
สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน   
 

  กายภาพกายภาพ  

 ทีต่ั้ง  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของภาคใต ้หรือชายฝ่ังทะเลอนัดา
มนั ดา้นมหาสมุทรอินเดีย ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั คือ ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ีและตรัง  โดย
ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีประกอบดว้ยผนืแผน่ดินและเกาะต่างๆ จ านวนมาก 

 
 

 
 

 ขนาดพืน้ที ่ 

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั มีพื้นท่ีโดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 24 ของพื้นท่ีภาคใตท้ั้งหมด ประกอบดว้ย  

 จงัหวดัระนอง มีพื้นท่ี  3,298.045 ตารางกิโลเมตร   
 จงัหวดัพงังา  มีพื้นท่ี  4,170.895 ตารางกิโลเมตร   
 จงัหวดัภูเก็ต มีพื้นท่ี     570.034  ตารางกิโลเมตร   
 จงัหวดักระบ่ี มีพื้นท่ี  4,708.512  ตารางกิโลเมตร   
 จงัหวดัตรัง มีพื้นท่ี  4,941.439  ตารางกิโลเมตร   



 ลกัษณะภูมิประเทศ  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  มีพื้นท่ีเป็นแนวทอดยาวตามชายฝ่ังทะเลอนัดามนัทางทิศ
ตะวนัตกของประเทศ โดยแต่ละจงัหวดัมีลกัษณะภูมิประเทศ  ดงัน้ี  

  จังหวดัระนอง มีลกัษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจด ทิศใตสุ้ดยาว 
169 กิโลเมตร มีส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดซ่ึงเป็นพื้นดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนท่ีแคบท่ีสุด 9 
กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศประกอบดว้ย ทิวเขา หุบเขาสลบัซบัซอ้นและเป็นป่าปกคลุม  มีท่ีราบ
นอ้ยมาก เทือกเขาเป็นทิวยาวในแนวเหนือ -ใต ้ประกอบดว้ย เขาแดน เขาหว้ยเสียด เขานมสาว ยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขานม สาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดบัน ้าทะเล  ทางทิศตะวนัออกของ
จงัหวดัมีพื้นท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอนัดามนัทางทิศตะวนัตก ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของจงัหวดั  คือ ภูเขาพอ่ตา-
โชงโดง สูง 1,700 ฟุต  เป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น 

  จังหวดัพงังา มีลกัษณะเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น ทอดเป็นแน วยาวจากทิศเหนือ
ไปทิศใต ้มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีป่าไมป้ระเภทไมผ้ลดัใบ ทั้งป่าดิบเขา ป่า
ดิบช้ืนและป่าชายเลน ส าหรับบริเวณท่ีเป็นท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก ลงสู่
ทะเลอนัดามนั ตามชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นท่ี จงัหวดัพงังาประกอบดว้ย เกาะ
ประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะ ท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นทะเลอนัดามนัจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะ
สุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลนั 

  จังหวดัภูเกต็ มีลกัษณะเป็นหมู่เกาะ รวม 33 เกาะ ประกอบดว้ย เกาะภูเก็ต และ
เกาะบริวาร 32 เกาะ (เกาะบริวารมีพื้นท่ีรวม 27 ตารางกิโลเมตร) วางตวัเป็นแนวจากทิศเหนือไปทิศ
ใต ้โดยเกาะภูเก็ต เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีพื้นท่ี 543.034 ตารางกิโลเมตร มีส่วนท่ี
กวา้งท่ีสุด เท่ากบั 21.3 กิโลเมตร และส่วนท่ียาวท่ีสุด เท่ากบั 48.7 กิโลเมตร มีพื้นท่ีโดยรอบ 
ประกอบดว้ย ภูเขา ทะเลและหาดทราย   ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขา
สูงท่ีสุด คือ ยอดเขาไมเ้ทา้สิบสอง สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง  เท่ากบั 529 เมตร และพื้นท่ี
ประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นท่ีราบอยูต่อนกลางและตะวนัออกของเกาะ ลกัษณะพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ดา้นตะวนัออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน  ส าหรับชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก เป็นภูเขาและหาดทราย
ท่ีสวยงาม 

  จังหวดักระบี่ ทางตอนเหนือ ประกอบดว้ย เทือกเขายาวทอดตวัไปในแนว
เหนือใตส้ลบักบัสภาพพื้นท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาดและลอนชนั มีท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก
บริเวณทางตอนใตมี้สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลบักบัพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน ส่วน
บริเวณทางตอนใตสุ้ดและตะวนัตกเฉียงใต ้มีสภาพพื้นท่ีเป็นแบบลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบและมีภูเขาสูงๆ ต ่าๆ สลบักนัไป บริเวณดา้นตะวนัตกมีลกัษณะเป็นชายฝ่ังติดกบัทะเลอนั



ดามนั ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ย หมู่ เกาะนอ้ยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ แต่มีเกาะท่ี
ประชากรอาศยัอยูเ่พียง 13 เกาะ เกาะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เกาะลนัตา  เป็นท่ีตั้งของอ าเภอเกาะลนัตา และ
เกาะพีพี ซ่ึงอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามติดอนัดบัของโลก  
  จังหวดัตรัง มีฝ่ังทะเลยาวทางดา้นตะวนัตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบดว้ย 
หมู่เกาะในทะเลอนัดามนักวา่ 46 เกาะ โดยอยูใ่นพื้นท่ีแต่ละอ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอกนัตงั 12 เกาะ 
อ าเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอ าเภอสิเกา 21 เกาะ นอกจากน้ีจงัหวดัตรังยงัมีแม่น ้าส าคญั คือ แม่น ้า
ตรัง  มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาหลวงและแม่น ้าปะเหลียน ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดั 

 สภาพภูมิอากาศ  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  มีสภาพภูมิอากาศโดยรวมเป็นแบบมรสุมในเขตร้อน  
ดงัน้ี 

  จังหวดัระนอง  ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองช่วง ท าใหไ้ดรั้บไอน ้าและ
ความชุ่มช้ืนมากมี  3  ฤดู ประกอบดว้ย 

 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ระยะน้ีเป็นช่วงวา่งของฤดูมรสุม  จะมีลมจากทิศตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม  ท าใหอ้ากาศร้อน
ทัว่ไป  อากาศจะร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน  แต่ไม่ร้อนมากนกัเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร
อยูใ่กลท้ะเล  กระแสลมและไอน ้าจากทะเลท าใหอ้ากาศคลายความร้อนลงไปมาก 

 ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต ่าจะพาดผา่นภาคใตเ้ป็น
ระยะ  ๆ อีกดว้ย  จึงท าใหมี้ฝนตกมากตลอดฤดู และเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม จะมีฝนตกชุกท่ีสุด
ในรอบปี 

 ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ในระยะ
น้ีจะมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเยน็และแหง้จากประเทศจีนพดัปกคลุมประเทศไทย  ท าให้
อุณหภูมิทัว่ไปลดลงและมีอากาศหนาวเยน็    

  จังหวดัพงังา มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุม 
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มี  2  ฤดู  ประกอบดว้ย 

 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน  
 ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธนัวาคม   



 จังหวดัภูเกต็ มีภูมิอากาศแบบเขตศูนยสู์ตร อยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี ซ่ึงมี 2 ฤดูกาล   
ประกอบดว้ย 

 ฤดูร้อน   เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคมถึงมีนาคม 
 ฤดูฝน     เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน 

 จังหวดักระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อนและไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหมี้ฝนตกชุกตลอดปีและมี 2 ฤดู   
ประกอบดว้ย 

 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 
 ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธนัวาคม 

 จังหวดัตรัง มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนสลบัชุ่มช้ืน ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งสองดา้น จึงท าใหฝ้นตกชุกตลอดปีมี 2 ฤดู   
ประกอบดว้ย  

 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 
 ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธนัวาคม 

 

  การปกครองการปกครอง   

 อาณาเขต  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงและทะเลอันดามนั  
ดงัน้ี 

 ทศิเหนือ เป็นท่ีตั้งของจงัหวดัระนอง ติดต่อกบั อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

 ทศิตะวนัออก ทางดา้นจงัหวดัระนอง ติดต่อกบั อ าเภอเมือง/สว/ีพะโตะ๊ จงัหวดั
ชุมพร และอ าเภอไชยา/ท่าฉาง/บา้น
ตาขนุ/ก่ิงอ าเภอวภิาวดี จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

    ทางดา้นจงัหวดัพงังา  ติดต่อกบั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

    ทางดา้นจงัหวดักระบ่ี  ติดต่อกบั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

    ทางดา้นจงัหวดัตรัง ติดต่อกบั  อ าเภอควนขนุน/กงหรา/ตะโหมด 
จงัหวดัพทัลุง  



 ทศิตะวนัตก ทางดา้นจงัหวดัระนอง ติดต่อกบั ประเทศพม่า  

    ทางดา้นจงัหวดัพงังา ภูเก็ต กระบ่ีและตรัง  ติดต่อกบัทะเลอนัดามนั
มหาสมุทรอินเดีย  

 ทศิใต้       เป็นท่ีตั้งของจงัหวดัตรัง  ติดต่อกบัอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูลและทะเล
อนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย 

 เขตการปกครอง  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั มีเขตการปกครอง ประกอบดว้ย  5 จงัหวดั  34 อ าเภอ  
233 ต าบล 1,713 หมู่บา้น ดงัน้ี 

จงัหวดัระนอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 30 ต าบล 178 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง  
6 เทศบาลต าบล 24 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จงัหวดัพงังา  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 321 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2 เทศบาลเมือง  
7 เทศบาลต าบล 48 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จงัหวดัภูเก็ต แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ 17 ต าบล 103 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลนคร 1 
เทศบาลเมือง 8 เทศบาลต าบล 9 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จงัหวดักระบ่ี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 53 ต าบล 391 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง 8 
เทศบาลต าบล 51 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 จงัหวดัตรัง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บา้น 
 ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 14 เทศบาล 81 องคก์าร

บริหารส่วนต าบล 

  ประชากรประชากร   

 ประชากรและโครงสร้างประชากร  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั ตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 มีจ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 1,793,242 คน โดยจงัหวดัตรังมีประชากรมากท่ีสุด รองลงมา  



คือ กระบ่ี ภูเก็ต พงัง า และระนอง ตามล าดบั  มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 101.38 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 

 
 

จังหวดั 
จ านวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2551  (คน) 

ชาย หญงิ รวม 

ระนอง 95,313 87,416 182,729 

พงังา 125,420 124,513 249,933 

ภูเกต็ 155,555 171,451 327,006 

กระบี่ 209,827 208,878 418,705 

ตรัง 302,348 312,521 614,869 

กลุ่มจังหวดัฯ 888,463 904,779 1,793,242 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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จ านวนประชากรของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน จ าแนกเป็นรายจังหวดั 

จ านวนประชากร (คน) 



 ก าลงัแรงงานและจ านวนผู้ว่างงาน  

 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั มีก าลงัแรงงาน โดยรวมในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 
จ านวน 1,030,163 คน  ประกอบดว้ย แรงงานชาย 564,245 คน และแรงงานหญิง 469,918 คน และมีผู ้
วา่งงาน รวม 7,573 คน เป็นชาย 3,828 คน และหญิง 3,745 คน  โดยจงัหวดัท่ีมีก าลงัแรงงานมากท่ีสุดใน
กลุ่ม คือ จงัหวดัตรัง จ  านวน 388,370 คน และมีผูว้า่งงานมากท่ีสุดท่ีจงัหวดักระบ่ี รองลงมา คือ จงัหวดั
พงังา ภูเก็ต ตรังและระนอง ตามล าดบั 

จ านวนก าลงัแรงงานและผู้ว่างงานของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน ณ ไตรมาสที ่3  ปี 2550 

จงัหวดั / กลุ่มฯ 
จ านวนก าลงัแรงงาน (คน) จ านวนผู้ว่างงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ระนอง      106,512      64,025       42,487           495           232             263  

พงังา      128,256      76,271       51,985        2,008           982          1,026  

ภูเกต็        72,739      92,371       80,368        1,610           750           860  

กระบี ่      237,286    123,767    113,519        2,737        1,470          1,267  

ตรัง      388,370    206,811     181,559           723           394            329  

กลุ่มจงัหวดัฯ   1,033,163    563,245     469,918        7,573        3,828          3,745  
ท่ีมา : ส านกังานสถิติจงัหวดัภูเก็ต 

 


