
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

กรณีโครงการภูเก็ตแซนด?บ@อกซ? (Phuket Sandbox) 

โดยทีมงานวิจัยประเมินผล
ดร.จตุรงค8 คงแก<ว, ดร.จินดา สวัสด์ิทวี และ อาจารย8 พงศ8ธีระ บัวเพ็ชร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตภูเก็ต

ดร.ศิริพร เพ็งจันทร8 , อ.ปทิดา โมราศิลปL และ อ.โปรดปราน  คำอNอน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตสุราษฎร8ธานี
ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตตรัง

คุณเชภาดร จันทร8หอม และ คุณนบ ศรีจันทร8 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตหาดใหญN
ดร.สินาด ตรวีรรณไชย, ดร.กุลทัต หงส8ชยางกูร, ดร.สุวภาคย8 เบญจธนวัฒน8 และ ดร.เพ็ญ สุขมาก : ท่ีปรึกษา

กระบวนการท่ี “ฟUง” 

ผูWมีสXวนเก่ียวขWอง/ผูWมีสXวนไดWเสีย มากท่ีสุด



ท่ีมาและความสำคัญของป3ญหา

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 

• โดยในชBวงเร่ิมตEนของโครงการภูเก็ตแซนดMบ็อกซM การทBองเท่ียวแหBง ประเทศไทย (ททท.) ไดEมีการยืนยัน แผนเปTดเมืองภูเก็ต ในวันท่ี 21 ก.ค.2564 เปVนตEนไป 



ก.พ.64

1 ก.ค.64 - 30 ก.ย. 64 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มติ 22 มิ.ย. 64 

ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ 29 มิ.ย. 64 

1 พ.ย. 64 

"ตดัสินใจดาํเนินการนโยบาย"

ธ.ค. 64 - มี.ค.65 
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเกิดขึ1นมาอยา่งต่อเนื6อง

Policy Window

#PhuketFirstOctober

สถานการณ( "ก*อตัวนโยบาย"

#Phuket Sandbox

เสว่นขยายโครงการอื0นๆ

เชน่ 7+7

#Sandbox
#เเนวทาง/โมเดล ตวัเเบบ
"แนวทางการจดัแผนฟื5 นฟูการท่องเที:ยว"

เป้าหมาย การจัดการ เเละมูลค่า
"การไม่ทิ)งใครไวข้า้งหลงั"

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
แบบมองย7อนหลัง (Retrospective HIA) 

เเละการประเมินผล "นโยบาย"

Test & Go 
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย
"Policy Brief" 

"ถอดบทเรียน"

ททท./ศบค.จังหวัด
"วางมาตรการการดาํเนินการ"

"ปรับมาตรการการเขา้-ออก"

นโยบายสาธารณะ : เรากำหนดรQวมกัน 
”Ownership”

ต"นน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ



กรอบแนวคิดในการประเมิน



HIA Process

Public screening+  Public scoping
-ทบทวน กำหนดขอบเขต และแนวทางการ
ประเมินโครงการ Phuket sandbox 

(เอกสารโครงการ) 

Public assessing
วัตถุประสงคc

-ประเมินโครงการตามกรอบแนวคิด
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด

Public review + Public Influencing
วัตถุประสงคc
1) คืนข7อมูลให7ผู7เกี่ยวข7องและ stakeholder 

รQวมกันตรวจสอบความถูกต7องสมบูรณc

2) ประเมินแนวทางและวางแผนสูQการจัดทำ
นโยบายสาธารณะ

Monitoring and evaluation
วัตถุประสงคc

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ข7อเสนอแนะ

ประชุมกลุ2มย2อยระหว2างทีมประเมิน ผู"รับผิดชอบโครงการและ stakeholder ท่ีเกี่ยวข"อง : กำหนดขอบเขตการประเมินร2วมกัน

(ตัวแทนผู*รับชอบโครงการ 3 คน ตัวแทนกลุ8มภาคประชาสังคม 3 คน เเละตัวแทนกลุ8มภาคเอกชน 3 คน)

วิธีการ

-ทบทวนรายละเอียดข*อเสนอโครงการ เปEาหมาย วัตถุประสงคH กิจกรรม ตัวชี้วัด ของโครงการ เพื่อเปOนข*อมูลการจัดทำแนวทางหรือทิศทางการประเมิน

-ทบทวนเอกสารและงานวิจัย เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทำร8างตัวชี้วัดการประเมินเบ้ืองต*น

-ประชุมกลุ8มย8อยร8วมกับรับผิดชอบโครงการและ stakeholder ที่เกี่ยวข*อง เพื่อเสนอร8างกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดการประเมิน เพื่อนำไปสู8การหาข*อสรุปและทิศทางการประเมิน

-ปรับรายละเอียดข*อเสนอที่ได*จากการประชุมร8วมกัน : ตัวชี้วัด และแนวทางในการจัดทำเครื่องมือตามตัวชี้วัดการประเมิน เพื่อใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูล

เก็บรวบรวมข"อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ : เครื่องมือที่กำหนดกับ กลุ8มผู*รับผิดชอบโครงการ และผู*มีส8วนได*ส8วนเสีย 3 กลุ8ม ประกอบด*วย หน8วยงานราชการ 10 คน

ภาคเอกชน 10 คน ภาคประชาสังคม และประชาชนผู*มีส8วนได*ส8วนเสีย 10 คน

วิธีการ

-เก็บรวบรวมข*อมูลตามเครื่องมือที่กำหนด ด*วย (focus groups) กับstakeholder 3 กลุ8ม : หน8วยงานภาครัฐและองคHกรปกครองส8วนท*องถ่ิน, ภาคเอกชน, ภาคประชาสังคมและ

ประชาชน เพื่อรวบรวมข*อมูลผลกระทบของโครงการ

-บันทึกและวิเคราะหHข*อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำร8างรายงานการประเมินผลกระทบของโครงการ

ร2วมจัดเวทีกับผู"รับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับฟXงความเห็น ตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนของข"อมูลในร2างรายงาน พร"อมจัดทำข"อเสนอแนะในการดำเนินงาน

- ทีมประเมินร8วมจัดเวทีเพื่อประเมินแนวทาง รูปแบบ และความเปOนไปได*ในการผลักดันสู8นโยบายสาธารณะ

กลุ8มผู*รับผิดชอบโครงการ ผู*มีส8วนได*ส8วนเสีย และนักวิชาการทีเกี่ยวข*อง 40 คน ประกอบด*วย หน8วยงานราชการ 10 คน , ภาคเอกชน 10 คน +ภาคประชาสังคม

ประชาชนผู*มีส8วนได*ส8วนเสีย 10 คน + นักวิชาการทีเกี่ยวข*อง 10 คน

วิธีการ

- ประสานงานกับผู*รับผิดชอบโครงการ จัดทำเวทีเพื่อให*ผู*ที่เกี่ยวข*อง และstakeholder ของทุกกิจกรรมเข*าร8วมเวทีรับฟoงร8างรายงานผลการประเมินและร8วมตรวจสอบ

ความถูกต*อง ครบถ*วนของข*อมูล เพื่อเปOนแนวทางการพัฒนา

-นำเสนอร8างรายงาน ผลผลิตและผลลัพธHของโครงการ เพื่อนำไปสู8การจัดทำข*อเสนอเชิงนโยบาย

-รับฟoงข*อเสนอแนะเพื่อนำไปจัดทำข*อเสนอเชิงนโยบาย

การดำเนินการ

ออกแบบการติดตามและการประเมินผลตามข"อเสนอแนะท่ีได"จากการทบทวนร2างรายงานโดยสาธารณะ (Public review)

กลุ8มผู*รับผิดชอบโครงการ และทีมนักวิชาการ 20 คน

วิธีการ

-จัดเวทีเพื่อวางแผนการดำเนินงานร8วมกับ stakeholder ที่เกี่ยวข*องทุกภาคส8วน พร*อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินโครงการในระยะต8อไป

ทีมประเมินเก็บรวบรวมข*อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด



•ข้ันตอน Public assessing

กลุMมผูOรับผิดชอบโครงการ และผูOมีสMวนไดOสMวนเสีย 3 กลุMม ประกอบดOวย

หนMวยงานราชการ 10 คน ภาคเอกชน 10 คน ภาคประชาสังคม และประชาชนผูOมีสMวนไดOสMวนเสีย 10 คน



การประเมิน : ทำให0เราได0 “เห็น” อะไร

ผลการประเมิน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ

เศรษฐกิจ
(1 ก.ค. ถึง 31 

ต.ค. 64 )

ข6อมูลเชิงเอกสาร
1) นักท=องเที่ยว 59,689 คน ต่ำกว=าเปJาหมาย (ททท.) ตั้งไว6 100,000 คน (6.9%) ก/อนช/วงสถานการณ8โควิด-19

2) ร6อยละ 80 เปSน นักท=องเที่ยวกลุ=มประเทศยุโรปและอเมริกามีกำลังซื้อสูง (High End) : สหรัฐอเมริกา อิสราเอล 

อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส 

3) รายได6นักท=องเที่ยว 4,260 ล6านบาท แยกเปOน ค/าที่พัก 1,760 ลUานบาท ค/าซ้ือสินคUาและบริการท/องเที่ยว 536 

ลUานบาท ค/าอาหารและเครื่องดื่ม 906 ลUานบาท บริการทางการแพทย8/สุขภาพ 781 ลUานบาท และค/าใชUจ/ายอื่น ๆ 
277 ลUานบาท มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 10,100 ลUานบาท 

4) ภาครัฐเก็บภาษีได6โดยตรง 435 ล6านบาท และเกิดรายไดUในรูปของภาษีในทุก ๆ รอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มี

ผลตอบแทนการจUางงาน 1,082 ลUานบาท (เงินเดือน ค/าจUาง ค/าตอบแทน ฯลฯ) เกิดการจUางงาน 13,759 คน

5) มุ=งเปJาท=องเที่ยวแบบ Less but more คือ รับนUอยแต/จ/ายแพง และมุ/งกลุ/มตลาดนักท/องเที่ยวที่มีกำลังซ้ือสูง 

ข6อมูลเชิงคุณภาพ

Ø “โรงแรมระดับ 5 ดาวเต็มหมด มาอยู=ค=อนข6างนานและคุ6นเคยมากกับพื้นที่” 

Ø “การเปrดแซนดsบtอกซsทำให6คนในภูเก็ตกล6าใช6เงินมากข้ึน บางส=วนกลับมามีรายได6 จากก=อนหน6าน้ีที่พยายาม

เก็บออมเพราะรายได6ไม=เข6ากระเปwา มันดูไปในทิศทางที่ดีข้ึน”

Ø การเปSนจิตสาธารณะของผู6ประกอบการ
Ø การปรับปรุงการบริการทำให6แขกประทับใจ : การปรับตัวที่เพิ่มมูลค/าของเรื่องราวทUองถิ่น (Locality) 

Ø การปรับตัวทำธุรกิจอย=างอ่ืน/ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง และต6องหารายได6อ่ืนมาเสริม

Ø “แรงงานกลับถิ่น” 

ข6อมูลเชิงเอกสาร
- เงินสะพัดหลายพันลUาน แต/ยังไม/ถึงมือ

ผูUประกอบการรายเล็ก

- ประชาชนเพียง รUอยละ 27.72 ที่ไดUรับ

ประโยชน8จากการดำเนินโครงการ 

- ปrญหาดUานการกระจายรายไดU ที่ยังไม/
ครอบคลุมผูUประกอบการรายย/อย

ข6อมูลเชิงคุณภาพ

“ฝนตกไม=ทั่วฟJา โดยเฉพาะคนในระดับ

ชุมชน ผลประโยชนsไม=ทั่วถึงธุรกิจคนตัว
เล็กตัวน6อย



ผลการประเมิน ผลกระทบเชิงลบ ขDอสังเกตุ

สังคม o มาตรการการเขDา-ออกจังหวัดภูเก็ตท่ีเขDมงวด 

o คUาใชDจUายในการตรวจโรคโควิด 19 มีราคาแพง 

o ความสัมพันธ^เครือญาติ ทำใหDหลายคนไมUสามารถกลับภูมิลำเนาไดD

“ภาครัฐมีมาตรการทางดDานสาธารณสุขท่ีเขDมงวดเกินไป ไมUสอดคลDองกับการใชDชีวิต”

“สำหรับกลุUมอาชีพนอกระบบนั้น รูDสึกวUาตนถูกทอดท้ิง และโดนโดดเด่ียว โครงการนี้เปjนการแกDวิกฤตใหD

คนรวย ไมUไดDเปjนการแกDวิกฤตใหDชาวบDาน

o จัดสรรทรัพยากรไมUเพียงพอตUอจำนวนคนในท่ีกลับสูUชุมชนดDวย “ภาวะวUางงาน” หรือ “แรงงานกลับ

ถิ่น”

- สUวนราชการไมUสามารถประกาศใหDพื้นท่ีจังหวัด

ภูเก็ตควบคุมสูงสุด (สูงสุด)

การเสียโอกาสได-รับเงินชดเชยเดือนละ 3,500 บาท

ต>อคนเปAนระยะเวลาสองเดือน “

- ขาดโอกาสรับการชUวยเหลือจากองค^กรปกครอง

สUวนทDองถิ่น 

- ผูDประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาสการเขDาไป

เปjนสUวนหนึ่งของโครงการ ทำให-รู-สึกถึงการ

ไม>ได-รับประโยชนKจากโครงการ 

เสมือนว>าถูกทอดท้ิง เช>นคำพูดของ

ผู-ประกอบการทีว>า “ฝนตกไมUท่ัวฟqา โดยเฉพาะ

คนในระดับชุมชน ผลประโยชน^ไมUท่ัวถึงธุรกิจ

คนตัวเล็กตัวนDอย และการกำหนดหลักเกณฑ̂

เง่ือนไขของการเขDา SHA+ ท่ีวUา “ถDาหลังจากนี้ 

SHA+ ถDายังไมUวางระบบดูแลสถาน

ประกอบการในทุกระดับ หรือ “การลดเง่ือนไข

การขอใบอนุญาตประกอบการโรงแรม” 

สุขภาพ - ภาระงานทางดDานนี้เพิ่มขึ้นในขณะท่ีอัตรากำลังของบุคลากรยังเทUาเดิม 

- การสูญเสียบุคคลากรดDานการรักษาพยาบาล คนปxวยท่ีไมUใชUโรคโควิด 19 ตDองถูกเลื่อนการรักษา การ

ให-ความสำคัญลดลงเทียบกับคนปRวยโรคโควิด 19 

- ปyญหาดDานความพรDอมของโรงพยาบาลและชุมชนในการรองรับจำนวนผูDปxวย

ดDาน อื่น ๆ - ปลอดปลUอยศักยภาพสUวนบุคคลของบุคลากรดDานการทUองเท่ียวและบริการมีประสบการณ̂การทำงาน

ระดับสูง บางสUวน (ท้ังย-ายกลับถิ่นฐานและยังคงอาศัยในจังหวัดภูเก็ต) นำความรู-ไปเป]ดกิจการหรือธุรกิจ

ของตนเองสร-างรายได-ให-แก>ท-องถิ่น และการมีองคKความรู-การพัฒนาท-องถิ่นมากขึ้น

- การกระจายอำนาจ และบทบาทขององค^การปกครองสUวนทDองถิ่น เปAนประเด็นสำคัญการพัฒนาประเทศ 

และการจัดการในภาวะวิกฤติ 

- การบริหารจัดการภาครัฐออกกฎหมาย กฎระเบียบควบคุมการใชDชีวิตของประชาชนมากเกินไป รวมไป

ถึงการควบคุมอำนาจหน-าท่ีท-องถิ่นในการบริหารจัดการท่ีไม>เอื้อต>อ Smart City”

การประเมิน : ทำให0เราได0 “เห็น” อะไร



ผลการประเมิน: ข/อค/นพบสำคัญ
จุดอ%อนในการบริหารจัดการภาครัฐ

เช#น กรณีกำหนดเงื่อนไขของสถานประกอบการโรงแรมเข;าร#วมโครงการผ#าน SHA+ ต;องมีการจดทะเบียนทะเบียนโรงแรม พบว#า โรงแรมจำนวนมากในภูเก็ตไม#อยู#ในระบบทะเบียน

"ผู;ว#าราชการจังหวัดบริหารราชการ เปรียบเสมือนบุรุษไปรษณียR ทำหน;าที่รับสารจากส#วนกลางมาให;ท;องที่ตนเองดูแล” 

“การบริหารจัดการภาครัฐออกกฎหมาย กฎระเบียบที่ไปควบคุมการใช;ชีวิตของประชาชนมากเกินไป การควบคุมอำนาจหน;าที่ท;องถิ่นในการบริหารจัดการที่ไม#เอื้อต#อการนำไปสู#การเปYน Smart City”     

ควรรวมศูนยcส่ังการ เชQน การประชาสัมพันธcกลับตQางคนตQางทำ และไมQทันตQอสถานการณc หรือการใช7ระบบแอพพลิชัน และการลงทะเบียนตQางๆ ท่ีควรเปrนระบบศูนยcการจัดการไว7ท่ี

เดียว (one stop service) แตQหนQวยงานตQางๆ กลับตQางคนตQางทำ ในขณะท่ีการชQวยเหลือประชาชนซึ่งควรบูรณาการความรQวมมือ และแยกการส่ังการได7 กลับต7องรอคำส่ังจาก

สQวนกลาง ซึ่งไมQทันตQอสถานการณcความลำบากของประชาชน เปrนต7น

"โครงการภูเก็ตแซนด1บอกซ1จะมีรายได:และจำนวนนักท@องเท่ียวต่ำกว@าท่ีคาดการณ1ไว: แต@นับว@าเปDนโมเดลหรือนวัตกรรมการจัดการในภาวะวิกฤติท่ีสำคัญ"

"คน ผู:นำ ชุมชน ภาคเอกชน เเละส@วนท:องถิ่น ....ร@วมคิดร@วมทำ ไม@หยุดน่ิง เพ่ือก:าวข:ามอุปสรรค"

ความเชื่อมั่นต-อโครงการของประชาชนทั่วไปจะไม-ได9สูงมานัก ผลการสำรวจ FIS Poll ครั้งที่ 8: ความคิดเห็นต-อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต

พบว-าผู9ตอบแบบสอบถามร9อยละ 62.8 รับรู9และเข9าใจในโครงการ แต-ร9อยละ 65 ไม-ค-อยมีความเชื่อมั่นในโครงการ

ผลการสำรวจของสมัชชาสุขภาพภูเก็ตก็พบว-ามีประชาชนถึงร9อยละ 51.16 ที่ไม-เชื่อมั่นในโครงการ



อภิปรายผล
มิติดGานเศรษฐกิจ 

สอดคล&องกับงานวิจัยของ Ross,1999; Tsaura,et al., 2005; Chris Choi, 2005; Simpson,2007; White,2010; World Tourism Organization 
(UNWTO), 2013; Shafaei,2015;Latinopoulos,nd; Sudsakorn,2015 คอื การกระจายตัวของรายได&จากการท̀องเท่ียวอย̀างเปeนธรรม จากการซ้ือสนิค&า
และบริการในแหล`งท`องเที่ยว รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได& การท`องเที่ยวเริ่มมีการกระจายไปในหลายภาคอย`างค`อนข&างชัดเจน เช`น การเดินทาง 

ที่พัก การซื้อของที่ระลึก ภัตตาคาร ร&านค&าต`าง ๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข&องกับการท`องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ&อม ขยายมากขึ้น และแหล`ง
บริการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท`องเที่ยวทั้งในและต`างประเทศซึ่งจากการศึกษาของ Namee, &Roachanakanan (2016) พบว`า ประเด็นการ

กระจายรายได& และการสร&างรายได&จากการท̀องเท่ียงยังกระจุกตัวเฉพาะบางพ้ืนท่ี และบางกลุ`ม 

มิติดGานสังคม 

สอดคล&องกับงานวิจัยของ Ross,1999; Tsaura, 2005; Chris Choi, 2005; Simpson, 2007; White,2010; World Tourism Organization 
(UNWTO),2013;Shafaei,2015; Latinopoulos,nd;Sudsakorn,2015 พบว`า การรวมกลุ`มทางสังคมเพ่ือเสริมสร&างความสัมพันธ}ของคนในชุมชน สนับสนุน

การอนุรักษ}ทรัพยากร การมีส`วนร`วมในการจัดการและวางแผนในทรัพยากร การมีส`วนร`วมในบริการจากการพิจารณาตัดสินใจของชุมชน และการให&
ความสำคัญกับภูมิป�ญญาท&องถิ่นฟ��นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนท&องถิ่น เมื่อมีนักท`องเที่ยวสนใจและสามารถเปeนจุดขายได& ชุมชนจะเกิด
สำนึกในการรักษาวัฒนธรรม และประเพณีด้ังเดิมไว& 

มิติดGานอื่นๆ

สอดคล&องกับงานวิจัยของ Ross,1999; Tsaura, 2005; Chris Choi, 2005; Simpson, 2007; White,2010; World Tourism Organization 
(UNWTO),2013; Shafaei,& Mohamed, 2015; Latinopoulos,nd; Sudsakorn, 2015 คอื ความสมบรูณ}ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล&อม ซ่ึงเปeน
ตัวช้ีวัดท่ีชุมชนต&องตระหนักถึงคุณค`า และมูลค`าท่ีจะส`งต̀อคนรุ̀นสู`รุ̀น ซ่ึงต&องได&รับความคุ&มครอง



การนำไปใช;ประโยชน> การวิเคราะห>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : โครงการภูเก็ตแซนด>บMอกซ> (Phuket Sandbox) 

องค(ความรูG : กระบวนการเรียนรูGและการทำงานร*วมกันระหว*างหน*วยงาน "หุGนส*วนของป^ญหาร*วมกัน"

กำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : นโยบายหรือขDอตกลงร%วมกันการแกDปJญหาดDานเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต ภายใตDมาตรการการปPองกันโรคโควิด 19 

สรDางสภาพแวดลDอมที่เอื้อต%อการมีสุขภาวะของสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีร%วมกัน

สิ่งแวดล9อมที่เอื้อต-อการมีสุขภาวะที่ดี : เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจังหวัด เกิดสร9างรายได9 การกระตุ9นเศรษฐกิจของจังหวัด ให9กับคนในพื้นที่

แม9ว-าจะไม-ครบคลุมทุกพื้นที่ นับว-าเปhนผลที่ดีต-อเศรษฐกิจของจังหวัด

เสริมสร9างความเข9มแข็งให9ชุมชน : ความเข9มแข็ง "กลุ-มภาคธุรกิจของภูเก็ต" "กลุ-มภาคประชาสังคม" และยังส-งต-อไปยังกลุ-มเล็ก ๆ อื่น ๆ

เช-น กลุ-มรถรับจ9าง กลุ-มโรงแรมขนาดเล็กบางส-วน แต-อาจจะไม-ครอบคลุมทุกพื้นที่

พัฒนาศักยภาพคน กลุ-มภาคีเครือข-าย : รวมกลุ-มของภาคีเครือข-ายภาคเอกชน ภาครัฐ เชื่อมโยงและการพัฒนาคนในภาคประชาสังคมให9เข9ามามีส-วนร-วมในกิจกรรมหรือโครงการ ลด

ช-องว-างระหว-างกลุ-มเครือข-าย และในกลุ-มประชาชนทั่วไป

การปรับเปล่ียนระบบ/กลไก : กลไกการขับเคล่ือนนโยบายการทำงานร:วมกันของทุกภาคส:วน การแกAปBญหาร:วมกัน เกิดโครงการอ่ืน ๆ ต:อเน่ือง

เช:น Test and Go  



•ข้ันตอน Public review + Public Influencing

กลุMมผูOรับผิดชอบโครงการ ผูOมีสMวนไดOสMวนเสีย และนักวิชาการทีเกี่ยวขOอง 40 คน

ประกอบด;วย หน]วยงานราชการ 10 คน , ภาคเอกชน 10 คน +ภาคประชาสังคม ประชาชนผู;มีส]วนได;ส]วนเสีย 10 คน

+ นักวิชาการทีเก่ียวข;อง 10 คน



ข7อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการประเมิน

1) ต7องมีการทบทวนการชQวยเหลือผลกระทบระยะส้ันแกQผู7ประกอบการทQองเท่ียวและแรงงาน
1.1 ให7มีการตั้งศูนยcบัญชาการพิเศษ
1.2 ให7มีการจัดตั้งกองทุน….

2) ดำเนินการปรับปรุงแก7ไขส่ือสารข7อมูลและการส่ือสารประชาสัมพันธcกับ สถานการณcโควิด- 19

3) ทบทวน “ภาพลักษณc” การทQองเท่ียว “ภูเก็ต”
3.1 ทบทวนการคัดสรรนักทQองเท่ียวเพื่อเข7ามาสูQ “ภูเก็ต”จากการเป}ด “เกาะ” รับท้ังหมดเปrนการเป}ด “เกาะ Sand box” 
ท่ีรQวมกันพัฒนาทุกมิติเพื่อการทQองเท่ียวอยQางรับผิดชอบและการสร7างความย่ังยืนของส่ิงแวดล7อมและธรรมชาติในแหลQงทQองเท่ียว ผQานการจัดกิจกรรมตQาง ๆ

4) นโยบายลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม
4.1 การกระจายรายได7ครอบคลุมธุรกิจขนาดเล็กและคนท่ัวไป เพื่อสร7างโอกาสให7คนในภูเก็ตมีโอกาสในการสร7างรายได7
4.2 ให7มีการจัดการประโยชนcของการใช7พื้นท่ีสูQการเพิ่มมูลคQา โดยการจัดการผังเมือง และการพัฒนาเมืองเพื่อการมีพื้นท่ีสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และการทบทวน EIA เกี่ยวกับ
การกQอสร7างอาคาร

5) นโยบายการสร7างการมีสQวนรQวม “จังหวัดจัดการตนเอง” กระจายอำนาจสูQท7องถิ่นและชุมชน เน7นหลักการกระจายอำนาจและงบประมาณ การมีสิทธิในการจัดการ ทรัพยากร
ให7กับชุมชน

6) ให7มีการสร7างความเข7าใจและการแก7ไขข7อกฎหมาย ระเบียบข7อบังคับ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข7องกับ Sha และ Sha+ และมาตรฐานความปลอดภัยป�องกันโรคโควิด-19
เพื่อรองรับวิถีใหมQ โดยการให7มีมาตรการรองรับ สถานประกอบการท่ีไมQเข7าเกณฑc Sha+

7) ให7กำหนดการเสริมอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทยcทุกฝ�ายท่ีเกี่ยวข7องโดยมีเครื่องมือท่ีพร7อมและเพียงพอ
สถานการณcวิกฤติและสถานการณcฉุนเฉินตQาง ๆ





เสนอ “จดุขาย” เรื-องราวทอ้งถิ-น
(Locality)

Policy Cycle + HIA process

Policy GAPS 

กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และมาตรฐานที-เกี-ยวขอ้ง

กบั Sha และ Sha+ และมาตรฐานความปลอดภยั
ป้องกนัโรคโควดิ-19 เพื-อรองรบัวถิใีหม่ โดยการใหม้ี
มาตรการรองรบั สถานประกอบการที-ไมเ่ขา้เกณฑ์

Sha+

สถานประกอบขนาดเลก็/ลานกางเตน็ท/์บตูกิ/
โฮทเทล เป็นตน้

การขบัเคลื-อนต่อเนื-อง

ทบทวน “ภาพลกัษณ์” การ
ทอ่งเที4ยว “ภเูกต็”

ยุทธศาสตร(การขับเคล่ือน

ตGนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

Policy Canvas : 

Peer/Funder/Policymaker



THANKS 


