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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพังงา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าขวัญประจ าจังหวัดพังงา 

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้้า ถ้้างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ้าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี   

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูด

ที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ  
ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท้าการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ 
- เนื้อท่ีอ่ืนๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 

- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 

- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  มีชายฝั่ง

ทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส้าคัญ ได้แก่ ป่าดงดิบ 
ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส้าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอัน
ดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 155 เกาะ และมีเกาะอยู่ ใน
ทะเลอันดามันจ้ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่ เกาะสุ รินทร์และหมู่ เกาะสิมิลัน  (ข้อมูล  : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้มี 2 ฤดู คือ 
- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก

เฉียงใต้ พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  
จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.56 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,394.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 178 วัน เดือนที่ฝนตกมากที่สุด 

คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน   

การปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ้าเภอ 48 ต้าบล 321 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
     องค์การบริหารส่วนต้าบล 38 แห่ง 
     เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต้าบล 13 แห่ง 
การเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน 
   มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบล  642  คน 
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ประชากร  
 จากข้อมูลของที่ท้าการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนมีนาคม 2560 จังหวัดพังงามีประชากรทั้งสิ้น 
266,038 คน เป็นชาย 132,777 คน (ร้อยละ 49.91) หญิง 133,261 คน (ร้อยละ 50.09) อ้าเภอที่มีประชากร
มากที่สุดได้แก่ อ้าเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 49,220 คน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท้ายเหมือง 48,614 คน 
และอ้าเภอตะกั่วทุ่ง 44,098 คน ส่วนอ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ้าเภอเกาะยาว มีประชากรเพียง 
14,002 คนเท่านั้น  

ตารางที่ 1 จ้านวนประชากรจังหวัดพังงา จ้าแนกตามอ้าเภอและเพศ 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ  

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมืองพังงา 20,778 21,508 42,286 15.61 16.12 16.86 
2 ทับปุด 12,983 13,029 26,012 9.75 9.76 9.76 
3 ตะกั่วป่า 24,446 24,847 49,293 18.36 18.62 18.49 
4 ตะกั่วทุ่ง 22,068 22,070 44,138 16.58 16.54 16.56 
5 ท้ายเหมือง 24,633 24,145 48,778 18.50 18.09 18.30 
6 เกาะยาว 7,103 6,935 14,038 5.34 5.20 5.27 
7 กะปง 7,171 7,194 14,365 5.39 5.39 5.39 
8 คุระบุรี 13,937 13,715 27,652 10.47 10.28 10.37 

รวม 133,119 133,443 266,562 49.94 50.06 100 
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดพังงา (ข้อมูลตามทะเบยีนราษฎร์) 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 

 
 

สัดส่วนของประชากรชายและหญิง 

หญงิ

50.06

ชาย

49.94
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เศรษฐกิจของจังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงา(Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 42,880 ล้าน

บาท มีมูลค่าภาคการเกษตรอยู่ที่ 14,408 ล้านบาท (33.6%) และมูลค่านอกภาคการเกษตรอยู่ที่ 28,472 ล้านบาท 
(66.4%)  ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Per capita GPP : GRP) จ้านวน 161,681 บาท ซึ่งมูลค่า GPP สูงเป็นล้าดับที่ 4 
ของภาคใต ้และสูงเป็นล้าดับที่ 19 ของประเทศ   

การสาธารณสุข 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง และ

สังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 114 แห่ง 
ส้าหรับโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ้านวนเตียงผู้ป่วย 624 เตียง มีแพทย์ 91 คน ทันตแพทย์ 38 
คน และพยาบาล 684 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,851 คน ทันตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 
6,828 คน และมีพยาบาล 1 คนต่อประชากร  379 คน  

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย         

ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้้า หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเล และ
เกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ 

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิงไว้ในแผน
ที่โลกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ  เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของพุทธศาสนาจากอินเดีย  
สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่ส้าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน 
ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนในจังหวัดพังงา นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26 ศาสนาซิกข์ ร้อยละ 0.05   
 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
 ก าลังแรงงาน  

การมีงานท้าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส้ารวจภาวการณ์ท้างานของประชากร โดยส้านักงานสถิติ
จังหวัดพังงาด้าเนินการส้ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส้าหรับไตรมาส 2/2560  

จากข้อมูลการส้ารวจสภาวะการท้างานของประชากร ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560     
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 214,086 คน เป็นเพศชาย 108,652 คน (ร้อยละ 50.75) 
และเพศหญิง 105,434 คน (ร้อยละ 49.25) โดยเป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 142,926 คน และผู้ไม่อยู่ ในก้าลัง
แรงงาน 71,160 คน 
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ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา  
เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีงานท้าจ้าแนกออกตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่าไตรมาส 2/2560  เดือนเมษายน 

– มิถุนายน 2560 แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในประถมศึกษา จ้านวน 36,066 คน (ร้อยละ 25.63 ของจ้านวน   
ผู้มีงานท้าทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ ระดับอุดมศึกษา 28,237 คน (ร้อยละ 20.07) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
23,467 คน (ร้อยละ 16.68) ในขณะที่แรงงานซึ่งไม่มีการศึกษา มี 8,001 คน (ร้อยละ 5.69) เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


