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ฉบบันี้มาวา่กนัถงึ “ภเูกต็” จงัหวดัภเูกต็เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศทีม่กีารจา้งงานใน

ภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและเกีย่วขอ้งการทอ่งเทีย่วสงูสดัสว่นประมาณ 45-50% ของเศรษฐกจิจงัหวดั 
(ขอ้มลูพาณิชยจ์งัหวดัภเูกต็ ณ สิน้ปี 54) เศรษฐกจิจงัหวดัภเูกต็มแีนวโน้มขยายตวัต่อเนื่อง จงัหวดัภเูกต็มี
ประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์ณ สิน้ปี 2553 ในจงัหวดัภเูกต็ จ านวน 345,067 คน โดยมกีารเปลีย่นแปลง
ตัง้แต่ปี 2544-2553 มทีศิทางเพิม่ขึน้ทกุปีเฉลีย่ในรอบ 10 ปี 3.14% โดยจ านวนจ านวนประชากรตาม
ทะเบยีนราษฎรเ์พิม่ขึน้ในรอบ 10 ปี เฉลีย่ 9,298 คนต่อปี ตามทศิทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคการ
ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นเศรษฐกจิหลกัของเมอืง อกีทัง้ยงัมปีระชากรแฝงอกี 103,895 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.92 ของ
ประชากรตามทะเบยีนราษฎร สว่นใหญ่เป็นประชากรทัว่ไปทีอ่พยพเขา้มาตามคูส่มรส ดงันัน้จงึมปีระชากรที่
อาศยัอยูใ่นจงัหวดัภเูกต็รวม 448,962 คน  

 
เปรยีบเทยีบกบัสถติ ิ “จ านวนบา้น” ณ สิน้ปี 2553 ในจงัหวดัภเูกต็มจี านวนบา้นรวม 180,677 หลงั 

โดยมกีารเปลีย่นแปลงตัง้แต่ปี 2544-2553 มทีศิทางเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูทกุปี เฉลีย่ 7.42% โดยมจี านวน
บา้นเพิม่ขึน้ล่าสดุในปี 2553 จ านวน  10,959 หลงั (เฉลีย่ในรอบ 10 ปี เพิม่ 9,535 หลงัต่อปี) ท าใหส้ดัสว่น
จ านวนประชากรต่อครวัเรอืนมแีนวโน้มลดลงทกุปี จากสดัสว่น 2.8 คนต่อครอบครวัในปี 2544 เหลอืเพยีง 
1.9 คนต่อครอบครวัในปี 2553 แสดงถงึขนาดครอบครวัทีเ่ลก็ลงต่อเนื่อง และหากเปรยีบเทยีบจ านวน
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ต่อปีปีละ 9,000-10,000 คน เทยีบกบัจ านวนบา้นทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 10,000 หลงัต่อปี
เชน่กนั ประมาณการว่าน่าจะเป็นความตอ้งการของคนทอ้งถิน่เพยีงครึง่หนึ่งของจ านวนบา้น (จากสดัสว่น
ประชากรต่อบา้น 1.9 คนต่อหลงั) สว่นทีเ่หลอือกีครึง่หนึ่งเป็นความตอ้งการของประชากรแฝง (ปีละ 3,000-
4,000 คน) และชาวต่างชาตทิีม่าอาศยัอยูใ่นภเูกต็ (ปีละ 13,000-15,000 คน) หากเปรยีบเทยีบสดัสว่น
จ านวนประชากรต่อจ านวนบา้นมแีนวโน้มลดลงทกุปี โดยจากปี 2544-2553 สดัสว่น  2.8, 2.7, 2.5, 2.4, 
2.3, 2.2, 2.2, 2.1, 2.0 และล่าสดุในปี 2553 เหลอืเพยีง 1.9 คนต่อบา้น 1 หลงั แสดงถงึขนาดครอบครวัที่
เลก็ลงต่อเนื่องเป็นโอกาสของตลาดคอนโดมเินียมมากขึน้  
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ดา้นการเตบิโตของภาคการทอ่งเทีย่วจงัหวดัภเูกต็ นบัจากสถติเิทีย่วบนิในปี 2548-2553 จาก 
24,085 เทีย่วในปี 2548 เป็น 48,568 เทีย่วในปี 2553 เพิม่เฉลีย่ปีละ 20.3% โดยจ านวนผูโ้ดยสารจากปี 
2548-2553 ผา่นทา่อากาศยานภเูกต็จ านวน 3,123,834 คนในปี 2548 เพิม่เป็น 7,010,794 คน เพิม่เฉลีย่ปี
ละ 24.8% นบัว่าสงูมาก และหากพจิารณาถงึสถติกิารเดนิทางเขา้ - ออก ราชอาณาจกัรของชาวต่างชาต ิ
จ าแนกตามหน่วยงานประเภทการตรวจลงตรา ณ ทา่อากาศยานภเูกต็นบัจากปี 2550 เป็นตน้มาเพิม่เฉลีย่ปี
ละ 13.6% โดยล่าสดุในปี 2553 มจี านวน 1,691,614 คน  

 
ดา้นตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ จากขอ้มลูของศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ รายงานว่าในปี 54 ภเูกต็มี

หน่วยขายรวม 23,340 หน่วย (บา้นจดัสรร 43% อาคารชดุ 30% บา้นพกัตากอากาศ 5% บา้น/อาคารชดุ
เอือ้อาทร 22%) มลูคา่ขายรวม 90,000 กว่าลา้นบาท ในรายละเอยีดโครงการคอนโดมเินยีม 1-2 ลา้นบาทที่
เป็นตลาดคนไทยไดร้บัความนิยมสงูในยา่นตวัเมอืง สว่นตลาดชาวต่างชาตเิป็นคอนโดมเินียม 5-10 ลา้น
บาท และโครงการระดบั High-end ราคาขายเกนิ 70 ลา้นบาท ยา่นฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะ สว่นบา้นเดีย่วจะ
ขายดยีา่นถลาง รอบนอกเมอืง 

 
ทศิทางการเตบิโตเมือ่ปี 54 กบัปี 51 ภเูกต็ขยายตวัประมาณ 2 เทา่ และแนวโน้มตลาดยงัเตบิโตได้

ต่อเนื่อง เหตุจากภาคการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัมาก โดยมปีจัจยักระชากดมีานดท์ีส่ าคญัในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
คอื แผนการขยายสนามบนิเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่ว (เมอืงทอ่งเทีย่วหากขยายชอ่งทางการเดนิทางหลกัคอื 
สนามบนิจะเป็นปจัจยับวกส าคญั) จากปจัจบุนัทา่อากาศยานภเูกต็มผีูโ้ดยสารและผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2554 เมือ่เปรยีบเทยีบชว่งเดยีวกนักบัปี 2553 พบว่ามจี านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ 13.94% 
จ านวนเทีย่วบนิเพิม่ 18.91% เชือ่มกบัเสน้ทางการบนิ 60 เมอืง ใน 23 ประเทศ โดยขดีความสามารถของทา่
อากาศยานภเูกต็ปจัจุบนัสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดปี้ละ 6.5 ลา้นคน (แต่ปจัจบุนัแออดัยดัเยยีดกนัถงึ 7 
ลา้นคนแลว้) โครงการขยายสนามบนิภเูกต็เพือ่รองรบัผูโ้ดยสารใหไ้ด ้ 12.5 ลา้นคนจงึเป็นความจ าเป็นซึง่
เป็นชอ่งทางส าคญัทีจ่ะท าใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยข์ยายตวัไดอ้กีมาก โดยตามแผนการขยายสนามบนิคาด
ว่าจะแลว้เสรจ็ประมาณปี 2557  

 
อกีทัง้ในอนาคตภเูกต็อาจม ีโครงการระบบขนสง่มวลชน (อยูร่ะหว่างด าเนนิการหาผูล้งทนุ) ทีศ่กึษา

ไว ้(ตัง้แต่ปี 49) เป็นรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภเูกต็ 3 เสน้ทาง ประกอบดว้ย 
เสน้ทางที ่1 สนามบนิ-หา้แยกฉลอง ระยะทาง 41.4 กม. งบประมาณกอ่สรา้ง 7,064 ลา้นบาท  
เสน้ทางที ่2 ปา่ตอง-เมอืงภเูกต็ ระยะทาง 18.4 กม. งบประมาณ 2,874 ลา้นบาท  
เสน้ทางที ่3 บางค-ูหา้แยกฉลอง ระยะทาง 16.8 กม. งบประมาณกอ่สรา้ง 2,908 ลา้นบาท  
นอกจากนี้ยงัมโีครงการกอ่สรา้งศนูยป์ระชมุและแสดงนิทรรศการนานาชาตภิเูกต็ (อยูใ่นขัน้ตอน

การศกึษาออกแบบและการศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม) โครงการพฒันาทา่เทยีบเรอืต่างๆ
โครงการพฒันาแหล่งน ้า(ความตอ้งการปีละ 51 ลา้น ลบ.ม. แต่แหล่งเกบ็น ้าปจัจบุนัมแีคค่รึง่เดยีว) เป็นตน้ 
ลว้นเป็นโครงการรองรบัการขยายตวัของจงัหวดัส าคญัในอนาคต  


