
ความสมัพนัธเ์มืองพ่ีเมืองนอ้ง

ระหว่างจงัหวดัภเูก็ต และเมืองต่างๆ

โดย

นายณัฐณรงค์  อานันท์ภิวัฒน์

ผูอ้ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจังหวัด

ส านักงานจังหวัดภเูก็ต



อ าเภอเมืองภูเก็ต

อ าเภอกะทู้

อ าเภอถลาง

พื้นที่ 543.034 ตร.กม.

ประชากร
406,838 คน

(ข้อมูล 30 มิ.ย.61)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 

191,695 ล้านบาท

รายได้เฉลี่ย (GPP PER CAPITA)

357,498 บาท/คน/ปี

นักท่องเที่ยว13,410,658 คน

สถิติเที่ยวบิน : ปีละประมาณ 84,750 เที่ยว/ปี 
สัปดาห์ละ 1,760 เที่ยว 

วันละ 232 เที่ยว ชั่วโมงละ 9 เที่ยว

สร้างรายได้   377,878.09 ล้านบาท

ท่าเทียบเรือ จ านวน 38 แห่ง 
ท่าเรือน้ าลึก จ านวน  1 แห่ง 
มารีน่า        จ านวน  5 แห่ง

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต

                  1. Chalong Marina 
2. Boat Lagoon Marina
3. Royal Phuket Marina
4. Yacht Heaven Marina
5. Ao – Por Marina

ของรัฐ

ของเอกชน

ภาคการเกษตร 2.8 %
(5,375 ลบ.)

นอกภาคการเกษตร 97.2%
(186,319 ลบ.)

เมืองพี่เมืองน้อง 13 เมือง
มีกงสลุ 24 ประเทศ

มหาวิทยาลัย 2 แห่ง
   (10 หลักสูตรนานาชาติ)

ร.ร.นานาชาติ
British , Head Start , 
KIS , bcis , UWC /ธัญปุระ
ศูนย์กลางการสอนภาษาจีนภาคใต้
ภูเก็ตไทยหัว
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                     รายได้และอันดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ.  2559

43,991.21 ล้านบาท

333,886.88 ล้านบาท

2016 2015จ านวนนักท่องเที่ยว 13,410,658 คน 



รายได้จากการท่องเที่ยว
409,418 ล้านบาท

จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ปี 2560

นักท่องเที่ยว
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คนไทย 3,89,2044 คน ชาวต่างประเทศ 9,697,678 คน

13,589,722 คน



รายละเอียดเที่ยวบนิตรงจากภูเก็ตไปประเทศต่างๆ

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน บนิตรงจากภเูกต็ 6 เมือง ได้แก่ ปกักิ่ง เซี่ยงไฮ้   
กวางโจว   ฮังโจว   คุนหมิง     เซียเหมิน
2.สหพนัธรัฐรสัเซีย บินตรงจากภูเกต็ 1 เมือง ได้แก่ มอสโค
3.เครือรัฐออสเตรเลีย บินตรงจากภเูกต็ 2 เมือง ได้แก ่ซิดนีย์ เมลเบริ์น
4. สาธารณรฐัเกาหลี บินตรงจากภูเกต็ 1 เมือง  ได้แก่ โซล
5.มาเลเซีย บนิตรงจากภเูกต็ 2 เมือง ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์  ปีนัง
6. มาเกา๊
7. ฮ่องกง
หมายเหตุ   บางประเทศไม่ได้มีเที่ยวบนิทุกวัน เช่น สหพนัธรัฐรสัเซีย 



เป้าประสงคห์ลักของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว

Maritime 
Hub

ศูนย์กลาง
การ

ท่องเที่ยว
ทางทะเล

Medical 
Hub

ศูนย์กลางทาง
การแพทย์การ
ท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ
และสปา

Mice City

ศูนย์กลางของ
เมือง Mice 
City ของ     
อันดามัน

Man
power 

Development

เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาบุคลากร

ด้านท่องเที่ยวและ
การศึกษา
นานาชาติ

Smart 
City 

เมือง
ท่องเที่ยว
ระดับโลก
ที่มีความ
ทันสมัยใน
ทุกด้าน

Sport
Tourism 

ศูนย์กลาง
ด้านการ

กีฬา

-ท้องถิ่น

-ระดับชาติ

-นานาชาติ
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เป้าประสงค์หลักของจังหวัดภเูก็ตในระยะยาว
4 M 2 S



จังหวัดภูเก็ต
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน  มุ่งสู่จงัหวัดทีพ่ัฒนาแล้วภายในปี  พ.ศ.2579” 

(Towards an international standard hub of tourism, education, service innovation, and 
sustainable development for a developed province by the year 2036)



ประเด็นการพัฒนาที่ 1  :  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการ
มูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value base economy and high value service)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่
ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัด ที่มี
ศักยภาพที่แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของ
การศึกษาในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์รองรับการท่องเที่ยว 

กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการ  บริการด้านกีฬา
แบบครบวงจรในระดับนานนาชาติ (International Sport Complex) 



ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเกต็ที่เชื่อมโยงการ
เดินทางทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้้า และทางราง เพือ่รองรับการเปน็เมืองนานาชาติ

กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมอืง ภมูิทศัน์เมอืงให้เป็นเมืองที่     น่าอยู่ ทันสมัย 
ระดับสากล (Smart city)

กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่รักษา
สมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีม่คีวามยั่งยืน

กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสเีขียว และการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะ
และพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทีเ่ท่าทันที่
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธท์ี่ 5 เสรมิสรา้งศักยภาพการพ่ึงตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของ
ทรัพยากรน้้า



ประเด็นการพัฒนาที่ 3  : การพัฒนาคน สังคม และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนและสังคมสู่การเรียนรู้ สังคมสุขภาวะ สังคมตื่นรู้
และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและประชาคมโลก

• กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เศรษฐกิจชุมชน บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าด้วยฐานวัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ของภูเก็ต

• กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบ
บริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน

• กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความ
ปลอดภัย

• กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ทางสังคม ในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม 



บริบทงานด้านการต่างประเทศจังหวัดภูเก็ต

  1. ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 13 คู่เมือง 7 ประเทศ 
  2. ความสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ 
    (Inter-islands Tourism Policy Forum( TTOP FORUM ) จ านวน 11 เมืองทั่วโลก
  3. การประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐต่างประเทศ/กงสุลต่างประเทศ 24 ประเทศ
  4. การต้อนรับแขก/ผู้น าเมือง/องค์กรระหว่างประเทศปีละ 10-36 ครั้ง/ปี



ความสัมพันธเ์มืองพีเมืองน้อง

ที่ เมือง ประเทศ วันที่ลงนาม ลักษณะการลงนาม
1 นีซ ฝรั่งเศส 13/12/32 MOU *

2 ลาสเวกัส อเมริกา 10/02/40 MOU *

3 เยียนไถ จีน 03/11/40 Agreement

4 ไห่หนาน จีน 17/05/48 Agreement

5 พอร์ตแบลร์ อินเดีย 29/06/48 Agreement

6 นาคอร์ดก้า รัสเซีย 21/09/49 MOU

7 หนิงเซี่ยหุย จีน 24/10/57 Agreement

8 ปีนัง มาเลเชีย 18/09/57 MOU

9 ปูซาน เกาหลีใต้ 21/03/59 LOI

10 ซุ่ยหนิง จีน 27/06/59 LOI

11 จ้านเจียง จีน 18/09/59 LOI

12 เซี่ยเหมิน จีน 22/04/60 LOI

13 มาเก๊า จีน 09/05/61 MOU



เมืองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา (ขอเพิ่ม)

เจจู/
เกาหลีใต้ 

โกลด์ โคสต์ /
ออสเตรเลีย

เซบู / 
ฟิลิปปินส์

แทงเจียร ์/ 
โมร๊อกโก

อัลมาตี้ / 
คาซัคสถาน

ไฮฟอง/
เวียดนาม



กระบวนการท าเมืองพี่เมืองน้อง

ควรท าอย่างไร

1. ดูความเหมาะสมสอดคล้องการได้ประโยชน์หรือต่างตอบแทน
2. ติดต่อเขา หรือเขาติดต่อเรา
       ผ่านสถานทูต
       ติดต่อเอง /ผ่านสมาคมต่างๆ
3. ส่งร่าง MOU/ Agreement แบบมาตรฐานให้ต่างฝ่ายต่างตรวจ 
(ถ้าเป็นข้อความตามแบบมาตรฐานของกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องเข้า ครม.)
4. หลังจากพิจารณาร่างเสร็จ ส่ง มท.และ กต. ควบคู่กันไป 
  ( มท./กต. เห็นชอบ)
5. กรณีที่จะเริ่มต้นที่จะแสดงเจตจ านงก็ลงนาม LOI ก่อน
 หลังจากนั้นค่อยลงนาม MOU อีกครั้งหนึ่ง



ท าเมืองพี่เมืองนอ้งแล้วจะได้ประโยชน์อะไร 
1.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระดับประเทศ
2.สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก “ World Class destination ”
( เป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก)  “ Big Name ”

3.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการเป็น
     - แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก
     - ศูนย์กลางทางการแพทย์มูลค่าสูง
     - Mice City
     - ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (อังกฤษ/จีน)
    - sport tourism

 - Smart  City



ท าเมืองพี่เมืองน้องแล้วจะได้ประโยชน์อะไร (ต่อ)

4. ปัจจุบัน 
ภูเก็ตจะมีเที่ยวบินมาอีกมาแต่ ติดที่ Slot หลุมจอดไม่พอ

5. Road Show “Phuket Team” ภาครัฐ สถานบันการศึกษา สมาคม     
   ธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรภาคเอกชน
6. ความร่วมมือระหว่างเมืองทั้งสอง
    - การศึกษา                               - การแลกเปลี่ยนบคุลากร
    - การค้า การลงทนุ                      - Smart  City
    - การท่องเที่ยว                          -  โครงสร้างพื้นฐาน
    



ตัวอย่างความร่วมมือ

4. ด้านการแลกเปลี่ยน/อบรม
- ทุนต่างๆในการพัฒนาบุคลากร เซี่ยเหมิน / Unitar / เจจู

1. ด้านการศึกษา
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต  + มหาวิทยาลัยหัวเฉียว + มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต + มหาวิทยาลัยเจจูอินเตอร์เนชั่นแนล + มหาวิทยาลัยไห่หนานนอมอลยูนิเวอร์ซติี้
 - โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา + มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

2. ด้านการท่องเที่ยว
- บินตรง ไหห่นาน/มาเก๊า ฯลฯ
- นักท่องเที่ยว จนี / รัสเซีย ฯลฯ

3. การค้าการลงทุน 
- เซี่ยเหมิน / ปูซาน / ซุ่ยหนิง / จ้านเจียง ฯลฯ



ท าอย่างไรจะของบประมาณเมืองพี่เมืองน้องได้

งบยุทธศาสตรจ์ังหวัด
1. มีข้อตกลง/พันธะสัญญาต่อกัน
2. เขียนโครงการของบประมาณใส่ในแผน  ความสอดคล้องหลักการเหตุผล
และประโยชน ์ ได้รับผ่านความเห็นชอบของ กบจ.
3. จะต้องท าแผนเพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
ไปกี่คน ระดับใดบ้าง ไปเมืองไหนบ้าง ช่วงเวลาใด วัตถุประสงค์
ไปเพื่ออะไร สุดท้ายคือใช้งบประมาณเทา่ไร



ท าอย่างไรจะของบประมาณเมืองพี่เมืองน้องได้

ในหลักเกณฑข์องการจัดท าแผนปี 2563
การเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีข้อผกูพัน
  - การเจรจาการคา้การลงทุน
   - การท่องเที่ยว
  - การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
    จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
   - ต้องคุ้มค่า
   - เมื่อไปแล้วต้องท ารายงานผลต่อ อ.ก.บ.ภ.   ก.น.จ.          
และ ก.บ.ภ.      ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นทุกกรณี



ข้อเสนอแนะ

1. งานวิเทศสัมพันธ์ โครงสร้างอยู่กับอ านวยการ  แต่บางจังหวัดการขับเคลื่อนหลักที่
    เห็นเป็นรูปธรรมอยู่กับยุทธศาสตร์ดังนั้นการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญ
2. ถ้าเป็นไปได้จังหวัดใหญ่ๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ อยากให้นักวิเทศสัมพันธ์ควรเป็นอัตรา
   ข้าราชการและมีผู้ช่วยเป็นพนักงานราชการ
3. อนาคตอยากให้งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นกลุ่มงานหนึ่งโดยเฉพาะในจังหวัด
   ที่มีบริบทงานต่างประเทศมากๆเหมือนกับต่างประเทศ เช่น ไห่หนาน เป็นต้น
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