีก แต่
ไปเที่ยวประเทศอ่ืน ๆ แทน นักท่องเที่ยวที่มาใหม่จึงไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าเดิม นักท่องเที่ยว
จีนแบบกลุ่มทัวร์ที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวฝรั่ง ญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้สูงเลือกที่จะ
ไม่มาเที่ยวภูเกต็ 

- AirBnB และการใช้แอปพลิเคชัน ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าพักคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรมากยิ่งขึ้น  
บางคอนโดสร้างข้ึนมาเพ่ือลงทุนรับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

2565  

- นักท่องเที่ยวจีนบินไปเที่ยวออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น เพราะมีเที่ยวบินบินตรงมากขึ้น นักท่องเที่ยวจาก
อินเดีย เวียดนาม และเอเชียกลาง มาภูเก็ตเพ่ิมมากขึ้น โดยมากเป็นกลุ่ม แต่จ านวนนักท่องเที่ยว
โดยรวมไม่เพ่ิมข้ึนมาก ด้วยข้อจ ากัดของเที่ยวบินที่สนามบินภูเก็ตสามารถรองรับได้ 

- สนามบินแห่งที่สองยังสร้างไม่เสร็จ และมีท่าทีว่าจะต้องเลื่อนการเปิดออกไปอีก เนื่องจากปัญหาการ
เวนคืนที่ดิน และการต่อต้านจากประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูเก็ตแย่ลงกว่าเดิม แต่นักท่องเที่ยวหันไปใช้แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่
เป็นปกติ   จึงพอบรรเทาปัญหาไปได้บ้าง แต่รถก็ติดอยู่ดี ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เที่ยวข้ามหาดหรือเข้า
ในเมือง แต่อยู่ในพ้ืนที่หาดที่ตนเองพักเป็นหลัก 

- ปัญหาการจัดการขยะถึงข้ันวิกฤติมาก ต้องมีการขนไปฝังกลบที่พังงา 
- นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวภูเก็ตน้อยมาก เพราะคิดว่าภูเก็ตแพงเกินไปและมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

2570  

- สนามบินแห่งที่สองเพ่ิงสร้างเสร็จ 
- นักท่องเที่ยวยังคงมาเที่ยวภูเก็ตเหมือนเดิม จ านวนนักท่องเที่ยวไม่ได้เพ่ิมขึ้นมาก ท าให้เที่ยวบิน

เพ่ิมข้ึนไม่ได้ คนไปเที่ยวกระบี่และสมุยมากขึ้น  
- กิจกรรมและวัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตยังคงเพ่ือมาเที่ยวชายหาดและทะเล 
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2575  

- ภาพเมืองภูเก็ตปีพ.ศ. 2575 ดูแล้วต่างจากภาพในปีพ.ศ. 2560 มากเท่าใดนัก เพียงแต่มีความ
หนาแน่นมากขึ้น มีโรงแรมสูงมากขึ้นตามพ้ืนที่เมืองริมชายหาด รถยนต์และจักรยานยนต์มากขึ้น รถ
ติดมากขึ้น นักท่องเที่ยวรายได้สูงก็มีมาบ้าง แต่เข้าพักในโรงแรมหรูตามหาดส่วนตัวและหุบเขาต่าง  ๆ 
โดยไม่เข้ามาท ากิจกรรมในเมือง  ส่วนที่นักท่องเที่ยวที่เหลือส่วนมาก ซึ่งพักตามโรงแรมขนาดใหญ่ใน
เมือง เป็นนักท่องเที่ยวรายได้ระดับปานกลาง 

 

 

แผนภาพท่ี 5-28 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “กับดับการท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง” 
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สภาพการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในฉากทัศน์นี้คือ เมืองภูเก็ตและป่าตองขยายตัวอย่างไร้แนวทาง เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น มีการรุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพ่ือตอบสนองธุรกิจที่พัก ส่งผลให้ระบบนิเวศ
เสียหาย อีกยังมีการเติบโตของพ้ืนที่เมืองใหม่ขนาดเล็กกระจายตัวอย่างไร้ทิศทางทั่วจังหวัด  

 

แผนภาพท่ี 5-29 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “กับดับการท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง” 
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ดิสโทเปียการท่องเที่ยว (Tourist Distopia) 

2562   

- อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนลดลง เนื่องจากนโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา 
นักท่องเที่ยวจีนระดับปานกลางออกเท่ียวต่างประเทศน้อยลง ผู้ประกอบการไทยจึงต้องลดหั่นราคาลง 

- นักท่องเที่ยวจีนที่พอจ่ายได้แต่ขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย หันไปเที่ยวประเทศอ่ืนแทน 
- ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในโรงแรมยิ่งรุนแรงมากขึ้น 

2565  

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝนตกหนักและถ่ีมากข้ึน และเกิด
น้ าท่วมฉับพลันบ่อยมากขึ้น โรงแรมหลายแห่งที่สร้างในพ้ืนที่ลาดชัน ได้รับความเสียหายจากโคลน
ถล่ม 

- รัฐบาลออกนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและคอนโดมิเนียม ท าให้การซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการปล่อยเช่าระยะสั้นเป็นไปได้ยากข้ึน  

- ทุนจีนมาลงทุนสร้างโรงแรมขนาดใหญ่จ านวนหลายแห่ง ในชายหาดที่แต่เดิมไม่ได้เป็นที่นิยมมาก แต่ก็
มีการสร้างโรงแรมมากขึ้นได้ เพ่ือรองรับทัวร์จีน หลายแห่งไม่ได้เป็นโรงแรม แต่เป็นคอนโดมิเนียมที่
สร้างข้ึนมารองรับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ ซึ่งนักลงทุนก็เป็นคนจีน และซื้อของที่ร้านของคนจีน 

- สนามบินแห่งใหม่ที่พังงาต้องยกเลิกไปด้วยหลายเหตุผล หนึ่งในนั้นคือการต่อต้านจากประชาชนใน
พ้ืนที่และด้วยเหตุผลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างผู้ประกอบการสองแถวกับคนขับรถที่ใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเกิดขึ้นทุก
วันและทุกที่ จนกลายเป็นเรื่องปกติของเมือง 

2570  

- เกิดสึนามิครั้งใหญ่กว่าเมื่อปีพ.ศ. 2547 แม้มีระบบเตือนภัยอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับ
การเหตุการณ์ การฟ้ืนตัวแม้ค่อนข้างเร็ว แต่ก็ท าให้พื้นที่ริมหาด กลายเป็นตึกสูงเสียเป็นส่วนใหญ่ 

- ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทยที่เกิดให้มีร้านสูบกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
เข้าได้ แต่ก็พบการลักลอบเอาออกมาขายตามบาร์และร้านอาหารทั่วไป 

- สภาพการจราจรในภูเก็ตแย่ลงมาก แม้กระทั่งช่วงนอกเทศกาล ต้องใช้เวลานานเกินกว่าหนึ่งชั่วโมง
ครึง่ในการเดินทางจากสนามบินไปยังหาดป่าตอง 

- อุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจักรยานยนต์ที่นักท่องเที่ยวเช่าขี่อย่างผิดกฎหมาย 
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2575  

- ภูเก็ตเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเป็นแห่งที่สองในประเทศไทยต่อจากพัทยา 
- หาดอ่ืน ๆ มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ เนื่องจากหาดป่าตองไม่สามารถขยับขยายได้อีก มีการเปิดโรงแรม

ขนาดใหญ่ติดชายหาด และมีห้างสรรพสินค้าขนาดกลางในพ้ืนที่เมืองใกล้ชายหาดอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หาดกะตะ กะรน ท าให้พื้นที่หาดอ่ืน ๆ มีสภาพไม่แตกต่างจากพ้ืนที่เมืองในหาดป่าตองในปีพ.ศ. 2560 

 

 

แผนภาพท่ี 5-30 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “ดิสโทเปยีการท่องเที่ยว” 
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สภาพการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในฉากทัศน์นี้คือ จากการขยายตัวของเมืองภูเก็ตและป่าตองอย่างไร้การ
วางแผนส่งผลให้ระบบนิเวศเสียหาย ชายหาดและปะการัง ไม่มีความสวยงาม ท าให้ภูเก็ตไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่
ดึงดูดอีกต่อไป ท าให้เมืองหดเล็กลงตามจ านวนนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่ลดลง เกิดการขายอาคารและ
ที่ดิน เหลือเพียงธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที ่

 
         แผนภาพท่ี 5-31 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “ดิสโทเปียการท่องเที่ยว” 
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ฉากทัศน์ - ไมอามีแห่งตะวันออก (Miami of the East) 

2562   

- เศรษฐกิจจีนชะลอการเติบโต แม้ว่านักท่องเที่ยวจีนโดยรวมไม่เพ่ิมขึ้นมาก แต่กลุ่มที่แต่เดิมมุ่งไปเที่ยว
ยุโรปเริ่มหันมาเท่ียวประเทศไทยแทน เนื่องจากถูกกว่าและใกล้กว่า 

- ภาครัฐและผู้ประกอบการเอกสารสามารถหาพ้ืนที่ เพ่ือสร้างพ้ืนที่รองรับน้ าได้จากขุมเหมืองที่มีอยู่ 
และพัฒนาต่อให้เป็นแหล่งนันทนาการ ทั้งของคนในเมืองและของนักท่องเที่ยวได้แบบเน้นความยั่งยืน
ของสภาพแวดล้อม 

- คนมาเทีย่วหลากหลายมากข้ึน ไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ในโรงแรม แต่ไปเที่ยวพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของเมืองมากขึ้น 
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- เศรษฐกิจจีนฟ้ืนตัว เศรษฐกิจอินเดียโตเต็มที่ เวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงสุดในอาเซียน จ านวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

- พัฒนาเมืองเก่าไปพร้อมกับพัฒนาเมืองใหม่บริเวณสะพานหินให้เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวแบบ 
MICE 

- พัฒนาพ้ืนที่รอบขุมเหมืองให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า สวนสาธารณะซึ่ง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับ 
คนเมือง สวนสัตว์ และส าหรับการเล่นกีฬาทางน้ าแบบวอเตอร์เคเบิ้ลสกี  

- การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการเมืองให้กับท้องถิน่มากยิ่งขึ้น  
- มีการตั้งกองทุนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมือง  เทศบาลในเมืองภูเก็ตร่วมกันออกพันธบัตรเทศบาล 

(municipality bonds) ในการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมือง 
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- โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูเมืองใหม่บริเวณพ้ืนที่สะพานหินเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เริ่มมีการจัดประชุม
นานาชาติขนาดใหญ่ได้ พร้อมกันนี้ก็มีการพัฒนาพ้ืนที่ตอนเหนือของเกาะ หลักจากที่ได้เปิดสนามบิน
แห่งที่สองที่พังงาแล้ว  

- ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันชกมวยและศิลปะการต่อสู้ระดับโลก  ซอยตาเอียดและพ้ืนที่ใกล้เคียง
ไดร้ับการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก   

- เมืองเก่าภูเก็ตเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวไทยกลุ่ม millennial ไม่แพ้ย่านนิมมานที่เชียงใหม่ 
- รัฐบาลไทยอนุญาตให้เปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายในภูเก็ตได้  
- สวนสนุกแห่งใหม่เปิดในภูเก็ต กลายเป็นแม่เหล็กท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีก  
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- ภาพเมืองภูเก็ตมองจากทะเลดูเหมือนคล้ายกับไมอามีในสหรัฐอเมริกา มีตึกสูงเป็นโรงแรมและคอนโด
เป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะมีการสร้างระบบรถไฟรางเบา แต่นักท่องเที่ยวและคนในเมืองโดยมากยังคง
เดินทางโดยรถยนต์เป็นหลัก แม้ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ตาม 

- เศรษฐกิจของเมืองมีความหลากหลายมากขึ้น แม้ว่ายังพ่ึงการท่องเที่ยวเป็นหลักก็ตาม แต่ก็มีกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่ท าให้เมืองมีความคักคักอยู่ตลอดเวลา 
 

 

แผนภาพท่ี 5-32 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “ไมอามีแห่งตะวันออก” 
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สภาพการพัฒนาเมืองในฉากทัศน์นี้คือ จังหวัดภูเก็ตเติบโตอย่างมาก โดยรองรับการประชุมและการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองถลาง เพ่ือรองรับท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 จึงจ าเป็นต้องตัดถนนเส้น
หลักและเส้นรองเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร และการท าเขื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า ส่วนปัญหาการ
เชื่อมต่อระหว่างหาดและเมืองแก้ไขด้วยระบบอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา เพ่ือลดอุบตัิเหตุและรองรับรถขนาดใหญ่ 

 

แผนภาพท่ี 5-33 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “ไมอามีแห่งตะวันออก” 
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 ฉากทัศน์ - รีเวียร่าแห่งอันดามัน (The French Riviera) 
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- นักท่องเที่ยวแบบ FIT และ SoLoMo (Social, Local, Mobile) เริ่มเที่ยวในย่านเมืองเก่าของเมือง
ภูเก็ตมากกว่าอยู่เพียงแค่ในโรงแรมตามชายหาด  บางคนใช้จักรยานยนต์ แต่โดยมากพยายามใช้
ขนส่งมวลชน มากขึ้น การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถจึงมีอยู่ทั่วไป แม้ว่าจะมีการทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ระหว่างรถสองแถวและแท็กซี่ท้องถิ่นกับรถที่เรียกโดยแอปพลิเคชันบ้าง แต่นักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการเห็นถึงความจ าเป็นของการใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น จึงพยายามรณรงค์ให้ปลดล็อก
กฎหมาย 

- จังหวัดภูเก็ตได้ก าหนดมาตรการให้ลดการใช้พลาสติกอย่างจริง ๆ จัง ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
ทั่วไป  ร้านขายกาแฟ และน้ าดื่มลดราคาให้กับลูกค้าท่ีเอากระติกหรือขวดของตนเองมาซื้อน้ า 

- เทศบาลนครภูเก็ตได้ออกเทศบัญญัติควบคุมความสูงอาคารภายในพ้ืนที่อนุรักษ์ พร้อมตั้งกองทุน
สนับสนุนการฟื้นฟูเมืองและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่เมืองเก่า  โรงแรมขนาดเล็กแบบบูติคได้รับ
ความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว 
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- มีความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในภูเก็ตท่ีมากกว่าการท่องเที่ยวแบบ Sea, Sand, Sun  
- เริ่มมีการจัดงานศิลปะ เทศกาลอาหารนานาชาติ และการจัดประชุมมากข้ึน  
- แต่ความสามารถในการรองรับผู้มาเยือนก็ยังเพ่ิมไม่ได้มากนัก และสนามบินแห่งที่สองยังเพ่ิงเริ่มสร้าง  
- ระบบขนส่งมวลชนเริ่มดีขึ้น รถไฟรางเบาเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่าง เริ่มมีการพัฒนาย่านรอบสถานี   

มีการจัดระบบการเดินรถขนส่งมวลชนภายในเมืองใหม่ รถสองแถวปรับมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้ามาก
ขึ้น เป็นเรื่องปกติท่ีจะเรียกสองแถวและรถยนต์ส่วนตัวได้ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ ในขณะเดียวกัน 
รถจักรยานยนต์ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้ามากข้ึน 

- นักท่องเที่ยวขี่จักรยานในพ้ืนที่เมืองมากขึ้น บริษัท dockless bike sharing ของจีนเข้ามาเปิด
ให้บริการในเมืองภูเก็ต นักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชันเรียกรถผ่านทางมือถือมากข้ึน  

- เริ่มมีการจัดเทศกาล Phuket Art Biennale เป็นประจ าทุก 2 ปี 
- รัฐบาลออกกฎหมายเก็บเงินค่าถุงพลาสติก เทศบาลออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าถุงพลาสติก 
- การจัดตัง้วิทยาลัยการโรงแรมแห่งเอเชีย ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
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- กิจกรรม MICE เกิดข้ึนในโรงแรมและศูนย์ประชุมเล็ก ๆ แต่ไม่ไดเ้ป็นการประชุมขนาดใหญ่ เพราะไม่มี
การสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ มีแต่ขนาดกลางที่กระจายตัวไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมือง  

- พ้ืนที่ชายหาดส่วนใหญ่มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น มากกว่าการไปเที่ยวตากอากาศแบบ Sea 
Sand Sun แทบทุกหาด ยกเว้นป่าตอง มีการควบคุมความสูงอาคาร เพ่ือให้คงบรรยากาศเมือง
ท่องเที่ยวที่ไม่วุ่นวายมากเกินไป 

- เทศกาลภาพยนตร์ Phuket Film Festival ได้รับความนิยม มีผู้ก ากับและดาราชื่อดังระดับโลกมาร่วม
งานเป็นประจ า 
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- นักท่องเที่ยวรายได้สูงก็ยังคงมีมาเที่ยวภูเก็ต ซึ่งโดยมากก็พักอยู่ในโรงแรมราคาแพงริมหาดส่วนตัว 
หรือบนชายเขาริมทะเล  มีกิจกรรมด้านศิลปะ การสร้างสรรค์ ดนตรีและการกินอาหารราคาแพง ส่วน
ใหญ่จัดในโรงแรมหรู  แต่ก็เริ่มมีการเข้ามากินข้าวในร้านอาหารระดับมิชลินในเมืองมากขึ้น 

 

 

แผนภาพท่ี 5-34 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “รีเวียร่าแห่งอันดามัน” 
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สภาพการพัฒนาเมืองในฉากทัศน์นี้คือ จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตอย่างมีทิศทาง โดยเน้นการพัฒนาเมืองเดิม
ที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจและศูนย์กลางการเดินทางของจังหวัด อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาหาดและท่าเรือที่มีบทบาทแตกต่างกันไป เพ่ือสร้างความหลากหลายในการท่องเที่ยว ส่วนพ้ืนที่ขุมเหมือง
ได้รับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบ และพัฒนาเพื่อบ าบัดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 

แผนภาพท่ี 5-35 การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ตามฉากทัศน์ “รีเวยีร่าแห่งอันดามัน” 


