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จากการศึกษาดูงานพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัดระนองพบว่า เกษตรกรหลายรายมีแนวคิด 

ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์จังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
ส าหรับทุกคน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 
15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดยั้ง การเสื่อมโทรมของดินและ
ฟ้ืนฟูสภาพดิน และเป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวอย่างที่ โดดเด่นของการเกษตรที่ค านึงถึงความยั่ งยื นของสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะตระหนักถึงผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง เช่น การท าฟาร์มกุ้งแบบไม่ปล่อยของเสีย
สู่ภายนอกของพันธุโพธิ์ฟาร์ม การปรับปรุงหน้าดินโดยใช้อินทรียวัตถุธรรมชาติของ ศพก. ปาล์มน้ ามัน 
และการปลูกผักสลัดของสวนผักดินเท่าที่ตลาดต้องการ ท าให้ไม่มีผลผลิตเหลือทิ้ง 

แนวโน้มที่สั งเกตได้ซึ่ งควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ท าการเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิดเพ่ือให้มีรายได้ตลอดทั้งปี และพยายามกระจายตลาดมิให้
พ่ึงพาการส่งออกไปประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือพ่ึงพาแต่พ่อค้าคนกลางในการกระจายสินค้า โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรได้จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือช่ วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน และเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

เป้าหมายส าคัญที่น่าจะเหมาะสมกับระนองคือ การท าให้จังหวัดเป็นที่ยอมรับในฐานะ 
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีเรื่องเล่าเฉพาะตัว (Boutique product) ท าให้ผลผลิต
น่าสนใจ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น มีตลาดรองรับ และท าให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคมีความสุขบนพ้ืนฐานของ
วิถีการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของจังหวัดที่ มีเป้าหมายจะเป็นเมืองท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพด้วย  

ปัญหาท้าทาย ได้แก่ จะท าอย่างไรให้ภาคเกษตรกรรมเกิดการประสานพลังกันอย่างแท้จริง
สามารถก าหนดตลาดของตนเอง (Our market) รวมถึงก าหนดราคาได้เอง (Seller’s prices) และ
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอาจแก้ไขโดยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีมากขึ้น 

 
  



ข 

สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 1 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 3 
1.3 การเมือง การปกครอง 6 
1.4 ประชากร 9 
1.5 โครงสร้างพื้นฐาน 11 
1.6 การค้าจังหวัดระนอง 13 
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 
1.8  สภาวการณ์และศักยภาพทางด้านการเกษตร 17 
1.9  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เก่ียวข้องกับการเกษตรของจังหวัดระนอง 25 
1.10  การจัดท า TOWS Matrix 29 
1.11  ประเด็นศึกษาหลัก 31 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพ้ืนที่ 45 
2.1 ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 45 
2.2  ผลการศึกษาดูงาน 48 

2.2.1  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 1 พันธุโพธิ์ฟาร์ม อ.กะเปอร์ 48 
2.2.2  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

สินค้าการเกษตร (ศพก.) ปาล์มน้ ามัน อ.เมือง 49 
2.2.3  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 3 เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer  

สวนผักดิน อ.เมือง 50 
2.2.4 ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุรีรัมย์  

บ้านในวงใต ้อ.ละอุ่น 51 
2.2.5 ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 5 Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล  

ธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืนที่ก้องวัลเล่ย์ อ.กระบุรี 52 
2.3 บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 53 



ค 

ส่วนที่ 3  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 56 
3.1  การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 56 
3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 57 

บรรณานุกรม 58 
ภาคผนวก 

ก.  ก าหนดการลงพ้ืนที่ตามประเด็นศึกษา 60 
ข.  องคป์ระกอบคณะ กลุ่มท่ี 1 63 
ค. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 64 
ง. เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 66 
จ. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 84 
ฉ. เอกสารน าเสนอการศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Action Learning  

ประเด็นศึกษา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
วันที่ 8–11 กันยายน 2563 89 

ช. เอกสารประกอบการน าเสนอผลการศึกษาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 104 

  



ง 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระนอง 2 
ตารางที่ 2  จ านวนพื้นที่ ระยะทาง จ านวนต าบล หมู่บ้าน แยกรายอ าเภอ 6 
ตารางที่ 3  รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน รายอ าเภอ 6 
ตารางที่ 4  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 9 
ตารางที่ 5  สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือ 11 
ตารางที่ 6  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 15 
ตารางที่ 7  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระนอง 17 
ตารางที่ 8  พ้ืนที่ท าการเกษตรจังหวัดระนอง 18 
ตารางที่ 9  ครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดระนอง 18 
ตารางที่ 10 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดระนอง  21 
 
  



จ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 1  แผนที่ภาคใต้ตอนบนของไทย 1 
ภาพที่ 2  การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดระนอง 7 
ภาพที่ 3 เส้นทางน้ าในจังหวัดระนอง 16 
ภาพที่ 4  บรรยากาศพันธุโพธิ์ฟาร์ม 32 
ภาพที่ 5  การศึกษาพ้ืนที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม 32 
ภาพที่ 6  บรรยากาศการพบปะ และอาหารจากผลผลิตกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวของ 

พันธุโพธิ์ฟาร์ม 33 
ภาพที่ 7  มะพร้าวที่ปลูกเป็นรายได้เสริม 33 
ภาพที่ 8 QR Code ส าหรับข้อมูลพันธุโพธิ์ฟาร์ม 33 
ภาพที่ 9  ผลผลิตจากการปลูกพืชในพันธุโพธิ์ฟาร์ม 34 
ภาพที่ 10  สวนปาล์มน้ ามันของดาบต ารวจสมนึก 34 
ภาพที่ 11  การศึกษาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

ปาล์มน้ ามัน 35 
ภาพที่ 12  QR Code แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ าหยด 35 
ภาพที่ 13  การปลูกผักเหลียงใน ศพก. ปาล์มน้ ามัน  36 
ภาพที่ 14 การศึกษาฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง 36 
ภาพที่ 15  QR Code แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง 36 
ภาพที่ 16  การถ่ายภาพร่วมกันที่ ศพก. ปาล์มน้ ามัน 37 
ภาพที่ 17  การถ่ายภาพร่วมกันที่สวนผักดิน Young Smart Farmer 37 
ภาพที่ 18  การศึกษาพ้ืนที่สวนผักดิน 38 
ภาพที ่19  สภาพแปลงผัก 38 
ภาพที่ 20  ต้นกล้าของสวนผักดิน 39 
ภาพที่ 21  ผลผลิตทุเรียนของบ้านในวง 41 
ภาพที่ 22  สภาพเนื้อมังคุดและทุเรียน 41 
ภาพที่ 23  การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร 42 
ภาพที่ 24  การถ่ายภาพร่วมกันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงบ้านบุรีรัมย์ บ้านในวงใต้ 42 
ภาพที่ 25  การศึกษาพ้ืนที่ ณ ก้องวัลเลย์ และการลองคั่วกาแฟ 43 
ภาพที่ 26  QR Code แสดงการคั่ว และการชิมกาแฟ 44 



ฉ 

ภาพที่ 27  การพบปะกับเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย และถ่ายภาพร่วมกัน 44 
ภาพที่ 28  QR Code แสดงภาพรวมการลงพื้นที่ 44 
ภาพที่ 29  การศึกษาพ้ืนที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม 48 
ภาพที่ 30  การศึกษาพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน 49 
ภาพที่ 31  การศึกษาการเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (สวนผักดิน) 50 
ภาพที่ 32  ทุเรียนในวง 52 
ภาพที่ 33  การศึกษาพ้ืนที่ก้องวัลเลย์ 53 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่ภาคใต้ตอนบนของไทย 



2 

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) มีเนื้อที่ประมาณ 3,298,045 
ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และเป็นล าดับที่ 59 ของ
ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และอ าเภอ

ไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอบ้านตาขุน และอ าเภอวิภาวดี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและทะเลอันดามัน 
 
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางนับจากทิศเหนือสุดจรดใต้
สุดยาวประมาณ 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพ้ืนดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่
แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นป่าปกคลุม
ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนเป็น
พ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 14 และเป็นภูเขาประมาณร้อยละ 86 มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน 
จ านวน 62 เกาะ และมีแม่น้ ากระบุรีกั้นพรมแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
ตารางท่ี 1  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระนอง 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ จ านวน (ไร่) 
พ้ืนที่ราบ เกือบราบ มีความลาดชัน 0–2% 288,580 
พ้ืนที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย คือ 2–8% 756,170 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันปานกลาง คือ 8–16% 590,590 
พ้ืนที่ที่เป็นเขา เป็นพื้นที่มีความลาดชันมาก คือ 16–35% 380,722 
พ้ืนที่สูงชัน ได้แก่ ดินที่มีความลาดชัน 35–50% 42,050 
พ้ืนที่สูงชันมาก ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชัน 50–70% 1,954 
พ้ืนที่สูงชันมากที่สุด ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 75% 1,212 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,061,278 
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1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปด

แดดสี่” เนื่องจากได้รับลมมรสุมทั้งสองด้าน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 3,315.2 มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกในแต่ละปี 
ประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน–พฤศจิกายน และตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม–
กรกฎาคม อุณหภูมิสูงสุด 33.26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 23.21 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.60 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย ร้อยละ 95.67 และต่ าสุดเฉลี่ย 
ร้อยละ 45.83 

จังหวัดระนอง ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยช่วง
ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากความกดอากาศสูงในมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้าม
เส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมากและ
ฝนตกท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝน
มากกว่าบริเวณอ่ืน จังหวัดระนองแบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้อากาศร้อนทั่วไป อากาศจะร้อนที่สุด
ในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและ 
ไอน้ าจากทะเลท าให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วยจึง
ท าให้มีฝนตกมากตลอดฤดู และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป
และมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว 
อากาศไม่สู้จะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไปแต่มีปริมาณไม่มาก 

 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน า การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

และประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน” 
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พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยว 

ชั้นน าของอาเซียน 
2) เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1) สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมโดยการเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการค้าผ่านแดน เชื่อมโยง
รายได้สู่ชุมชน 

2) เพ่ือสร้างสังคมม่ันคง ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) มี 4 ประเด็นดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน า 
เป้าประสงค์ :  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและ

ต่างประเทศและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ์ : 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยกลไกและช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มั่นคงเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ :  เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม เชื่อมโยง 

การเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
กลยุทธ์ : 
1) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจ าหน่ายอาหารปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาร 
2) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร (พัฒนาคุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต) 

สร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพ่ึงตนเองที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : 
1) สังคมระนองน่าอยู่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
2) จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลง 
กลยุทธ์ : 
1) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
4) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม 
5) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการด้านความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน 
6) เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) เพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน 
เป้าประสงค์ :  จังหวัดระนองมีบทบาทที่ส าคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน

ของไทย อาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC 
กลยุทธ์ : 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน

และการส่งออก 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการค้าผ่านแดน 
3)  พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ 
4) พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 

  



6 

1.3 การเมือง การปกครอง 
1.3.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 30 ต าบล 178 หมู่บ้าน ได้แก่ 
อ าเภอเมืองระนอง อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอกะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ 

 
ตารางท่ี 2  จ านวนพื้นที่ ระยะทาง จ านวนต าบล หมู่บ้าน แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ห่างจากจังหวัด 
(ก.ม.) 

ตั้งเมื่อ 
(พ.ศ.) 

จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน 

เมืองระนอง 713.723 – 2481 9 38 
ละอุ่น 748.546 43 2516 7 30 
กะเปอร ์ 657.688 52 2508 5 34 
กระบุรี 783.01 60 2439 7 61 
สุขส าราญ 395.078 92 2550 2 15 
 
ตารางท่ี 3  รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน รายอ าเภอ 

อ าเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
อ าเภอเมืองระนอง 37,216 32,595 70,175 30,860 
อ าเภอกระบุรี 21,762 20,585 42,347 17,816 
อ าเภอละอุ่น 5,770 5,376 11,146 4,387 
อ าเภอกะเปอร์ 9,465 9,011 18,476 6,406 
อ าเภอสุขส าราญ 6,225 5,992 12,217 3,671 
เทศบาลเมืองระนอง 8,257 8,135 16,392 7,273 
เทศบาลต าบลน้ าจืด (ต าบลน้ าจืด) 1,811 1,865 3,676 1,628 
เทศบาลต าบลกะเปอร์ (ต าบลกะเปอร์) 891 884 1,775 529 
เทศบาลต าบลหงาว (ต าบลหงาว) 1,177 1,169 2,373 910 
เทศบาลต าบลละอุ่น 1,218 1,162 2,380 974 
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ภาพที่ 2  การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดระนอง 
 

–  อ าเภอเมืองระนอง : ตั้งอยู่ต าบลเขานิเวศน์ มีเนื้อที่ประมาณ 713.723 ตาราง
กิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นภูเขา พื้นที่ราบสูงเป็นส่วนมาก ที่ราบต่ ามีน้อย ความสูงขึ้นอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออก ค่อย ๆ ลาดต่ าลงมาทางทิศตะวันตกด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน มีแม่น้ ากระบุรีเป็น
แม่น้ าส าคัญไหลผ่าน และล าคลองเล็ก ๆ จ านวน 9 สาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ มะพร้าว จ าปาดะ มะม่วงหิมพานต์ ลองกอง กาแฟ ทุเรียน มังคุด สะตอ 
หมาก และการปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ 

–  อ าเภอกระบุรี : ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนอง 
60 กิโลเมตร เป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่มากท่ีสุดของจังหวัดระนอง (พ้ืนที่เท่ากับ 783.010 ตารางกิโลเมตร) 
มีอาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนยางพารา กาแฟ ปาล์ม และผลไม้ อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย ประมง
พ้ืนบ้าน และรับจ้าง มีแม่น้ ากระบุรีเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน 

–  อ าเภอละอุ่น : เป็นอ าเภอที่ได้ชื่อว่า “อ าเภอในหุบเขา” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  
ห่างจากตัวจังหวัดระนอง 32 กิโลเมตร (ถนนสายหาดส้มแป้น–บางพระใต้) และ 43 กิโลเมตร  
(ถนนเพชรเกษม–ละอุ่น แยกกิโลเมตรที่ 30) ตามล าดับ มีอาณาเขตชายฝั่งริมทะเลด้านตะวันตกติด
เมียนมา มีเนื้อที่ประมาณ 748.546 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ า มีล าน้ าส าคัญ 
ได้แก่ คลองละอุ่น คลองบางพระ คลองบางแก้ว ลักษณะพื้นที่คล้ายกับรูปหัวใจ ภูมิประเทศส่วนใหญ่
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เป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบ มีเนื้อที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 39,194 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรมีการท าสวนยางพารา สวนปาล์ม และท าไร่กาแฟ 

–  อ าเภอกะเปอร์ : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากตัวจังหวัดระนอง 52 กิโลเมตร  
ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ 620 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 657.688 ตารางกิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ท้ังด้านป่าไม้ 
สัตว์ป่า ของป่า และแร่ธาตุต่างๆ มีแม่น้ าล าคลองที่ส าคัญ 2 สาย คือ คลองกะเปอร์ มีต้นก าเนิดจาก
เขาแม่ยายหม่อน และคลองบางหิน มีต้นก าเนิดจากเขาแดนคลองยัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและการประมง พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา กาแฟ เงาะ มังคุด ลองกอง 
และปาล์มน้ ามัน 

–  อ าเภอสุขส าราญ : อยู่ทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดระนอง ประมาณ 92 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่รวมประมาณ 395.078 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 246,929.375 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็น 
ที่ราบไหล่ทวีปและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสูงและป่าไม้สลับอยู่ทั่วไป พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  
มีพ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาใหญ่เป็นแนวยาวอยู่ทางทิศตะวันออกของ
อ าเภอ และมีภูเขากระจัดกระจายอยู่ตามริมแนวฝั่งอันดามันด้านทิศตะวันตก มียอดภูเขาสูง คือ  
ยอดเขาแดน เป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี รวมมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้
และภูเขา ประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

1.3.2 โครงสร้างการบริหารราชการ  
มีการบริหารราชการ 3 รูปแบบ คือ 
1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับจังหวัด 

ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 31 หน่วยงาน และระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 5 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอกระบุรี อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอละอุ่น และอ าเภอสุขส าราญ 

2) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลางซึ่งมา
ตั้งหน่วยงานในจังหวัด 77 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 7 
หน่วยงาน 

3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 20 แห่ง 
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1.4 ประชากร 
1.4.1 โครงสร้างประชากร 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ระบุจ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ 
ช่วงอายุ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม ชาย% หญิง% 
00–04 6,102 5,793 11,895 3.67 3.48 
05–09 6,259 5,778 12,037 3.76 3.47 
10–14 7,217 6,756 13,973 4.34 4.06 
15–19 7,046 6,579 13,625 4.24 3.96 
20–24 6,133 6,002 12,135 3.69 3.61 
25–29 6,996 6,472 13,468 4.21 3.89 
30–34 6,926 6,847 13,773 4.17 4.12 
35–39 7,235 6,941 14,176 4.35 4.17 
40–44 6,877 6,832 13,709 4.14 4.11 
45–49 6,269 6,007 12,276 3.77 3.61 
50–54 5,172 4,990 10,162 3.11 3.00 
55–59 3,885 3,939 7,824 2.34 2.37 
60–64 2,697 2,782 5,479 1.62 1.67 
65–69 1,834 1,885 3,719 1.10 1.13 
70–74 1,552 1,577 3,129 0.93 0.95 
75–79 1,137 1,304 2,441 0.68 0.78 
80+ 1,042 1,420 2,462 0.63 0.85 
รวม 84,379 81,904 166,283 50.74 49.26 

 
หากจ าแนกรายละเอียดตามโครงสร้างหรือองค์ประกอบด้านกลุ่มอายุของประชากร 

จะพบว่า จังหวัดระนองมีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15–54 ปี รองลงมาคือ ช่วงแรกเกิด–14 ปี 
และ 60 ปีขึ้นไป หรือวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยท างานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยจ านวนประชากรจะ
ลดลงในช่วงอายุ 20–24 ปี ซึ่งน่าเกิดจากการโยกย้ายไปศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ ส านักทะเบียนกลาง 
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยจ านวนราษฎรของจังหวัดระนอง มีจ านวนทั้งสิ้น 
182,030 คน โดยจ าแนกเป็นชาย จ านวน 93,874 คน และหญิง จ านวน 88,156 คน 

1.4.2 แรงงาน 
ผลการส ารวจข้อมูลภาวะการท างานของประชากรเดือนกันยายน 2554 จังหวัด

ระนอง พบว่า มีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 144,946 คน จ าแนกเป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน ได้แก่ ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล จ านวน 98,273 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 ของ
ประชากรวัยแรงงานของจังหวัดทั้งหมด ขณะที่ผู้ ไม่อยู่ ในก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ท างานบ้าน  
เรียนหนังสือ เด็ก คนชราที่ไม่สามารถท างานได้มีจ านวน 46,673 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ของผู้อยู่ใน 
วัยแรงงาน 

การมีงานท าในกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 98,267 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 
97,227 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจังหวัดระนอง จ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีผู้ท างาน 
มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร จ านวน 48,486 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.87ของผู้มีงานท า 

2) อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 17,726 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของผู้มีงานท า 

3) อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 10,387 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.68 ของผู้มีงานท า 

4) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
2,425 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64 ของผู้มีงานท า 

5) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน 
5,213 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 ของผู้มีงานท า 

อัตราการว่างงานในกลุ่มก าลังแรงงานทั้งหมด จ านวน 98,267 คน มีผู้ว่างงาน 
1,040 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05  

แรงงานต่างด้าว สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชา จ าแนกเป็นรายปี ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5  สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  

ปี 
จ านวนแรงงานต่างด้าว 

ชาย หญิง รวม 
2550 19,014 12,965 31,979 
2551 14,348 10,223 24,571 
2552 12,263 9,033 21,296 
2553 10,077 7,732 17,809 
2554 9,943 8,551 18,494 
2555 27,528 22,147 49,675 
2556 20,067 17,371 37,438 
2557 29,331 23,441 52,772 

 
1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดระนองอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 568 กิโลเมตร โดยสามารถ

เดินทางด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) โดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี–ปากท่อ ระยะทาง 

90 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) หรือสายรอง คือ ทางหลวง หมายเลข 
4006 จากสามแยกราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง ไปจดทางหลวงหมายเลข 41 อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

2) โดยรถประจ าทาง ปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ ากัด 
และของเอกชนสายกรุงเทพฯ–ระนอง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร  
ทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

3) โดยรถไฟ จังหวัดหวัดระนองไม่มี เส้นทางรถไฟ หากประสงค์จะเดินทาง 
โดยรถไฟ สามารถใช้รถไฟที่สถานีรถไฟชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจ าทางชุมพร–ระนอง ระยะทาง 
122 กิโลเมตร 

4) โดยอากาศยาน จังหวัดระนองมีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ทางวิ่งขนาด 45 
X 2,000 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 470 ล้านบาท มีสายการบินให้บริการจากท่าอากาศยาน ดอน
เมือง 2 สายการบิน ได้แก่ นกแอร์และแอร์เอเชีย 
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1.5.2 ท่าเรือจังหวัดระนอง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริหารจัดการท่าเรือระนองและการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารท่าเรือระนอง เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2547 

กรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเรือระยะแรกเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก 
จ านวน 1 ท่า มี ความยาว 134 เมตร กว้าง 26 เมตร สามารถรับเรือขนาด 500ST. ได้พร้อมกัน 2 ล า 
โรงพักสินค้า ขนาด 1,500 ตารางเมตร 1 หลัง พ้ืนที่กองเก็บสินค้าหลังท่า 2,000 ตารางเมตร ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2543 ต่อมากรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 2 เพ่ือรองรับเรือ ตู้สินค้า/เรือ
สินค้าทั่วไป มีความยาวหน้าท่า 150 เมตร กว้าง 30 เมตร สามารถรับเรือขนาด 12,000 เดดเวตตัน 
OWT. ได้ครั้งละ 1 ล า เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 พร้อมกับพัฒนาพ้ืนที่
หลังที่เป็นลานกองเก็บสินค้าทั่วไป ขนาด 7,200 ตารางเมตร ลานกองเก็บตู้สินค้า ขนาด 90,000 
ตารางเมตร และลานหินคลุกขนาด 80,100 ตารางเมตร และการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดหา
เครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่าง ๆ มาเตรียมให้บริการ 

ท่าเรือระนองมีเนื้อที่ 315 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งปากแม่น้ ากระบุรี เรือสินค้า/เรือตู้สินค้า
ต้องผ่านร่องน้ า จากปากร่องน้ าถึงท่าเรือระนอง ระยะทาง 28 กิโลเมตร จากระดับน้ าทะเลต่ าสุด  
ท าเลที่ตั้งของท่าเรือระนองตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งส ารวจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะ
ของเมียนมา มีแหล่งน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล เวชภัณฑ์ เสบียงอาหาร น้ าจืด ฯลฯ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ของท่าเรือระนอง พ้ืนที่หลังท่ามีความพร้อมและมากพอที่จะกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในการให้บริการเรือประเภท Off Shore Supply ซ่ึงสามารถเทียบท่าบรรทุกขนถ่ายได้พร้อมกัน 4 ล า  
ร่องน้ ามีระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยมีความลึกของร่องน้ า 8 เมตร จากระดับน้ าลงต่ าสุด และความกว้าง
ของร่องน้ าเดินเรือ 120 เมตร ตลอดระยะแนวร่องน้ าติดตั้งทุ่นเครื่องหมาย ช่วยการเดินเรือเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในการเดินเรือจ านวน 14 ทุ่น 

1.5.3 การให้บริการน้ า 
ในระบบให้บริการประปาแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีหลายหน่วยงาน 

สามารถแยกได้ดังนี้ 
1) การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่เทศบาล

เมืองระนอง เทศบาลต าบลบลปากน้ า เทศบาลเมืองบางริ้นบางส่วน และเทศบาลต าบลบางนอน
บางส่วน 

2) การประปาของเทศบาลต าบล ซึ่งรับผิดชอบให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลน้ าจืด เทศบาลต าบลละอุ่น เทศบาลต าบลหงาว และเทศบาลต าบลกะเปอร์ 
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3) ระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังสูง ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในพ้ืนที่แหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตประปา มี 4 แห่ง ด้วยกัน คือ คลองหาดส้มแป้น  
คลองบางริ้นขุมเหมืองฮกหลวง ห้วยวังพง ซึ่งในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ าประปาไม่ไหล ขาดแคลน
น้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 

บ่อบาดาลในจังหวัดระนอง แยกได้ดังนี้ 
1) บ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค–บริโภค มีมากที่สุดที่อ าเภอกะเปอร์ จ านวน 118 บ่อ 

รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองระนอง จ านวน 98 บ่อ  
2) บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ระดับตื้น) มีมากที่สุดที่อ าเภอสุขส าราญ จ านวน 18 บ่อ 

รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองระนอง จ านวน 10 บ่อ 
 

1.6 การค้าจังหวัดระนอง  
1.6.1 โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่ส าคัญ 

โครงสร้างการตลาดของจังหวัดระนองมีลักษณะเป็นตลาดสินค้าอุปโภคและ 
ตลาดสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 

1) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกโดยตรง ซึ่งผู้ผลิตจะน าสินค้า
มาจ าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทผักต่าง ๆ ไม้ผลและสัตว์น้ า 

2)  จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ขายให้กับผู้รับซื้อท้องถิ่น โดยผู้รับซื้อจะเข้าไปเก็บ
รวบรวมสินค้าจากเกษตรกร แล้วน าไปขายต่อให้กับผู้ค้าระดับจังหวัดหรือผู้ค้าจังหวัดใกล้เคียง  
หรือจากผู้ผลิต (เกษตรกร) จะน าสินค้ามาจ าหน่ายให้กับผู้ค้าระดับจังหวัด ผู้ ค้าระดับจังหวัดจะเก็บ
รวบรวมและคัดขนาด คุณภาพ ชนิดสินค้า และจัดส่งไปจ าหน่ายต่างจังหวัดต่อไป เช่น สินค้าสัตว์น้ า
ทะเล  

1.6.2 ลักษณะของตลาดซื้อขายสินค้าจังหวัดระนอง 
“ตลาดสินค้าเกษตรและสัตว์น้ า” เป็นตลาดที่ส าคัญเป็นล าดับแรกของจังหวัดระนอง 

เนื่องจากจังหวัดระนองมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน 
มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว จ าปาดะ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน) หมาก 
และข่าเหลือง ส่วนด้านการตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพ้ืนที่จังหวัดระนอง และเกษตรกร
บางส่วนก็น าผลผลิตไปขายเองที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น อ าเภอเมืองชุมพร และอ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ส่วนสินค้าประมงสัตว์น้ าทะเลนั้น เรือประมงจะน าขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา
และแพปลาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อสัตว์น้ าทะเลถึงท่าเรือ แล้วจัดส่งไป
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งจ าหน่ายต่อตลาดต่างประเทศหรือ
จ าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค 
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“ตลาดสินค้าอุปโภค” ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่อยู่ในย่านตลาดเทศบาล 
เมืองระนอง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส าคัญ  
ทั้งประเภทขายส่งและขายปลีก  

1.6.3 สินค้าน าเข้า–สินค้าส่งออกรายการส าคัญ 
สินค้าน าเข้า สินค้าน าเข้าในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อ 

การครองชีพซึ่งไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายใน
จังหวัด โดยมีสินค้าน าเข้าที่ส าคัญดังนี้ 

1) ข้าวสาร จะน าเข้ามาจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2) วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า จะน าเข้ามาจากกรุงเทพมหานคร  
3) สินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพต่าง ๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ามันพืช 

น้ าตาลทราย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น 
สินค้าส่งออก สินค้าที่ผลิตในจังหวัดระนองและส่งออกไปจ าหน่ายยังจังหวัด

ใกล้เคียง ตลาดกรุงเทพมหานคร และตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าประมง  
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เช่น สัตว์น้ าทะเลแช่แข็งทั้งปลา ปู กุ้ง และปลาป่น เป็นต้น  

1.6.4 การเก็บรักษาสินค้า 
การประกอบธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ของจังหวัดระนองเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบกับ

สินค้าอุปโภคบริโภคที่น าเข้ามาจ าหน่ายในจังหวัด ผู้ประกอบการค้าจะส ารองในโกดัง (Stock)  
ไว้จ าหน่ายเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น หรือแม้แต่ผู้ประกอบการค้าชายแดน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพ่ือ  
การส่งออกหรือน าเข้าจากต่างประเทศ เมื่อผู้ประกอบการได้รับสินค้าจะรีบส่งต่อสินค้าเหล่านั้น
ออกไปจากครอบครองทันที จึงแทบจะไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่เก็บรักษาสินค้าขนาดใหญ่
อย่างเช่น คลังสินค้าแต่อย่างใด จังหวัดระนองจึงไม่มีคลังสินค้าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีแต่โกดัง
สินค้าของผู้ประกอบการค้าบางประเภทเท่านั้น 
 
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.7.1 ทรัพยากรดิน  
จากการจ าแนกกลุ่มดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดินของ

จังหวัดระนอง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 51 (Ranong series : Rg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินในกลุ่ม สภาพพ้ืนที่ 
เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันร้อยละ 5–35 การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ า 
บนผิวดินเร็ว การซึมผ่านของน้ าเร็ว พบทั่วไปในบริเวณที่มีหินพ้ืนเป็นหินทรายและหินเขี้ยวหนุมาน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนินเขา เทือกเขา หรือเชิงเขา การจัดเรียงชั้น A–AC–C–R ลักษณะและ
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สมบัติดินเป็นดินตื้น ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายมีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินร่วน
ถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนหินและมีชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 

 
ตารางท่ี 6  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ความลึก 
ซม. 

อินทรีวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
ของเบส 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0–25 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง 
25–50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
50–100 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

 
1.7.2 ทรัพยากรน้ า 

แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ ากระบุรี และคลองส าคัญอีกหลายสาย ดังนี้ 
–  แม่น้ ากระบุรี ต้นก าเนิดจากเขาน้ าอุ่นและเขาจอมแห ทางทิศเหนือ ไหลผ่าน

อ าเภอกระบุรี ลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 55 กิโลเมตร 
–  คลองปากจั่น ต้นก าเนิดจากปลายคลองบางนา ทางทิศเหนือ ไหลไปบรรจบ

แม่น้ ากระบุรี ที่บ้านนาน้อย มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
–  คลองล าเลียง ต้นก าเนิดจากเขาบางใหญ่และเขาแดน ทางทิศเหนือ ไหลผ่าน

อ าเภอกระบุรี แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
–  คลองวัน ต้นก าเนิดจากเขาหินลุ ทางด้านทิศเหนือ ไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี 

ทีบ่้านทับหลี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร  
–  คลองกระบุรี มีต้นก าเนิดจากเขาผักแว่นในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 

ไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
–  คลองละอุ่น ต้นก าเนิดจากเทือกเขาห้วยเสียดและเขาหินด่าน ไหลไปบรรจบ

แม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร 
–  คลองกะเปอร์  ต้นก าเนิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่ 

บ้านบางล าพู อ าเภอกะเปอร์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 
–  คลองก าพวน ต้นก าเนิดจากเขาพรตานี ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่ต าบลก าพวน 

อ าเภอสุขส าราญ 
แหล่งน้ าใต้ดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าแหล่งน้ าใต้ดิน

ในจังหวัดระนอง มีดังนี้ 
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1) น้ าใต้ดินในรูพรุนของหิน แหล่งน้ าเจ้าพระยา (Chao Phraya aquifers: QCp) 
พบเฉพาะแห่ง มีปริมาณน้ าน้อย ประกอบด้วยดินเหนียวที่ไม่อัดแน่น ทรายและกรวดที่เกิดจาก 
การทับถมโดยน้ าอยู่บริเวณท่ีราบน้ าท่วมแคบ ๆ และหุบเขาเล็ก ๆ ความลึกของชั้นน้ าไม่เกิน 200 ฟุต 
มีปริมาณน้ า 20,900 แกลลอนต่อนาที น้ ามีคุณภาพดี 

2) แหล่งน้ าใต้ดินบริเวณรอยต่อของหินเนื้อแน่น แหล่งน้ าจากหินปูน (Carbonate 
aquifers: Pc) ประกอบด้วยหินปูนในยุคเพอร์เมียนของหน่วยหินราชบุรี น้ าใต้ดินพบอยู่ในโพรง และ
รอยเลื่อนของหินปูนและหินดินดาน มีปริมาณน้ า 50–100 แกลลอนต่อนาที แต่บางแห่งที่เป็นโพรง
หินปูนขนาดใหญ่อาจมีปริมาณน้ ามากถึง 500 แกลลอนต่อนาที คุณภาพน้ าเป็นน้ ากระด้าง และ 
แหล่งน้ าที่เกิดจากชั้นหินแปรของหินตะกอน (meta sediment aquifers :PQms) ยุคเพอร์เมียนถึง
คาร์บอนิเฟอรัส ซึ่งประกอบไปด้วยหินกลุ่มราชบุรีและแก่งกระจานเป็นส่วนใหญ่ เป็นหินทรายที่มี  
ควอร์ตและเฟลสปาร์สูง หรือหินแปรของหินดินดาน และหินแกรนิต จะพบชั้นของน้ าใต้ดินบริเวณ
รอยแตกและรอยต่อของชั้นหินซึ่งมีความลึกไม่แน่นอน โดยทั่วไปพบว่ามีปริมาณน้ า 35–50 แกลลอน
ต่อนาที และมีคุณภาพดี 

 

 
 

ภาพที่ 3  เส้นทางน้ าในจังหวัดระนอง 
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1.7.3 ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดระนองมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงชัน คิดเป็นร้อยละ 86 ของ

พ้ืนที่ มีที่ราบร้อยละ 14 เป็นจังหวัดที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี 2549 พบว่าจังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่า 1,651.72 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,032,325 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยแยกเป็น ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระนอง 

พื้นที่ปา่ไม้ เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (ไร่) ของพื้นที่จังหวัด % 
ป่าบก 1,400.82 875,512.50 42.47 
ป่าชายเลน 250.91 156,812.50 7.61 

รวม 1,651.75 1,032,325 50.08 
 

ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ การบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 
1.8 สภาวการณ์และศักยภาพทางด้านการเกษตร 

1.8.1  การเกษตร–เพาะปลูก 
1.8.1.1 พ้ืนที ่

จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ 2,061,274 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 785,619 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 38.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 727,512 ไร่ (ร้อยละ 92.60 
ของพ้ืนที่การเกษตร) พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 57,288 ไร่ (ร้อยละ 7.29 ของพ้ืนที่การเกษตร) พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ทางการเกษตร 515.54 ไร่ (ร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร) พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก 
304.33 ไร่ (ร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร) และพ้ืนที่ท านา 404.13 ไร่ (ร้อยละ 0.05 ของ
พ้ืนที่การเกษตร) 
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ตารางท่ี 8  พ้ืนที่ท าการเกษตรจังหวัดระนอง 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ท านา ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชไร่ พืชผัก  

ไม้ดอก 
พ้ืนที่อื่นๆ 

ทางการเกษตร 
รวม 

เมืองระนอง –  3,276   90,760  120 –  94,156  
กระบุร ี 385.13  28,445   262,495  39.53 475.45  291,455  
กะเปอร ์ 14  4,454   72,431  95 36  77,016  
ละอุ่น –  19,586   258,741  – –  278,327  
สุขส าราญ 5  1,527   43,084  49.8 4.09  44,664  

รวม 404.13  57,288   727,512  304.33 515.54  785,619  

 
1.8.1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 

จังหวัดระนองมีครัวเรือนทั้งหมด 89,584 ครัวเรือน เป็นครัวเรือน
เกษตรกร 26,350 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 193,668 บาท/ปี 

 
ตารางท่ี 9  ครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดระนอง 

อ าเภอ 
ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
ครัวเรือนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
รายได้เฉลี่ย/คน/ปี  

(บาท) 
เมือง 47,244 6,493 96,231 
กระบุรี 23,277 10,006 80,553  
กะเปอร์ 8,322 3,895 61,555 
ละอุ่น 6,414 3,913 94,723 
สุขส าราญ 4,327 2,041 68,352 
รวม 89,584 26,350 85,300 

ที่มา: จ านวนครัวเรือนทั้งหมด จากที่ท าการปกครองจังหวัด ณ มกราคม 2562 ข้อมูลรายได้เฉลี่ยจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 2562 

 
1.8.1.3 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

1) ยางพารา  
จั งหวัดระนองมี พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้ งหมด 364,662.51 ไร่   

ให้ผลผลิตแล้ว 306,599.06 ไร่ สถานการณ์การผลิตเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 26,098.51 ไร่ 
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พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี 177,325.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.62 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในปี 
2562 มีผลผลิตรวม 70,721.67 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 230.67 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,495.845 ล้านบาท 

2) ปาล์มน้ ามัน 
จังหวัดระนองมี พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันทั้ งหมด  149,629.79 ไร่   

ให้ผลผลิตแล้ว 138,310.31 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี 56,959.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
38.06 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 324,001.86 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,342.57 
กิโลกรัม มลูค่ารวม 865.48 ล้านบาท 

3) กาแฟโรบัสต้า 
จังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้าแหล่งใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของประเทศ รองจากจังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ปลูก 32,023.38 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่อ าเภอกระบุรี 
จ านวน 24,626.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 4,370.28 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 142.40 กิโลกรัม มูลค่ารวม 72.20 ล้านบาท 

4) มะม่วงหิมพานต ์
มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชส าคัญของจังหวัดระนอง เป็นพืชที่ปลูกใน 

ยุคแรก ๆ ในระนอง สถานการณ์การผลิตมีแนวโน้มลดลง ขณะนี้มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 5,660.47 ไร่  
ให้ผลผลิตแล้ว 5,453.16 ไร่ มะม่วงหิมพานต์จังหวัดระนองมีรสชาติหวาน มัน และเมล็ดโต พื้นที่ปลูก
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองระนอง จ านวน 4,656.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.25 ของพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 856.25 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 157.02 กิโลกรัม มูลค่ารวม 39.84 
ล้านบาท 

5) มังคุด 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกมังคุด จ านวน 15,047 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว

จ านวน 14,114 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี จ านวน 6,842 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.47 
ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 10,478.23 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 742.40 กิโลกรัม 
มูลค่ารวม 622.43 ล้านบาท 

6) ทุเรียน 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 39,184 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 

30,948 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี 20,523 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.37 ของพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 24,523.19 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 792 กิโลกรัม มูลค่ารวม 
2,021.53 ล้านบาท 
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7) ลองกอง 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกลองกองทั้งหมด 2,621 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 

2,469 ไร่ พ้ืนที่ปลูกลองกองส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี 1,047 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.94 ของพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 1,069.07 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 433 กิโลกรัม มูลค่ารวม 21.94 
ล้านบาท 

8) เงาะ  
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 436 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 433 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกะเปอร์ 153 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.09 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ในปี 
2562 มีผลผลิตรวม 135.87 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 313.80 กิโลกรัม มูลค่ารวม 3.14 ล้านบาท 

9) สะตอ 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกสะตอทั้งหมด 3,614.02 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 

3,291.48 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมืองระนอง 1,999 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.31 ไร่ ของ
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 2,765.69 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 840.26 กิโลกรัม มูลค่ารวม 
106.49 ล้านบาท 

10) หมาก 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกหมากท้ังหมด 7,776.76 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 

6,628.04 ไร่ พ้ืนที่ปลูก ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี จ านวน 2,783 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.78 ของ
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 3,874.56 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 584.57 กิโลกรัม มูลค่ารวม 
34,907.45 ล้านบาท 

11) จ าปาดะ 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกจ าปาดะทั้งหมด 332.75 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 

297.75 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกระบุรี จ านวน 170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.08 ของพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด ในปี 2562 มีผลผลิตรวม 128.70 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 433 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2.98 ล้านบาท 

12) มะพร้าว 
จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด 5,575.34 ไร่ให้ผลผลิตแล้ว 

4,663.20 ไร่ ลักษณะการปลูกเป็นการปลูกแซมไม้ผล และปลูกผสมผสานกับพืชอ่ืนๆ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่
อยู่ในอ าเภอเมืองระนอง จ านวน 4,346.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.64 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ในปี 2562 
มีผลผลิตรวม 2,935.79 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 629.57 กิโลกรัม มูลค่ารวม 41.48 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 10  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดระนอง 

ชนิดพืช 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

กก. 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่ารวม 

1. ยางพารา 364,662 306,599 70,721,672.17 230.67 36.19 2,559,700,202 
2. ปาล์มน้ ามัน 149,629 138,310 324,001,859.52 2,342.57 2.81 909,797,221 
3. กาแฟ 32,023 30,690 4,370,284.48 142.40 65.38 285,729,199 
4. มะม่วงหิมพานต ์ 5,660 5,453 856,255.18 157.02 24.40 20,892,626 
5. มังคุด 15,047 14,114 10,478,233.60 742.40 52.40 549,059,440 
6. ทุเรียน 39,184 30,948 24,523,195.20 792.40 67.82 1,663,163,098 
7. ลองกอง 2,621 2,469 1,069,077.00 433.00 21.82 23,327,260 
8. เงาะ 436 433 135,875.40 313.80 23.20 3,152,309 
9. สะตอ 3,614 3,291 2,765,692.40 840.26 34.06 94,199,483 
10. หมาก 7,776 6,628 3,874,566.60 584.57 8.87 34,382,904 
11. จ าปาดะ 332 297 128,709.25 433.00 15.69 2,018,933 
12. มะพร้าว 5,575 4,663 2,935,792.17 629.57 6.18 18,143,195 

รวม 626,563 543,896 7,641.65   6,163,565,874 

ที่มา ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดระนอง ปี 2562 
 

1.8.1.4 การเพาะปลูกพืชท้องถิ่นอื่น ๆ  
ศักยภาพด้านการท าเกษตรเพาะปลูกของจังหวัดระนองไม่ได้จ ากัดอยู่

เฉพาะพืชเศรษฐกิจเท่านั้น พืชท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น ผักเหลียง หรือมะม่วงหิมพานต์ (กาหยู) เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากพืชท้องถิ่นเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ที่
สามารถน าไปเป็นจุดขาย เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ 

“ผักเหลียง” เป็นไม้ป่าที่ไม่ชอบแสงแดดและความร้อนสูงจากอากาศ  
มีอายุหลายปี เมื่อน าไปปลูกไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกใหม่ทุกปี เจริญเติบโตดี 
ดูแลรักษาง่าย ไม่มีโรคและแมลงรบกวน จึงท าให้แน่ใจว่าปลอดจากสารเคมี พบทั่วไปตามเนินเขา
และท่ีราบตั้งแต่ความสูงจากระดับน้ าทะเล 5 เมตร ถึง 200 เมตร ที่มีปริมาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 2,000 
มิลลิเมตรต่อปี ช่วงระยะเวลาฝนตกไม่ต่ ากว่า 150 วันต่อปี ฝนแล้งติดกันไม่เกิน 45 วัน ซึ่งสถานที่
ดังกล่าวนี้จะอยู่ในจังหวัดระนอง พังงา ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด
ระนองและพังงา ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีปริมาณน้ าฝนสูง ความชื้นสูง จึงเหมาะสมที่ 
ต้นผักเหลียง จะงอกงามเจริญเติบโตได้ดีและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ผักเหลียงพบในประเทศไทย 
มาเลเซีย และเมียนมา พบมากที่จังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ตามปกติผักเหลียง  
จะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่มีความชุ่มชื้น เมื่อป่าไม้ต่าง ๆ หมดไป ผักเหลียงเริ่มลดลง จึงต้องน ามาปลูก
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
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แนวคิดใหม่ของพ้ืนที่จังหวัดระนอง คือ ปลูกผักเหลียงแซมในสวน
ยางพารา เป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังท าให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการบริโภค ผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉลี่ยจะเก็บยอดอ่อน สัปดาห์ละ 3 วัน เก็บได้วันละ 
100 ก า ขายก าละ 4 บาท เท่ากับมีรายได้สัปดาห์ละ 1,200 บาท นอกเหนือจากการขายยางพารา  

1.8.2 การประมง 
การประมงเป็นสาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้จังหวัดระนองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

20.97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งสัตว์น้ าที่ยัง
อุดมสมบูรณ์ การประมงในจังหวัดระนองเป็นการประมงเชิงพาณิชย์หรือการท าประมงน้ าลึก คิดเป็น
ร้อยละ 57 ของมูลค่าผลผลิตทั้งหมด รองลงมาคือการท าฟาร์มกุ้งทะเล การประมงทะเลชายฝั่ง ฟาร์มเลี้ยง
ปูนิ่ม และการประมงพ้ืนบ้าน ตามล าดับ ผลผลิตประมงมีมูลค่ารวม 5,300 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
ผลผลิตการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง มูลค่า 1,863.5 ล้านบาท ผลผลิตการเพาะเลี้ยงน้ าจืด มูลค่า 9.5 ล้านบาท 
และปลาขึ้นท่า (ปลาทะเลปลาหมึก กุ้ง ปู) มูลค่า 3,454 ล้านบาท 

ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จังหวัดมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหลายชนิด 
ได้แก่ กุ้งทะเล ปลากะพงขาว–แดง ปลาเก๋า หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม ปูนิ่ม ปูขน เป็นต้น 
โดยมีมูลค่าผลผลิตรวมประมาณ 2,107.44 ล้านบาท โดยกุ้งทะเลมีพ้ืนที่เลี้ยงมากที่สุด จ านวน 
3,484.30 ไร่ มูลค่า 1,860.30 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงปูนิ่ม มีพ้ืนที่ 283 ไร่ มูลค่าผลผลิต 
162.79 ล้านบาท พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากราษฎรขาดแคลนพันธุ์สัตว์น้ า 
เกษตรกรประสบปัญหาโรคสัตว์น้ า และพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ในขณะที่การจับสัตว์น้ าจากกิจกรรมประมงน้ าลึกนั้น มีปริมาณลดน้อยลงทุกปี 
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าที่ลดลง ท าให้ชาวประมงจังหวัดระนองต้องออกไปในน่านน้ า 
เมียนมาไกลขึ้น ซึ่งปัญหาของการท าประมงในพ้ืนที่จังหวัดระนองปัจจุบัน คือ (1) ปัญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบ ประมาณร้อยละ 50 ของสินค้าประมงมาจากเรือประมงที่เข้าไปจับปลา ในน่านน้ าเมียนมา 
รวมถึงเรือประมงเมียนมาที่มาขายในฝั่งไทย เพราะสามารถน ามาขายได้ราคาดีกว่า (2) การขยายเขต
สัมปทานในเมียนมา (3) การพ่ึงพิงแรงงานเมียนมา และ (4) ปัญหาราคาน้ ามันแพง 

1.8.3 การเลี้ยงสัตว์  
เป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้เกษตรกรของจังหวัดระนองดีพอสมควร ซึ่งสัตว์ที่นิยมเลี้ยง 

ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร โค กระบือ แพะ กระบือ เพ่ือเลี้ยงประชากรภายในจังหวัดและสามารถส่งขาย 
ต่างจังหวัด ข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นการค้าส าหรับเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงสัตว์รวม 
ทั้งจังหวัด จ านวน 1,234,295 ตัว เป็นสัตว์ปีกมากที่สุด จ านวน 1,197,263 ตัว รองลงมา ได้แก่ สุกร 
จ านวน 30,084 ตัว โค 7,408 ตัว แพะ 3,285 ตัว และกระบือ 1,256 ตัว 
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1.8.4 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามเขตความเหมาะสมส าหรับสินค้าเกษตร
จังหวัดระนอง 

รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้จัดท าเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ระหว่าง อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการประมาณการ
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ และเฝ้าระวังเพ่ือหามาตรการรองรับได้
ทันท่วงที ตลอดจนสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ในการนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจจ านวน 5 ฉบับ 20 ชนิด ได้แก่ พืช จ านวน 13 ชนิด (ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย มังคุด ทุเรียน เงาะ มะพร้าว และกาแฟ) 
ประมง จ านวน 2 ชนิด (กุ้งทะเล และสัตว์น้ าจืด) และปศุสัตว์ จ านวน 5 ชนิด (โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่
เนื้อ และไก่ไข่) 

จังหวัดระนองมีสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม
ตามประกาศฯ จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ พืช 8 ชนิด (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน กาแฟ และไม้ผล ทุเรียน 
มังคุด เงาะ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์) และประมง 2 ชนิด (กุ้งทะเล สัตว์น้ าจืด)  

การผลิตกาแฟของจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูก 
32,023 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 30,690 ไร่ ปริมาณผลผลิต 4,370,284.48 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 
142.40 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ปลูกกาแฟโรบัสตามีแนวโน้มลดลงและหายไปจากระบบ
ค่อนข้างมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการใช้ประมาณ 
60,000–70,000 ตัน แต่สามารถผลิตได้เพียง 40,000–50,000 ตัน รวมทั้งต้นทุนการผลิตในประเทศ
สูงกว่าราคาน าเข้าจากจากประเทศ ผนวกกับการเปิดเสรีทางการค้าตามเงื่อนไขกรอบความตกลง
ระหว่างประเทศ ได้แก่ การเปิดตลาดตามข้อตกลง WTO จัดสรรปริมาณน าเข้าเมล็ดกาแฟในโควตา 
5.25 ตัน อัตราภาษี ร้อยละ 30 และผลิตภัณฑ์กาแฟ ในโควตาปริมาณ 134 ตัน อัตราภาษี ร้อยละ 
40 และภายใต้กรอบความตกลง AFTA อัตราภาษีน าเข้าเมล็ดกาแฟ ร้อยละ 5 ส่วนเมล็ดกาแฟคั่ว 
และผลิตภัณฑ์กาแฟอัตราภาษี ร้อยละ 0 ท าให้การน าเข้าจากต่างประเทศมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560–2564 เน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจร บนพ้ืนฐานของศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของกาแฟไทย พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล การผลิต
กาแฟเฉพาะถิ่น และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟเพ่ือให้สามารถเป็นผู้น าสินค้ากาแฟใน
อาเซียน ส่งผลให้โอกาสของเกษตรกรในการผลิตกาแฟกลับมาอีกครั้งหนึ่ง1  

                                                 
1 ข้อมูลส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเมื่อปี 2562  
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ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร ได้เร่งจัดท าสวนกาแฟต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย น่าน ชุมพร ระนอง รวมกว่า 20–25 แปลง เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟในพ้ืนที่ เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของตนเอง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าถึง
เทคโนโลยีการผลิตกาแฟที่มีประสิทธิภาพ 

1.8.5 ข้อมูลสถาบันเกษตรกร 
จังหวัดระนองมีสถาบันเกษตรกรที่ส านักงานเกษตรจังหวัดระนองส่งเสริมและ

สนับสนุน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และวิสาหกิจ
ชุมชน 

1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มี 45 กลุ่ม สมาชิก 1,034 คน ซึ่งเกิดจากการส่งเสริม 
ให้มีการรวมกลุ่มของสตรีที่มีอาชีพทางการเกษตร รวมกลุ่มกันท ากิจกรรม ด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ภายใต้หลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2) กลุ่มยุวเกษตรกร มี 22 กลุ่ม สมาชิก 592 คน เกิดจากการส่งเสริมบุตรหลาน
เกษตรกรหรือเยาวชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรเพ่ือรับการพัฒนาไปสู่การเป็น 
ยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์คือ เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิถีชีวิตการเกษตร ก้าวตามทันความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพเกษตร มีทักษะการด าเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี 

3) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มี 33 กลุ่ม สมาชิก 371 คน เกิดจากการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพ่ือร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเกษตรที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4) วิสาหกิจชุมชน มี 197 กลุ่ม สมาชิก 3,881 คน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ
ชุมชนและกลุ่มสถาบันเกษตรกร เพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการอ่ืน  ๆ  
ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน เพ่ือสร้างรายได้ เพ่ือการพ่ึงพาตน เอง
ของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชม 

5) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ทั้งหมด 178 คน  
เพ่ือท าหน้าที่ (1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน (2) ร่วมกับกรรมการ
หมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (3) ประสานงาน 
ในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน (4) ติดตามสถานการณ์การเกษตร
ในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของจังหวัดระนอง 
1.9.1 จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) จังหวัดระนองมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลักษณะภูมิอากาศเหมาะสม
ต่อการท าเกษตร มีพ้ืนที่ศักยภาพสูงในการผลิตผลไม้ (มังคุด ทุเรียน) เพื่อการส่งออก 

2) สินค้าเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ประมง และ
สินค้าประมงแปรรูป) ได้รับการก าหนดให้เป็นสินค้าหลักในยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

3) จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ผลิตกาแฟโรบัสต้าเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดชุมพร สารกาแฟมีคุณภาพดี 

4) มีสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่ กาแฟ กะปิ กุ้งแห้ง และ
มะม่วงหิมพานต์ ซึ่งมีลู่ทางในการพัฒนาและสามารถเป็นสินค้าของจังหวัด โดยเฉพาะเม็ดมะม่วง  
หิมพานต์ที่มีเม็ดโต และเป็นที่ต้องการของตลาด 

5) เกษตรกรมีทักษะความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในอาชีพของตนซึ่งเรียนรู้ 
จากรุ่นสู่รุ่น มีปราชญ์เกษตร อาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ท่ีเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกร 

6) มีศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่ 
ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ/สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการ
การท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มีภาคีเครือข่ายและแหล่งงบประมาณที่พร้อมสนับสนุน 

7) การประมงเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ระดับต้น ๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

8) จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นแนวยาว และมีโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก
และทางน้ า (ท่าเรือน้ าลึก) รองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งมีท่าเทียบเรือสะพานปลาซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการรองรับ
การกระจาย/ขนถ่ายสินค้าประมง 

9) เกษตรกรมีความตื่นตัวในการลดการใช้สารเคมี และมีการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างจริงจัง 

10) มีการด าเนินงานโครงการพระราชด าริด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของจังหวัด ส่งผลให้
การประกอบอาชีพของเกษตรกรได้รับการพัฒนา 

1.9.2 จุดอ่อน (Weakness : W) 
1.9.2.1 ด้านสภาพดินและภูมิประเทศ 

1) ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา (ร้อยละ 86 ของพ้ืนที่) ที่มี
ความลาดชัน ถึงแม้ฝนตกชุกแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ในดินได้ เนื่องจากภูมิประเทศลาดเอียงจากฝั่ง
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ตะวันออกไปทะเลอันดามัน และไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ าได้เพราะอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน ท าให้แหล่งน้ า
ชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตร 

2) สภาพภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนที่ลาดเอียง เมื่อมีฝนตกชุกท าให้สูญเสีย
หน้าดินได้ง่ายและบางพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เป็นอุปสรรคในการท าการเกษตร 

3) ดินส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเสื่อมสภาพเพราะ
การใช้สารเคมี ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า 

4) ทรัพยากรสัตว์น้ ามีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมง 

1.9.2.2 ด้านองค์ความรู้ของเกษตรกรและปัญหาในการผลิต 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้ขาด

โอกาสในการเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิต และการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
ตามนโยบายของภาครัฐ 

2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบการผลิตแบบพืชเชิงเดี่ยว (ปลูกยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน) ท าให้มีความเสี่ยงด้านราคา และยังส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือความมั่นคง
ด้านอาหารลดลง (ข้าว, พืชผัก) 

3) เกษตรกรยังขาดทักษะด้านการวางแผนในการบริหารจัดการผลผลิต
สินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (การผลิต การเชื่อมโยงตลาด) 

4) เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่
เป็นประโยชน์ในการท าการเกษตร (การประชาสัมพันธ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต) 

5) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยขาดการรวมกลุ่ม และ/หรือ
ขาดการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง (สถาบันเกษตรกร) ท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองทางการตลาด 

6) เกษตรกรมีต้นทุนในการท าการเกษตรสูง เนื่องจากท าการเกษตรใน
พ้ืนทีไ่ม่เหมาะสมและขาดการบริหารจัดการที่ดี 

7) การผลิตสินค้าเกษตรยังไม่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่ยังผลิตแบบปฐมภูมิ 
ขาดการน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

8) สังคมเกษตรขาดการสืบทอดทายาททางการเกษตรจากรุ่นสู่รุ่น 
เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

9) ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่มีคุณภาพ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีผลิตภาพต่ า 
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1.9.2.3 ด้านปัญหาการรวบรวมและกระจายผลผลิต 
1) ถนนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต ไม่สะดวก สภาพไม่

เหมาะสม 
2) จุดรับซื้อหรือจุดรวบรวมผลผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่มีไม่เพียงพอ 

ประกอบกับจุดรับซื้อหรือจุดรวบรวม 
1.9.3 โอกาส (Opportunity : O) 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอตั้งงบประมาณได้ (แผนพัฒนาจังหวัด/แผนภาค) 
ท าให้มีโอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณเพ่ือผลักดันการพัฒนาภาคเกษตร 

2) การมีนโยบายและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ส่งผลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านเกษตรและสหกรณ์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และการส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ 

3) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจการผลิต 
สินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้มีการพัฒนาขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต  
ความเขา้ใจในกฎหมาย/กติการะหว่างประเทศ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

4) IUU Fishing เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการประมงทะเลได้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
การผลิตที่เป็นสากลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและไม่ถูกกีดกันทางการค้าโดยสหภาพ
ยุโรป 

5) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ด้วยเหตุผลในการปรับปรุง 
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมงของประเทศ ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการประมง สภาพของ
สังคม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6) การก าหนดและให้การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบ GAP, 
GMP และ HACCP เป็นต้น เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

7) กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท าให้มีโอกาสส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิต/
ผลผลิตด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งวัตถุดิบรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ที่ 
9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา เนื่องจากมีน้ าแร่ที่ดีที่สุดในประเทศ
และติด 1 ใน 3 ของโลก ที่ปราศจากการปนเปื้อนของธาตุก ามะถัน 
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8) กรอบความร่วมมือ IMT–GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) (from farm to 
table ส่งอาหารฮาลาลไปมาเลเซีย เป็นโอกาสให้ระนองสร้างความเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในกรอบของ
อาหารฮาลาล) 

9) กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (ยางพารา ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง) 
10) การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : 

SEC) เชื่อมโยง 4 จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
ในหลายโครงการ เช่น การก่อสร้างทางรถไฟชุมพร–ระนอง ท่าเรือน้ าลึก สนามบิน และเมืองระนอง 
เป็น Smart city ซึ่งเป็นโอกาสให้จังหวัดสามารถยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต  
ทางการเกษตร 

1.9.4 อุปสรรค (Threat : T) 
1) ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและในประเทศชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อราคา

ผลผลิตทางการเกษตร (โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 
2) แรงงานต่างด้าวย้ายออกจากภาคเกษตรไปในภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบริการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หรือย้ายไปประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน ที่มีค่าแรงสูงกว่า 
3) การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการระหว่างกัน 

ท าให้สินค้าเกษตรอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าหรือราคาถูกกว่าจะเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาด อีกทั้ง 
กฎกติกาการกีดกันทางการค้า (มาตรการที่มิใช่ภาษี) และมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน ท าให้สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (ภาวะโลกร้อน) ส่งผลให้เกิดความผันผวนของ
สภาพอากาศและฤดูกาล ท าให้ผลิตผลด้านการเกษตรได้รับผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(พืช ปศุสัตว์ ประมง) 

5) กฎหมาย/ระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมเขตพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ท าให้การขับเคลื่อนโครงการบางโครงการ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขอรับการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

6) หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ (อ าเภอ/ต าบล) ยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การบริการภาครัฐ ยังท าได้ไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง 
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1.10 การจัดท า TOWS Matrix 
1.10.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

S1 O1, 2 จัดท าแผนงาน/โครงการเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณเพ่ือผลักดันการพัฒนา 
ภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ 

S2, 3, 4 O4, 5 เพ่ิมศักยภาพการท าประมงทะเลเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

S5, 10 O2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร (ปราชญ์เกษตร อาสาสมัครเกษตร) 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

S6 O3 พัฒนาระบบการผลิตกาแฟอย่างครบวงจร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

S7 O1, 2, 8 อนุรักษ์และพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด (กาแฟ กะปิ 
กุ้งแห้ง มะม่วงหิมพานต์) เพ่ือสร้างโอกาสเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในกรอบของอาหารฮาลาล 

S8 O1, 2, 3, 9 จัดท าแผนงาน/โครงการเชื ่อมโยงแหล่งงบประมาณ เพื่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ประมงและสินค้า
แปรรูป) ให้มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

S9 O6, 7 ส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง (มังคุด ทุเรียน) 
ให้ได้มาตรฐานรวมถึงการแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

S11 O1, 2 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ของชุมชน 

S12 O6, 7, 8 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบการผลิตมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (GAP, GMP, HACCP, ฮาลาล) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

S13 O1, 2 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดท าหน้าที่เป็นหน่วย
บูรณาการในการผลักดันและเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการไปสู่แหล่งงบประมาณต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ 

S14 O1, 2 จัดท าแผนงาน/โครงการพระราชการด าริด้านต่างๆ เชื่อมโยงแหล่ง
งบประมาณเพ่ือพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่ของจังหวัด 

1.10.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S1, 5, 8, 10, 11, 13, 14 T1, 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการจัดท า

แผนงาน/โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรที่หลากหลายลดพ้ืนที่เชิงเดี่ยว (ปาล์ม ยางพารา) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ โดยเน้น
ประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม Zoning 
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S3, 4 T5 เพ่ิมประสิทธิภาพการท าประมงชายฝั่ง เพื่อลดความเสี่ยงการเข้มงวดในการ 
ให้สัมปทานการท าประมงนอกน่านน้ า 

S9 T4 ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับสินค้าผลไม้ (มังคุด ทุเรียน) 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

S12 T3 ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตาม
ระบบสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช้ภาษี 

S13 T6 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1.10.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
W1 O1, 2 พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
W2, 3 O1, 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน และพัฒนาทรัพยากรดิน 
W4 O4, 5 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
W5 O1, 2 การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าสู่

ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิต และการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของภาครัฐ 

W6 O2 ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเพ่ิมศักยภาพการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ที่ไม่สร้างภาระด้านต้นทุนในการเลี้ยงให้กับเกษตรกร (อาทิ ไก่บ้าน ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ 
เป็ด โค แพะ ฯลฯ) 

W7, 9 O2 สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการประกอบอาชีพให้กับ
เกษตรกร อย่างเป็นระบบครบวงจร (การผลิต การแปรรูป และการเชื่อมโยงสู่การตลาด) 

W8 O2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
W10 O1, 2 ส่งเสริมองค์ความรู้ในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ การน านวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคการเกษตร เพ่ือก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

W11, 12 O2 สร้างแรงจูงใจและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Smart Farmer เพ่ือทดแทน
แรงงานที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ 

W13 O1, 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์และ
สร้างเครือข่ายการท างาน 

W14 O10 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาด 
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W15 O1, 2, 7, 10 เพ่ิมช่องทางตลาดสินค้าเกษตรและบริหารจัดการจุดรับซื้อที่มีอยู่ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.10.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
W1 T4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าชลประทาน และส่งเสริมการสร้าง

แหล่งน้ านอกพ้ืนที่ชลประทาน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

W4 T3, 5 รณรงค์การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายในการจับสัตว์น้ า 
เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่ง/สัตว์น้ าจืดและการท าประมงพ้ืนบ้าน 

W5, 6 T1 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่เหมาะสม Zoning ลดพืชเชิงเดี่ยว ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ในกิจกรรมพืชที่เหมาะสม เพ่ือรองรับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

W7, 11 T2 ปลูกฝังความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สร้างแรงจูงใจ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
และเพ่ิมสวัสดิการให้แรงงานภาคการเกษตร เพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาค
การเกษตรไปสู่ภาคการผลิตอื่น 

W10 T3 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการผลิต 
สินค้าเกษตรเพ่ือให้ได้คุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน 

W12, 13 T5, 6 พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์สู่ Smart Officer 

 
1.11 ประเด็นศึกษาหลัก 

1.11.1 พันธุโพธิ์ฟาร์ม  
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งพันธุโพธิ์ฟาร์มด าเนินการโดยคุณอดุลย์ (พ่ีเป้ง) และคุณกรรณิการ์ (พ่ีเรียม) 

พันธุโพธิ์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีแนวคิดในการน าของเสียจากการผลิตมาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร เพ่ือมุ่งสู่การ “เป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค” 

คุณอดุลย์ฯ จบปริญญาตรีสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจากคณะประมงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2531 ไดรับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย 
ประจ าปี 2557 และได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์เกษตรคนหนึ่งใน 77 ปราชญ์เกษตร ในงานครบรอบ 
72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ภาพที่ 4  บรรยากาศพันธุโพธิ์ฟาร์ม 
พี่เป้งและพี่เรยีมต้องการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคณุภาพ รวมทั้งไม่ปล่อยของเสยีสูภ่ายนอก  

น าไปสู่ความคิดที่จะน าขี้กุ้งไปใช้เป็นปุ๋ยต้นไม้ ความส าเรจ็ของพันธุโพธ์ิฟาร์มในวันนี้ 
คือ การเป็นแหล่งผลติกุ้งท่ีเป็นมากกว่ากุ้ง เพราะทุกอย่างในฟาร์มแห่งนี้ 

มีทั้งความฝัน ความหวัง รอยยิ้ม และเรื่องเล่ามากมายประกอบกัน 
 

 
 

ภาพที่ 5  การศึกษาพ้ืนที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม 
ชาว นบท. 12 ล้อมวง “นั่งรับลม ชมทิวเขาในเงาไม้” พร้อมกับฟังความเป็นมาของพันธุโพธ์ิฟาร์ม ที่เริม่ต้นจาก 

มีที่ดิน 3 ไร่ จนปัจจุบันมี 200 ไร่ มีบ่อกุ้ง 21 บ่อ เลี้ยงกุ้งกุลาด าและกุ้งวานาไม ท่ีส่งออกไปจีนเป็นหลัก  
แต่เริ่มขยับขยายสู่ตลาดในประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ส่งออกไม่ได ้
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ภาพที่ 6  บรรยากาศการพบปะ และอาหารจากผลผลิตกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวของพันธุโพธิ์ฟาร์ม 
โดยปกติ ฟาร์มจะส่งออกกุ้งไปจีน ซึ่งนิยมทานกุ้งกุลาด าขนาดย่อม ประมาณ 20 ตัวต่อกิโลกรัม เมื่อสถานการณ ์

โควิด-19 กระทบการส่งออก ฟาร์มต้องเลี้ยงกุ้งต่อถึง 7 เดือน ท าให้ตัวโตขึ้นเป็นขนาด 15 ตัวต่อกิโลกรัม 
อย่างที่เห็นในภาพ ซึ่งกลายเป็นโอกาสในการขายในประเทศ เพราะคนไทยชอบทานกุ้งตัวโตมากกว่า 

 

 

 

 
ภาพที่ 7  มะพร้าวที่ปลูกเป็นรายได้เสริม 

 
ภาพที่ 8 QR Code ส าหรับข้อมูลพันธุโพธิ์ฟาร์ม 

พี่เรียมอธิบายภูมิปญัญาชาวบ้านในการเลือกมะพร้าวท่ีสมควรแกเ่วลาที่จะเก็บลงมา ให้มรีสชาตหิวานหอมก าลังดี 
เนื้อนุ่มลิ้น จนชาวระนองแย่งกันสัง่จอง มะพร้าวเป็นพืชที่ชอบความเค็ม พันธุโพธิ์ฟาร์ม จึงใช้ปุ๋ยขี้กุ้งให้เป็น

ประโยชนไ์ด้เต็มที่ ถ้าอยากฟังพี่เรยีมอธิบาย ขอให้สแกนที่ QR Code 
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ภาพที่ 9  ผลผลิตจากการปลูกพืชในพันธุโพธิ์ฟาร์ม 
พันธุโพธ์ิฟาร์มปลูกพืชหลายชนิด เช่น มะพร้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ ามนั ข้าว ท าให้มีรายได้เสริม และช่วยให้ฟาร์มกุ้ง 

มีบรรยากาศเหมือนรสีอร์ท พี่เรียมเล่าว่า การที่พืชผักต่างๆ ข้ึนอย่างงอกงามเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่า 
สภาพดินและน้ าภายในฟารม์ได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสมจนปลูกพืชได้ 

 
1.11.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปาล์มน้ ามัน 
 

 
 

ภาพที่ 10  สวนปาล์มน้ ามันของดาบต ารวจสมนึก 
สวนปาลม์น้ ามันของดาบต ารวจสมนึกฯ ใช้เวลาปรับปรุงดินถึง 20 ปี ท้ังยังประสบปัญหาขาดน้ า  

แต่ก็สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะแก่การเพาะปลูกเมื่อก่อนสวนน้ีปลูกแต่ปาล์มน้ ามัน  
แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นท าเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้จากหลายแหล่ง 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งอยู่ที่สวนปาล์มน้ ามัน
ของดาบต ารวจสมนึก โมราศิลป์ เลขท่ี 1/9 หมู่ที่ 7 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
มีพ้ืนที่ 254 ไร่ ปลูกปาล์มน้ ามันร้อยละ 80 ตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการเกษตรกร 1,317 ราย ในพื้นที่ 
22,830 ไร่  

สวนปาล์มน้ ามันของดาบต ารวจสมนึกฯ มีปัญหาด้านการดูแลรักษาสวนปาล์ม
น้ ามัน และพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ปัญหาปัจจัยการผลิตราคาสูง เช่น ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง และปัญหาดินมี
ความสมบูรณ์ต่ า และได้มุ่งแก้ปัญหาโดยพยายามลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
ไร่ละ 2,850 บาท ให้ลดลงไร่ละ 600 บาท และเพ่ิมรายได้โดยการปลูกพืชแซม เช่น ผักเหลียง หมาก 
และพริกไทย รวมทั้งเลี้ยงผึ้งโพรง 

ศพก. ให้บริการหลักสูตรเรียนรู้ 3 หลักสูตร ได้แก่ การปลูกพืชเสริมรายได้ในสวน
ปาล์มน้ ามัน การท าปุ๋ยหมักจากทลายปาล์มน้ ามัน และการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาล์มน้ ามัน 
 

 

 

 
ภาพที่ 11 การปลูกพริกไทยที่ ศพก. ปาล์มน้ ามัน 

ภาพที่ 12 QR Code แสดงข้อมู ล
เกี่ยวกับระบบน้ าหยด 

ความพิเศษของพริกไทยสวนน้ีคือปลูกให้เป็นพุ่มเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและใช้ระบบน้ าหยดแบบนวัตกรรม
พื้นบ้านท่ีใช้วัสดุรอบตัว ถ้าอยากฟังดาบต ารวจสมนึกฯ เล่าให้ฟังเรือ่งระบบน้ าหยด ขอเชิญสแกน QR Code 
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ภาพที่ 13  การปลูกผักเหลียงใน ศพก. ปาล์มน้ ามัน 
ผักเหลียงข้ึนไดด้ีในร่มเงา จึงเหมาะกับการปลูกแซมระหว่างต้นปาลม์น้ ามัน ยอดผักเหลียงสามารถเกบ็ขายทุกวัน 

ราคากิโลกรัมละ 100 กว่าบาท สร้างรายได้ให้วันละ 1,000–2,000 บาท 

 

 
 

 
ภาพที่ 14  การศึกษาฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง 

ภาพที่ 15  QR Code แสด งข้ อมู ล
เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง 

การเลีย้งผึ้งเป็นกิจกรรมใหม่ของสวนปาล์ม ด าเนินการโดยคณุอ้อย ทายาทของดาบต ารวจสมนึกฯ ผึ้งที่เลี้ยงเป็น 
ผึ้งธรรมชาติที่บินมาท ารังในกล่องไม้ที่เตรียมไว้ แตล่ะปีจะเก็บน้ าผึ้งครั้งเดียวในเดือนเมษายน (น้ าผึ้งเดือนห้า)  

ขอเชิญสแกน QR Code เพื่อฟังวิธีล่อผึ้งมาท ารวงผึ้ง 
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ภาพที่ 16  การถ่ายภาพร่วมกันที่ ศพก. ปาล์มน้ ามัน 
สวนปาลม์น้ ามันได้รับเลือกเป็นศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ท าให้มีโอกาส

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรอืน่ ๆ นับเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ท าให้การเกษตรมีความยั่งยืน 
 

1.11.3 เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (สวนผักดิน) 
สวนผักดินด าเนินการโดยคุณธนารัตน์ รัตน์นราทร (คุณท้อ) เกษตรกรรุ่น ใหม ่

ที่ปลูกผักสลัดในพ้ืนที่ 1 ไร่ เพ่ือเป็นโครงการน าร่องในการปลูกผักสลัดรูปแบบใหม่ และสร้าง
ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร โดยไม่ปลูกสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่แต่สร้างโครงหลังคาแบบประหยัด
ต้นทุน ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี สามารถผลิตสินค้าผักสลัดชนิดต่าง ๆ ให้มีจ าหน่ายตลอดทั้งปี ส่งผลผลิต
ให้ร้านอาหารและสมาชิกที่โทรสั่ง รวมทั้งจ าหน่ายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนที่สามารถถอนและชั่งน้ าหนักเอง 

 

 
 

ภาพที่ 17  การถ่ายภาพร่วมกันที่สวนผักดิน Young Smart Farmer 
คุณท้อใช้ที่ดินของครอบครัวที่เป็นเหมืองเก่ามาปลูกผักสลดั เพราะเห็นว่ามีช่องทางท าตลาด  

เนื่องจากระนองยังต้องสั่งซื้อผักจากจังหวัดอื่นประมาณร้อยละ 90 
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ภาพที่ 18  การศึกษาพ้ืนที่สวนผักดิน 
คุณท้อมีเครือข่าย Young Smart Farmer คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิถีเกษตรยั่งยืนจึงต้องอาศัยเครือข่าย 

ที่แต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ท าให้เกษตรกรรายย่อยเข้มแข็งขึ้นและก้าวไปด้วยกัน 

 

 
 

ภาพที่ 19  สภาพแปลงผัก 
สภาพดินฟา้อากาศของระนองที่มีลมแรงท าให้ไม่เหมาะสมที่จะสร้างโรงเรือนปลูกผักขนาดใหญ่เพราะอาจถูกพัด 

จนเสียหายจนไม่คุ้มค่าซ่อม คณุท้อจึงดัดแปลงโดยการสร้างหลังคาคลุมแปลงผักท าจากท่อพีวีซี  
ซึ่งประหยดัต้นทุนและช่วยให้ปลูกผักในฤดูฝนได ้
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ภาพที่ 20  ต้นกล้าของสวนผักดิน 
นอกจากผักสลัดแล้ว สวนผักดินยงัมีผลติภณัฑ์อื่น ๆ เช่น น้ าสลัด น้ าผึ้ง ข้ีผึ้ง ผลไม้ ท าให้มรีายได้ตลอดปี โดยใช้ 

เฟซบุ๊กเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และใช้หลักการตลาดน าการผลติ ไม่มตี้นทุนในการท าร้านจ าหน่าย 

 
1.11.4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงบ้านบุรีรัมย์ บ้านในวงใต้ 

1) ความเป็นมา 
ความหมายของค าว่า “ในวง” หมายถึง ในวงเขาหรือพ้ืนที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ 

โดยเรียกตามสภาพที่ตั้งทางภูมิประเทศ ที่อดีตชาวบ้านแถวบ้านปังหวานหรือต าบลปังหวาน จังหวัดชุมพร 
และบ้านปากแพรก จังหวัดระนอง ใช้เรียกกันติดปากเมื่อเข้าไปหาของป่า เรื่องราวของต าบลในวง 
สามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้ 

2) พ.ศ. 2528–2533 ยุคบุกเบิกชุมชน 
พ้ืนที่ต าบลในวงเคยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ต าบลละอุ่นเหนือ 

อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง การจับจองที่ดินและตั้งถิ่นฐานของชุมชนพ้ืนที่ต าบลในวงเริ่มตั้งแต่ปี 
2528 และเพ่ิมมากขึ้นในเวลาต่อมา เช่น กลุ่มบ้านบุรีรัมย์ เริ่มแรกมีประมาณ 10 หลังคาเรือน 
เนื่องจากเวลานั้นมีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนที่ต าบลปังหวานกับต าบลละอุ่น  
จึงให้คนจากภาคอีสานเข้ามาตั้งชุมชนเป็นพ้ืนที่กันชน ส่วนกลุ่มบ้านหมอล า ก็อพยพเข้ามาในเวลา
ไล่เลี่ยกัน ยุคนี้นิยมปลูกกาแฟพันธ์ุโรบัสต้าเพราะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของภาคใต้ซึ่งมีฝนตกชุก 
กาแฟที่ปลูกใช้เวลาราว 2 ปี ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในระหว่างที่รอผลผลิตจากกาแฟ ชาวบ้านปลูกข้าว
แทรกลงไปในแปลงกาแฟอีกด้วย โดยส่วนมากผลผลิตกาแฟที่ได้จะน าไปขายที่ต าบลเขาปีบ จังหวั ด
ชุมพร 
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3) พ.ศ. 2534–2540 ยุคปรับเปลี่ยนเพื่อค้นหา 
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อปี 2534 เกิดพายุซีต้าพัดถล่มจังหวัดระนอง 

ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วยและล าคลองจ านวนหนึ่งต้องอพยพหนีน ้าป่า สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจาก
พายุซีต้าผ่านไปคือ พ้ืนที่การปลูกกาแฟค่อย ๆ ลดลงและมีพืชชนิดอ่ืน ได้แก่ มังคุด ทุเรียน และ
ลองกองเข้ามาแทนที่ เพราะทางการส่งเสริมให้ปลูกทดแทนกาแฟ มังคุดเป็นพืชที่เหมาะสมกับ 
สภาพอากาศ ในบริเวณนี้ซึ่งไม่ร้อนมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ผลมังคุดมีผิวสวย ไม่มียาง และรสชาติดี 
ออกผลผลิตในช่วงเวลาที่พ้ืนที่อ่ืน ๆ เก็บเก่ียวหมดแล้ว ท าให้มีราคาดี 

ในช่วงเวลานี้ ได้มีการจัดแบ่งการปกครองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน 2 ต าบล คือ ต าบลในวงเหนือและในวงใต้ การพัฒนาภายหลัง 
การจัดตั้ง ต าบลในวง คือ การสร้างถนน โดยชาวบ้านช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนได้ตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและรักษา
ความสงบในชุมชนอีกด้วย 

4) พ.ศ.2541–2552 การพัฒนาชุมชน 
ในยุคนี้  เป็นการร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ 

การคมนาคม การเดินทางสัญจรและการท ามาหากินของชุมชน เช่น ความยากล าบากของเส้นทาง
คมนาคม เพ่ือขนส่งกาแฟไปจ าหน่ายที่ตลาดเขาปีบ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติถูกท าลาย ชาวบ้านจึงร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยมีราชการสนับสนุน ส่งผลให้เกิดกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มการออมทรัพย์ กลุ่มวัฒนธรรม และกลุ่มแม่บ้าน ต่อมา มีการปรับโครงสร้างกลุ่มหมู่บ้าน
ให้เป็นกลุ่มคุ้มบ้านซึ่งสอดคล้องกับวิถีคนอีสาน จุดเด่นของการมีกลุ่มคุ้มบ้านคือ เมื่อมีการประชุม
หรือเกิดการสื่อสารเรื่องราวในชุมชนหรือหมู่บ้านจะหาข้อสรุปได้ง่าย ส่งผลต่อความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ในงานพัฒนาภายในชุมชนได้ดีพร้อม ๆ กับการเอาใจใส่หรือมุ่งมั่นโดยรวมของกลุ่มแกนน า 
ชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักและมีคนเข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ เช่น มาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านบุรีรัมย์และโครงการด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

5) ก้าวเดินด้วยความพอเพียง 
ต าบลในวง ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง ในช่วง

ระยะที่ 3 ของโครงการ เมื่อปลายปี 2551 โดยการน าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในวง และ
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าพะโต๊ะ สมาชิกในชุมชนมีกระบวนการพัฒนาจนก่อให้เกิด  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จึงมีแนวทางและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการท างานของ
โครงการฯ ชาวต าบลในวงจึงมีความพร้อมในการพัฒนาและเดินหน้าขับเคลื่อนสู่ต าบลพอเพียง 

 



41 

  
 

ภาพที่ 21  ผลผลิตทุเรียนของบ้านในวง 
  

  
 

ภาพที่ 22  สภาพเนื้อมังคุดและทุเรียน 
ทุเรียนในวงมีผลผลิตตลอดปี ท้ังในและนอกฤดู ผลใหญ่ เปลือกบาง กลิ่นไม่ฉุน รสชาติหวานมัน กรอบ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ส่วนมังคดุมีขนาดใหญ่ เปลือกมัน ผลไม้ทั้งสองชนิดส่งออกไปจีนเป็นหลัก  

แต่เริ่มขยายตลาดในประเทศมากขึ้นผ่านวิสาหกิจชุมชน 
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ภาพที่ 23  การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร 
บ้านในวงมีหมอก น้ าค้าง และความชื้นที่เหมาะสม ท าให้เพลี้ยไฟไม่สามารถเกาะเปลือกมังคุดเพื่อดดูน้ าเลีย้งได้ 

มังคุดในวงจึงมีผิวเรยีบมัน นอกจากนี้ ยังมีระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวถึง 150 วัน ท าให้ลูกใหญ่  
มังคุดในวงอยู่ระหว่างด าเนินการยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 24  การถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงบ้านบุรีรัมย์ บ้านในวงใต้ 
การจัดตั้งวสิาหกิจชุมชนท าให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยไมต่้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถมีบทบาท 

ในการก าหนดราคาได้มากข้ึน รวมทั้งยังสามารถขยายเครือข่าย โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ  
เช่น วิสาหกิจชุมชนที่อ าเภอพะโตะ๊ จังหวัดชุมพร 
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1.11.5 ก้องวัลเลย ์
ก้องวัลเลย์เป็นแหล่งปลูกกาแฟและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รับซื้อเมล็ดกาแฟจาก

เกษตรกรโดยตรงโดยให้เกษตรกรก าหนดราคาเอง ความโดดเด่นคือการผลิตด้วยกรรมวิธีโบราณ 
ตั้งแต่ปลูก เก็บ ตาก บ่ม คั่วมือในกระทะ และบดด้วยมือ ท าให้คงความหอมของกาแฟโรบัสต้า 

ก้องวัลเลย์เน้นกาแฟโรบัสต้าคุณภาพดี ระดับ fine grade ซึ่งมีปริมาณเพียงร้อยละ 2 
ทั่วโลก โดยจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ 

 

  
  

  
  

ภาพที่ 25  การศึกษาพ้ืนที่ ณ ก้องวัลเลย์ และการลองคั่วกาแฟ  
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คั่วกาแฟ ชิมกาแฟ 

ภาพที่ 26  QR Code แสดงการค่ัว และการชิมกาแฟ 
การคั่วกาแฟยิ่งใช้เวลานานเท่าใดยิ่งท าให้มีความหวานเพิ่มขึ้น คณุภาพกาแฟแบ่งตามกระบวนการตาก คั่ว  
และบด ซึ่งต้องสะอาดและท าด้วยมือ ท าให้เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการผลิตกาแฟคณุภาพสูงในปริมาณมาก 

เพราะขาดแคลนแรงงาน ชมวิธีคั่วกาแฟและประสบการณ์ชิมกาแฟโดยสแกนที่ QR Code 
 

  
 

ภาพที่ 27  การพบปะกับเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย และถ่ายภาพร่วมกัน 
ก้องวัลเลย์มเีครือข่ายกับเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนท่ี เช่น คุณธวัช คนหลัก (พ่ีเหน่ง) และชาวอ่ิวเมี่ยน บ้านในกรัง 
ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี สวนของพี่เหน่งท าการเกษตรผสมผสาน โดยปลูกกาแฟ หมาก ทุเรียน และโกโก้  

เพื่อกระจายความเสี่ยงและให้มีรายไดต้ลอดปี กาแฟจากสวนพ่ีเหน่งมีทั้งแบบคุณภาพสูงที่ส่งออก 
ไปขายถึงอังกฤษ และแบบคุณภาพท่ัวไปที่ส่งโรงงานผลิตกาแฟส าเร็จรูป 

 

 
 

ภาพที่ 28  QR Code แสดงภาพรวมการลงพ้ืนที่ 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

ผลการศึกษาพ้ืนที่ 
 
 
2.1 ระบบเกษตรกรรมแบบย่ังยืน 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมทางเลือก 
(Alternative Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมถาวร (Permanent Agriculture หรือ Permacutlure) 
ล้วนเป็นระบบเกษตรกรรมที่มีหลักการใหญ่ ๆ คล้ายคลึงกัน ค าจ ากัดความและความหมายของ
แนวทางเกษตรกรรมทางเลือก–เกษตรกรรมยั่งยืนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน โดยให้ความส าคัญกับ
สมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริ โภค การพ่ึงพาตนเอง 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 

หลักการส าคัญที่สุดที่มีร่วมกันของเกษตรกรรมทางเลือก–เกษตรกรรมยั่ งยืน คือ  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการผลิตอาหารและปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากกว่าผลิตเพ่ือการส่งออก 
เกษตรกรจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มีความสมดุล 
อาหารที่ผลิตได้มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิก ในครอบครัวสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ท าให้ระบบ
เกษตรกรรมเหล่านี้ด าเนินต่อเนื่องไปได้นานที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และ
ไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 

2.1.1 ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน 
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า เป็นระบบ

เกษตรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ 
การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมและ/หรือ
สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่ เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

1) ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียน 
การปลูกพืชที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดการพ่ึงพาเครื่องจักรและสารเคมีเพ่ือการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสาร
ป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
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2) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และหาสิ่งทดแทนตลอดจนน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้ า และ
สิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3) ความยั่งยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยส าหรับ
เทคนิคการเกษตรบางประเภท เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม 

2.1.2 แนวทางเกษตรยั่งยืน  
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการส าคัญ คือ 
1) การปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้พืชสามารถเจริญเติบโต

และมีความแข็งแรง โดยเน้นการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการส่งเสริมสิ่งมีชีวิตในดิน 
2) การรักษาธาตุอาหารและสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหารโดยการตรึงไนโตรเจน 

การดึงธาตุอาหารจากดินชั้นล่าง และการใช้ปุ๋ยอย่างหมุนเวียน 
3) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากรังสีแสงอาทิตย์ อากาศ และน้ า โดยการ

จัดการภูมิอากาศย่อย การจัดการและการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน 
4) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืช โดยการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่

ปลอดภัย 
5) ส่งเสริมการเกื้อกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิตในฟาร์ม โดยการเริ่มความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมซึ่งเป็นวิธีการเกษตรที่ผสมและมีความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ส าหรับในประเทศไทย ขบวนการเกษตรกรรมทางเลือก–เกษตรกรรมยั่งยืนได้ 

เกิดขึ้นมาเกือบ 3 ทศวรรษ โดยเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของภาคประชาชนครั้งแรกเมื่ อปลาย
ทศวรรษ 2520 มีผู้เกี่ยวข้องทั้งนักพัฒนาจากองค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ นักวางแผน และข้าราชการ 
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน 
ไว้มากมาย ซึ่งคณะท างานวิชาการ สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือก ครั้งที่ 1 ปี 2535 ได้น ามาประมวล
เป็นนิยามของเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ว่า “เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและด ารงรักษา
ไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจ าเป็นพื้นฐาน 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พ่ึงพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอ้ืออ านวยให้
เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพ่ือความผาสุกและความอยู่รอด
ของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม” 

ท่ามกลางกระแสการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือตอบสนองการส่งออก รวมทั้งการเข้ามาควบคุมนโยบายการเกษตรโดยไม่ให้
ความส าคัญกับเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนตามที่
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ควรจะเป็น คณะท างานวิชาการ สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือก ครั้งที่ 3 ปี 2547 จึงได้เพ่ิมเติมนัย
ความหมายที่ให้ความส าคัญมากขึ้นกับเป้าหมายการผลิตอาหารให้พอเพียงต่อครอบครัวและชุมชน
เป็นเบื้องต้น และได้ขยายความเพ่ือให้เข้าใจความหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก าหนดเป็นหลักการ 10 ประการของเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ อันได้แก่ 

1) ใช้ประโยชน์และพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพื่อใช้ในระบบเกษตรกรรม 
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้และการวิจัยทางการเกษตร 
3) ใช้ทรัพยากรจากภายใน (พ้ืนที่/ระบบ) และลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 

(พ้ืนที่/ระบบ) 
4) หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล 
5) ให้ความส าคัญสูงสุดในการปรับปรุงบ ารุงดินให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
6) ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความหลากหลายของกิจกรรม 

การผลิตทางการเกษตรในไร่นา และผสมผสานกิจกรรมการผลิตให้เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างสูงสุด
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการซึ่งไม่ใช้สารเคมีรูปแบบต่าง ๆ 

7) ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการซึ่งไม่ใช้สารเคมีรูปแบบต่าง ๆ 
8) ปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอ่ืนด้วยความเคารพ 
9) ผลิตอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ มีธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ

แก่ความต้องการที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยตอบสนองต่อความต้องการอาหารและปัจจัย ในการ
ด าเนินชีวิตภายในครอบครัวและชุมชนก่อนเป็นเบื้องต้น 

10) เอ้ืออ านวยให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้โดยปราศจากการ
ครอบง าจากภายนอก 

2.1.3 ระบบเกษตรยั่งยืน 
ประกอบไปด้วย 
1) ระบบไร่หมุนเวียน 
2) ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming) 
3) ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversified/Polyculture Farming) 
4) ระบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตร (Agro Forestry) 
5) เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) 
6) เกษตรทฤษฏีใหม ่
7) เกษตรกรรมประณีต 
8) เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) 
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9) เกษตรกรรมที่เป็นมากกว่าเกษตรอินทรีย์ (Beyond Organic farming) 
 

2.2 ผลการศึกษาดูงาน 
2.2.1 ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 1 พันธุโพธิ์ฟาร์ม อ.กะเปอร ์
 

 
 

ภาพที่ 29  การศึกษาพ้ืนที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม 
 

ปัจจัยความส าเร็จของพันธุโพธิ์ฟาร์ม คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการสะสม 
องค์ความรู้จากการท างานให้ภาคเอกชนมาก่อน ท าให้สามารถสร้าง “ฟาร์มในฝัน” ที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียทางการเกษตร และมุ่งเน้นผลิตอาหารปลอดภัย
คุณภาพสูงส าหรับผู้บริโภค พันธุโพธิ์ฟาร์มจึงเป็นฟาร์มกุ้งที่ไม่ปล่อยของเสียออกสู่ภายนอก (zero 
waste farm) โดยใช้วิธีน าของเสียจากกุ้ง ซึ่งมีปริมาณต่อรอบถึง 200–300 ตัน/บ่อ/ปี มาผลิตปุ๋ย
ส าหรับต้นไม้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมประมงที่ห้ามทิ้งของเสียเหล่านี้ลงแหล่งน้ าหรือ
ทะเล และเป็นการใช้ระบบของธรรมชาติในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ พันธุโพธิ์ฟาร์มยังสามารถ
แก้ปัญหาข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ าเค็มถึง 2.5 กิโลเมตร โดยใช้วิธีสร้าง
ช่องทางน้ าเชื่อมโยงจากทะเล 

จุดเด่นของพันธุโพธิ์ฟาร์มคือ การเน้นคุณภาพสินค้า ไม่เน้นแต่ปริมาณ และการใช้
ประโยชน์จากเรื่องราวเบื้องหลังของฟาร์ม โดยการสอดแทรกแนวคิดและความเป็นมาของฟาร์ม 
ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันในสินค้าแต่ละชนิดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า โดยขยายผลจากความส าเร็จ 
ในการท าฟาร์มกุ้งที่ไม่ปล่อยของเสียออกสู่แหล่งน้ าภายนอก ซึ่งแม้กระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิมงานและ
ต้นทุน แต่ฟาร์มสามารถใช้ปุ๋ยของเสียที่เกิดจากกุ้งให้เป็นประโยชน์ โดยน าไปปลูกพืชหลากหลายชนิด
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ที่ทนความเค็ม เช่น มะพร้าวน้ าหอม ปาล์มน้ ามัน ข้าว และข้าวโพด เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและ
จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยสินค้าที่ประสบผลส าเร็จอย่างยิ่ง คือ น้ ามะพร้าว และแม้ว่ารายได้จาก
ต้นไม้ที่ปลูกเสริมในฟาร์มยังน้อยกว่ารายรับจากผลผลิต แต่คาดว่าจะมีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

พันธุโพธิ์ฟาร์มรวมกลุ่มกับผู้เลี้ยงกุ้งอ่ืน ๆ ในภาคใต้ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
ส่งออกกุ้ง ไปประเทศจีน และเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ฟาร์มได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม
ออนไลน์และบริการขนส่งกุ้งในประเทศเพ่ือทดแทนตลาดต่างประเทศในช่วงที่ไม่สามารถส่งออกไปได้ 
ฟาร์มจึงมีศักยภาพในการปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและค้นหาเป้าหมายของ
ผลผลิตที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น การรวมกลุ่มเกษตรกรและการใช้สื่อสังคมออนไลน์จึง
เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาในการเข้าถึงตลาด นอกจากนี้ พันธุโพธิ์ฟาร์มยังสามารถสร้างแบรนด์
การตลาดอาหารดี มีความปลอดภัย และได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ เช่น สนับสนุน
กิจกรรมกีฬา ทุนการศึกษา ท าให้ฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้ส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่นได้อย่างยั่งยืน  

 
2.2.2 ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ปาล์มน้ ามัน อ.เมือง 
 

 
 

ภาพที่ 30  การศึกษาพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน 
 

ปัจจัยความส าเร็จของ ศพก. ปาล์มน้ ามัน คือ การสะสมองค์ความรู้และการด าเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้หลัก 5 ร. “ใจรัก ลงแรง รายรับ เรียนรู้ ระมัดระวัง” หรือที่ดาบต ารวจสมนึกฯ 
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศพก. ได้จ ากัดความสั้น ๆ ไว้ว่า “ขยัน ใจรัก ไม่มีขาดทุน” 
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จุดเด่นของ ศพก. ปาล์มน้ ามัน คือ ความส าเร็จในการลดต้นทุนโดยการผลิตปุ๋ยเอง 
จ้างแรงงานเท่าที่จ าเป็น ใช้เครื่องจักรให้เป็นประโยชน์ และเพ่ิมรายได้จากการปลูกพืชหลายชนิด
นอกเหนือจากปาล์มน้ ามัน เช่น ผักเหลียง พริกไทย รวมทั้งเลี้ยงผึ้งเพ่ือผลิตน้ าผึ้งด้วย ท าให้มีรายได้
ต่อเนื่องทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดทางด้านการเกษตร 
โดยในปัจจุบันได้เริ่มใช้ระบบตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยในการจ าหน่ายสินค้าให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
มีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมส่งต่อให้ทายาทรุ่นต่อไปสานต่อการท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

สภาพภูมิประเทศเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชของ ศพก. ปาล์มน้ ามัน เช่นเดียวกับ 
ที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม แต่ปัญหาของ ศพก. ปาล์มน้ ามัน คือ สภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์โดยต้องใช้เวลา
ปรับปรุงดินกว่า 20 ปี โดยการน าของเสียจากกุ้งจากฟาร์มกุ้งในบริเวณใกล้เคียงมาถมหน้าดินและ
การปลูกต้นสนประมาณ 40,000 ต้น เป็นเวลา 7 ปี เพ่ือให้ใบและกิ่งสนที่ร่วงหล่นกลายเป็น
อินทรียวัตถุ เมื่อครบ 7 ปี จึงตัดต้นสนขาย ท าให้มีรายได้ในระหว่างที่ปาล์มน้ ามันยังไม่มีผลผลิต ทั้งนี้ 
เมื่อได้ผลผลิตปาล์มแล้วก็ต้องขนส่งไปชุมพร เพราะในระนองไม่มีโรงงานสกัดปาล์มน้ ามันภายในพ้ืนที่  

นอกจากนั้น ที่ยังคงเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบัน คือ การขาดแหล่งน้ า ซึ่งต้องขอให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขุดเจาะน้ าบาดาล 2 บ่อ แต่ก็ไม่เพียงพอ ส าหรับใช้ท าการเกษตร  

2.2.3 ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 3 เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer สวนผักดิน  
อ.เมือง 

 

 
 

ภาพที่ 31  การศึกษาการเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (สวนผักดิน) 
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ปัจจัยความส าเร็จของสวนผักดิน คือ การมีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อน การมี
ที่ดินของครอบครัว และการท าความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคก่อนการผลิต จุดเด่น คือ 
สามารถผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ โดยมีจุดขายของตนเองและสามารถก าหนดราคาได้ในระดับหนึ่ง 
เพราะใช้แนวคิดให้การตลาดน าการผลิต ผลิตเท่าที่ตลาดต้องการ และเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านจ าหน่าย ทั้งนี้ การด าเนินงานของ 
สวนผักดินยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “พอกิน พอใช้ พออยู่ พอสบาย หาก 
ทุกอย่างพร้อมก็ค่อย ๆ ท าต่อไป” 

สวนผักดินสามารถปลูกผักในฤดูฝนซึ่งมีฝนชุกโดยการสร้างโครงหลังคาคลุมแปลงผัก 
ที่ท าจากท่อพีวีซี ซึ่งใช้ต้นทุนต่ า บ ารุงรักษาง่าย และเข้ากับภูมิอากาศของระนองที่มีลมแรงเพราะอยู่
ในวงล้อมของภูเขา ซึ่งหากสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ก็อาจถูกกระแสลมพัดจนเสียหาย 

สวนผักดินมีแนวคิดเดียวกับ ศพก. คือ สนับสนุนการปลูกพืชผสมผสาน และ
พยายามสร้างรายได้ให้ต่อเนื่องทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี รวมทั้งมีเครือข่าย Young Smart 
Farmer สนับสนุนซึ่งกันและกัน ข้อจ ากัดของสวนผักดิน คือ ไม่มีแรงงาน ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
ขยายกิจการหรือผลิตสินค้าใหม่ 

ระนองมีที่ราบเพียงร้อยละ 14 จึงไม่มีเกษตรกรรายใหญ่ที่ปลูกผัก และต้องสั่งซื้อผัก
ประมาณร้อยละ 90 จากจังหวัดอ่ืน เช่น เพชรบุรี และราชบุรี หากสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการอ่ืน
เพ่ิมเติม ก็จะช่วยให้ระนองมีของดีมีคุณภาพบริโภคมากยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของคุณท้อ เจ้าของสวนผักดิน 
ที่ว่า “ให้คนระนองได้กินของดี มีคุณภาพ มีความสุข” 

2.2.4 ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุรีรัมย์ บ้านในวงใต้  
อ.ละอุ่น 

ปัจจัยความส าเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุรีรัมย์ บ้านในวงใต้ คือ 
พ้ืนที่ในวงมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกทุเรียนและมังคุด เนื่องจากมีภูเขา
ล้อมรอบ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากพายุฝน นอกจากนี้ พ้ืนที่มีอากาศเย็นและความชื้นเหมาะสม ท าให้
ทุเรียนและมังคุดมีระยะเวลาเก็บผลผลิตช้ากว่าปกติ มีขนาดใหญ่ รสชาติอร่อย และได้ราคาที่ดี 
เพราะเป็นช่วงปลายฤดูที่มีปริมาณสินค้าน้อย 

ชุมชนได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือบริหารกระบวนการผลิตและระบบการตลาด 
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นในการก าหนดราคาทุเรียนและมังคุด ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 
ทุเรียนในวง ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI) เนื่องจาก 
มีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม 
ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ ประกอบกับทักษะความช านาญและ ภูมิปัญญาของชุมชน 
ที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ ทุเรียนในวงจึงมีจุดเด่นที่น าไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดได้  
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ส่วนมังคุดในวงอยู่ระหว่างการจัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะช่วย
เสริมจุดขายและเพ่ิมมูลค่าให้มังคุดได้เช่นกัน โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ  

วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงมีความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ อ่ืน จึงเป็น
ตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือท าการตลาดและแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พัฒนาการผลิตซึ่งจะท าให้การเกษตรยั่งยืนมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 32  ทุเรียนในวง 
 
2.2.5 ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 5 Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล ธุรกิจ

เกษตรสู่ความย่ังยืนที่ก้องวัลเล่ย ์อ.กระบุรี 
ปัจจัยความส าเร็จของก้องวัลเลย์ คือ การมีเครือข่ายทั้งในฝั่งเกษตรกรผู้ผลิต 

ในประเทศ และผู้ซื้อในต่างประเทศ สามารถสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มให้รองรับกาแฟที่เป็นแบรนด์ดิ้ง
ของก้องวัลเลย์ เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของราคากาแฟในตลาดหลั กของโลก รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงปัญหาถูกกดราคาโดยผู้ซื้อดังเช่นที่เคยเกิดกับยางพาราและล าไย นอกจากนี้ ก้องวัลเลย์และ
เกษตรกรผู้ผลิต ยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุน 



53 

จุดเด่นของก้องวัลเลย์ คือ การน าเสนอเรื่องเล่าของกาแฟที่มีคุณภาพเพ่ือสร้าง
จุดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ผลิตภัณฑ์ ปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟส่งให้ก้องวัลเลย์ คือ 
ขาดแคลนแรงงาน ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมการผลิตกาแฟคุณภาพสูงที่ต้องใช้แรงงานคนในการตาก คั่ว 
และบด 

 

  
  

ภาพที่ 33  การศึกษาพ้ืนที่ก้องวัลเลย์ 
 

2.3 บทวิเคราะหผลการศึกษากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
จากการศึกษาดูงานพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัดระนองพบว่า เกษตรกรหลายรายมีแนวคิด 

ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์จังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
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ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของการประกอบอาชีพไปพร้อมกับ
ค านึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะตระหนักถึงผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง 
เช่น การท าฟาร์มกุ้งแบบไม่ปล่อยของเสียสู่ภายนอกของพันธุโพธิ์ฟาร์ม การปรับปรุงหน้าดินโดยใช้
อินทรียวัตถุธรรมชาติของ ศพก. ปาล์มน้ ามัน และการปลูกผักสลัดของสวนผักดินเพื่อให้ชาวระนองได้
บริโภคผักคุณภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารของจังหวัด 

การท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรม
ของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะวิถีของ
การเกษตรยั่งยืน คือ การมองประโยชน์ระยะยาวและปกป้องสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากกิจกรรม
ของมนุษย์ กรณีของ ศพก. ปาล์มน้ ามันที่ปรับปรุงหน้าดินโดยใช้เวลา 20 ปี เป็นตัวอย่างที่ดีของการ
ฟ้ืนฟูสภาพหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์และใช้เพาะปลูกได้ ส่วนบ้านในวง เป็นตัวอย่างของการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน เพราะพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้นอกจากการเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนที่ลักษณะนี้จึงต้องอาศัยความร่วมแรง
ร่วมใจของชาวในวง ในการท าสวนไม้ผลโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ 

ส่วนตัวอย่างของการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน คือ  
ก้องวัลเลย์และสวนผักดิน โดยก้องวัลเลย์สนับสนุนให้ผลผลิตกาแฟของเกษตรกรท้องถิ่นได้เข้าถึง
ตลาดในต่างประเทศ โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูงและอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
เพ่ือสร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม และลดการพ่ึงพาตลาดหลักซึ่งผันผวนง่าย ส่วนสวนผักดินใช้แนวคิด
การตลาดน าการผลิต ท าให้สามารถผลิตเท่าที่ผู้ซื้อต้องการ จึงไม่เกิดของเหลือทิ้ง และไม่ตั้งร้าน ท า
ให้ประหยัดทรัพยากรในการดูแลรักษา นอกจากนี้ สถานที่ที่ไปศึกษาดูงานทุกแห่งยังท าการเกษตร
ผสมผสาน ไม่พ่ึงพาพืชหรือผลผลิตชนิดเดียว จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้หากมีผลผลิตใดราคาตกต่ า 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทของการเกษตรในระนอง คือ การรวมตัว 
ของกลุ่มเกษตรกรและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรวมก าลังผู้ผลิตรายย่อยในการก าหนดราคาและ 
การจ าหน่าย รวมทั้งสร้างเครือข่ายส าหรับถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ  
การรวมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งโดยพันธุโพธิ์ฟาร์ม การจัดตั้ง ศพก. ของสวนปาล์มน้ ามันของดาบต ารวจ
สมนึกฯ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของบ้านในวง เครือข่าย Young Smart Farmer ที่สวนผักดินเป็น
สมาชิก และวิสาหกิจชุมชนกาแฟที่ก้องวัลเลย์สนับสนุน 

การด าเนินการทั้งหมดนี้น าไปสู่เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เพราะท าให้
เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่อง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในระยะยาว โดยข้อดีของการเกษตร 
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คือ สามารถน าผลผลิตมารับประทานและประกอบอาหารได้ด้วย ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน เพราะท าให้ชาวระนองมีอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพส าหรับ  
การบริโภคอย่างเพียงพอ 

โดยรวมแล้ว การเกษตรในระนองมีกรณีตัวอย่างของการด าเนินการที่เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จงัหวัด โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง อย่างไรก็ดี 
ในทางปฏิบัติอาจยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้ท าการเกษตรลักษณะนี้ ซึ่งภาครัฐควรสนับสนุนให้
ปรับเปลี่ยนแนวทาง เพ่ือให้วิถีการเกษตรยั่งยืนเป็น New Normal ของเกษตรกรรมระนอง เพ่ือ 
ความยั่งยืนของเกษตรกรและสภาพแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
3.1 การสังเคราะห และสรุปผลการศึกษา  

เป้าหมายส าคัญที่น่าจะเหมาะสมกับระนอง คือ การท าให้จังหวัดเป็นที่ยอมรับในฐานะ 
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีเรื่องเล่าเฉพาะตัว (boutique product) ท าให้ผลผลิต
น่าสนใจ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น มีตลาดรองรับ และท าให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคมีความสุขบนพ้ืนฐานของ
วิถีการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาจเทียบเคียงได้กับแนวทางของญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ในการยกระดับ
สินค้าเกษตรของตนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์ของ
จังหวัดที่มีเป้าหมายจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วย  

หากเปรียบเทียบการเกษตรของระนองกับต้นไม้ เห็นได้ว่า การเกษตรของระนองมีรากยึด 
ที่แข็งแกร่ง เพราะมีฐานชุมชนที่เหนียวแน่น รู้ความต้องการชัดเจน ส่งผลให้สามารถ “ระเบิดจากข้างใน” 
ซึ่งท าให้ผลส าเร็จยั่งยืนและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน การเกษตรระนอง มีรากแก้วที่หลากหลาย 
หมายความว่า ไม่ได้พ่ึงพาผลผลิตเดียวหรือตลาดเดียว เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรผสมผสาน 
ปลูกพืชหลายชนิดเพ่ือให้มีรายได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งพยายามกระจายตลาด ไม่พ่ึงการส่งออกไป
ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือพ่ึงพาแต่พ่อค้าคนกลางในการกระจายสินค้า โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคให้มากข้ึน  

ล าต้นที่แข็งแรงของต้นไม้เปรียบได้กับผลผลิตที่ดีและมีสรรพคุณ โดยใช้เรื่องเล่าของ
เกษตรกรและแหล่งผลิตมาเพ่ิมความน่าสนใจ หาโอกาสสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้สินค้า (Ranong 
branding) และขยายตลาดใหม่รองรับผลผลิต ซึ่งอาจเป็น niche market เพ่ือลดการพึ่งพาตลาดหลัก 
ที่ผู้ผลิตไม่สามารถมีส่วนร่วมก าหนดราคา นอกจากนี้ ปัจจัยส าคัญอีกประการ คือ การมีเครือข่าย
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คล้ายกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ร่วมกันเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจรและมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ปัญหาท้าทาย ได้แก่ จะท าอย่างไรให้ภาคเกษตรกรรมเกิดการประสานพลังกันอย่างแท้จริง 
สามารถก าหนดตลาดของตนเอง (our market) และก าหนดราคาได้เอง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการพึ่งพา
ตลาด future ซึ่งอาจผันผวนเกินไป เพ่ือไม่ให้ผลผลิตการเกษตรประสบปัญหาเดียวกับยางพาราและ
ล าไยที่เคยถูกกดราคาเพราะพ่ึงจีนเป็นตลาดหลักแห่งเดียว โดยแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ คือ 
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการท างานเหมือนทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์ (Hollywood Model) ซึ่งใน
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แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย แต่สามารถท างานร่วมกันเพ่ือผลิต
ภาพยนตร์ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นเครือข่ายของ 
การประสานพลังระหว่างเกษตรกรรายย่อย (network of complementarities) 

ปัญหาส าคัญอีกประการของเกษตรกรระนอง คือ การขาดแคลนแรงงาน จึงอาจหาทาง
แก้ไขโดยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น 

 
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.2.1 ส่งเสริมให้การเกษตรของระนองเป็นการเกษตรที่เน้นคุณภาพและมีอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นเป็นจุดเด่น สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งปริมาณ (Boutique Agro 
Ranong) ซึ่งจะรองรับการที่ภาคบริการในจังหวัดระนองจะมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
จากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน าที่เป็นจุดหมายปลายทางส าหรับคนรักสุขภาพ  
โดยอาศัยการมีบ่อน้ าแร่คุณภาพสูงและอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นปัจจัยดึงดูด  

3.2.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรมของจังหวัดระนองควรมีความร่วมมือกัน 
อย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันการสร้าง Brand Ranong ส าหรับสินค้าเกษตร โดยค้นหาเรื่องราว
น่าสนใจของจังหวัดหรือที่ เกี่ยวข้องกับผลผลิตแต่ละชนิดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยส่งเสริมให้แหล่งผลิตสินค้าบางแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือเชิงนิเวศ เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้ของสาธารณชน นอกจากนี้ อาจสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น เช่น กาแฟ ทุเรียน มังคุด เป็นเครื่องดื่มและผลไม้ส าหรับเลี้ยงแขกระดับประเทศ และส่งเสริม
การจับคู่ระหว่างเกษตรกรกับร้านอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัด เพ่ือส่งเสริมการใช้ผลผลิต 
ทางการเกษตรจากท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในลักษณะ Farm to Table พร้อม
ด้วยเรื่องราวบอกเล่า “ความพิเศษ” ของวัตถุดิบเหล่านี้ในเมนูอาหาร 

3.2.3 ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของตลาด เช่น ตลาดในประเทศอาจต้องการมังคุดเปลือกบาง แต่ตลาดต่างประเทศ
ต้องการมังคุดเปลือกหนาและสุกช้าลง เพ่ือประโยชน์ในการขนส่งระหว่างประเทศ 

3.2.4 ภาครัฐควรสนับสนุนการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรของระนอง
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์แนวโน้มความต้องการ
ของตลาด สภาพดินฟ้าอากาศ และปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก. 
ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 

 
ก าหนดการศึกษาพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดระนอง 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
09.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD7312  
10.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
11.00 น.  คณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อดีบุก วัดบ้านหงาว อ.เมือง  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน 168 คาเฟ่  
13.30 น.  เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดระนอง  
14.00 น.  เข้าเยี่ยมคารวะนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรับฟังการบรรยาย

หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
 ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง  
15.30 น.  เดินทางไปห้องประชุมร้านเคียงเล  
16.00 น.  ประชุมแยกกลุ่มตามประเด็นศึกษา 5 กลุ่ม และพบอาจารย์ประจ ากลุ่ม เพ่ือระดม

ความคิด จัดสรรหน้าที่งานภายในกลุ่ม และรายละเอียดการลงพื้นที่  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเคียงเล  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง  
 กลุ่ม 1, 2 และ 3 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทยีนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 1)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนชุมทอง และศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่บ้านไร่ไออรุณ อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 2)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าการเกษตร 
(ศพก.) และสวนผักดิน อ.เมือง  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนบ้านแหลมนาว อ.สุขส าราญ  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ท่าเรือกิจไพศาล อ.เมือง  

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น และรวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง กลุ่ม 4 และ 5 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 3)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ อ.ละอุ่น  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนหาดส้มแป้น อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ธารินฮอทสปริง อ.เมือง  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ.  

11.30 น.  ออกเดินทางไป อ.กระบุรี  
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (รวมทุกกลุ่ม)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 4) 

ประเด็น Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล ธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน  
 ที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (แยกประเด็นศึกษาของแต่ละกลุ่ม)  
17.00 น.  รับประทาน อาหารเย็น ที่ร้านพรรณีภรณ์ อ.เมือง  
18.30 น.  เดินทางกลับที่ พัก และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและสรุปประเด็นศึกษา 

วิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าเสนอท่ีโรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มเตรียมการน าเสนอ  
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09.30 น.  กลุ่มที่ 1–5 น าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
พร้อมข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที ที่เฮอริเทจ แกรนด์  
คอนเวนชั่น อ.เมือง  

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่บาร็อค เลอ คาเฟ  
12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
13.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD3141 กลับกรุงเทพฯ  
15.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 

................................................................ 
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ภาคผนวก ข. 
องค์ประกอบคณะ กลุ่มที่ 1  

การศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning 
ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ประเด็นศึกษาย่อยเรื่อง “วิถีเกษตรสู่ความยั่งยืน” 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 2563 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

กระทรวงการคลัง 
1.  นางสาวเสาวคนธ์ มีแสง นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 

กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 
กระทรวงการต่างประเทศ 
2.  นางพิชญ์นาฎ วะยาค า  ผู้อ านวยการกองบรรณสารและห้องสมุด  

ส านักงานปลัดกระทรวง 
3.  นายพฤทธิพงษ์ ปุณฑริโกบล  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
4.  นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ  นักการทูตช านาญการพิเศษ 

กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก 
5.  นางสาวสุนทริยา กาญจนะ  นักการทูตช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
6.  นายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 
7.  นายพนม ทองประยูร นั กการทูตช านาญการพิเศษ 

กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8.  นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงพาณิชย์  
9.  นางแววดาว ด ารงผล  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ว่าที่พันตรี ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช  
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ภาคผนวก ค. 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท างานอย่างผู้รู้จริง 
2. ระเบิดจากข้างใน 
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro 
4. ท าตามล าดับขั้น 
5. ภูมิสังคม 
6. องค์รวม 
7. ไม่ติดต ารา ท าให้ง่าย simplicity 
8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
9. การมสี่วนร่วม 
10. ประโยชน์ส่วนรวม 
11. บริการรวมที่จุดเดียว 
12. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
13. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
14. ปลูกป่าในใจคน 
15. ขาดทุนคือก าไร 
16. การพ่ึงตนเอง 
17. พออยู่พอกิน 
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18. เศรษฐกิจพอเพียง 
19. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
20. อ่อนน้อมถ่อมตน 
21. ท างานอย่างมีความสุขในการท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน 
22. ความเพียร 
23. รู้รักสามัคคี 
24. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
25. ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น 
26. ท าเรื่อย ๆ ท าแบบสังฆทาน 
27. ชัยชนะของการพัฒนา 
 
 

................................................ 
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ภาคผนวก ง. 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
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ภาคผนวก จ. 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยส าคัญสองประการ คือ 
ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ 
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตน
ขึ้นมา ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพ้ืนที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง 
คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ 
 
เงื่อนไขการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม เนื่องจาก  
มีคุณสมบัติ พิ เศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่ เกิดจากอิทธิพลสิ่ งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  เช่น 
สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ ตลอดจนทักษะความช านาญและภูมิปัญญา
ของกลุ่มชน ที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ประกอบด้วย  

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน กล่าวคือ ผู้เป็น
เจ้าของไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตที่อาศัยอยู่ในสถานที่หรือแหล่งภูมิศาสตร์  และผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น ที่มีสิทธิผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์
นั้นได้ ผู้ผลิต คนอ่ืนที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์จะไม่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์
เดียวกันมาแข่งขันได้ สิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้บางครั้งเรียกว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถน าสิทธิ 
ที่ได้รับไปอนุญาตให้ บุคคลอ่ืนใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นที่มีสิทธิใช้ระดับ  
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์  
 
การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยท่ัวไป อาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 

 ระดับปกติ ใช้กับสินค้าทั่วไปโดยมุ่งป้องกันมิให้มีการน าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้ใน
ลักษณะ ที่จะท าให้คนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านั้น เช่น ผู้ผลิตไข่เค็มที่เชียงใหม่  
ไม่สามารถใช้ค าว่า “ไข่เค็มไชยา” กับสินค้าของตนได้ หากท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด คิดว่าไข่เค็มของตน 
มาจากอ าเภอไชยา 

ระดับพิเศษ ใช้กับสินค้าเฉพาะอย่าง (ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง) เป็นการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นทุกกรณี แม้จะไม่ได้ท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพ่ือคุ้มครองไม่ให้มีการแสดง
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ให้ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยใช้ค าว่า “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือค าท านองเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้า ( The 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) ได้ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าที่ทุกประเทศสมาชิก WTO จะต้องให้ความคุ้มครองสินค้าประเภท ไวน์ และสุรา  
ในระดับพิเศษ ตัวอย่างการคุ้มครอง GI ในระดับพิเศษนี้ เช่น ผู้ผลิตไวน์ในประเทศไทยไม่สามารถใช้
ค าว่า “Bordeaux” ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการอ้างโดยอ้อม เช่น ผลิตแบบ Bordeaux หรือชนิดเหมือน 
Bordeaux หรือแม้จะได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นไวน์ที่ผลิตในไทยก็ตาม เป็นต้น 

 
ประโยชน์ของสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

1) เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ประโยชน์ข้อนี้อยู่บนแนวคิดที่ว่าผู้บริโภคควรจะได้บริโภคสินค้า
หรือบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามที่ต้องการ การท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสินค้านั้นมาจากที่อ่ืน 
ย่อมเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนอกจากจะท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าตามที่ตน
ต้องการจากฉลากหรือชื่อที่ใช้แล้ว ยังอาจจะส่งผลกระทบไปยังสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยรวม ในแง่ท่ีว่าสินค้านั้นอาจจะไม่มีมาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น 

2) เพ่ือคุ้มครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมนี้ 
ถือเป็นภารกิจส าคัญของรัฐที่จะต้องส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้กลไกตลาด
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการค้าจะต้องไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ค้ารายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม 
กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ฉกฉวยหรือน าเอาชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้าง  
โดยทุจริต การอ้างแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ เพ่ือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชนอ่ืน ๆ ที่ผลิต
สินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมถือเป็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 

3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต และเป็นเครื่องมือทางการตลาด วัตถุประสงค์หลัก 
ประการหนึ่งของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ เพ่ือสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยที่การระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้าจ าพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้น
จากแหล่งอ่ืน การระบุเช่นนี้จะมีผลท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาสูงขึ้นหรือจ าหน่ายได้มากขึ้น 
เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามที่ต้องการจากแหล่งผลิตที่ได้มีการ
อ้างชื่อ ตัวอย่างชื่อของสินค้าที่อาจจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ เช่น ไข่เค็มไชยา มีดอรัญญิก ส้มโอ
นครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Bordeaux Wine หรือ Irish Whisky 
เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังสามารถใช้ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้านั้นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามของกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยลดภาระในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายลงได้ ทั้งนี้ เพราะการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในทาง
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การตลาดเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วในหลายประเทศ การเพ่ิมเครื่องมือทางการตลาดตัวนี้ให้แก่คนไทย
ย่อมเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับโลกไปในตัว 

4) เพ่ือให้มีการดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะเหมือนเป็น
เครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า เนื่องจากเงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครองใน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่และตัวสินค้าไม่ว่าในแง่
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะใดๆ เช่น วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะ
ของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมีส่วนอย่างมากในการช่วยกันรักษาคุณภาพ หรือชื่อเสียง
นั้น ๆ ไว้ มิฉะนั้น อาจเข้าเหตุระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 

5) เพ่ือช่วยกระจายรายได้สู่ชนบท และส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าที่อาจขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้น โดยมากจะเป็นสินค้าเกษตร เพราะปัจจัยในแง่สภาพดินฟ้า
อากาศ หรือสภาพพ้ืนที่จะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งน าไปสู่ชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ 
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยตรง โดยเป็น
การดึงเอาชื่อเสียงที่มีการสั่งสมมานานดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเพ่ือเ พ่ิมมูลค่าของ
สินค้า และความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องตาม
นโยบายของรัฐบาล 

6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประโยชน์ในทางอ้อม
ของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันของกลุ่มชนใน
ท้องถิ่น ที่ต้องร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของสินค้าของตน สร้างความรู้สึกผูกพัน ความภาคภูมิใจในถิ่น
ก าเนิด อันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานชนบทอพยพเข้าสู่เมือง  
ช่วยรักษามรดกตกทอด ขนบธรรมเนียม และศิลปะพ้ืนบ้านของไทยได้อีกด้วย 
 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดค านิยามของ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ไว้ว่าหมายถึง ชื่อ 
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิ ด
จากแหล่งทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
 
เงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครอง 

เงื่อนไขส าคัญในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ได้แก่ คุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของสินค้าที่จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้น ตัวอย่างเช่น กรณีของไข่เค็มไชยาที่มีลักษณะเฉพาะที่นักชิม
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ทั้งหลายติดใจ คือ ไข่แดงที่ใหญ่และแดงสดนั้น เป็นผลมาจากอาหารตามธรรมชาติที่เป็ดกินและ 
มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่นนั้นเท่านั้น ดังนั้น แม้จะน าเป็ดพันธุ์เดียวกันไปเลี้ยงที่จังหวัดอ่ืน ก็จะไม่ได้ไข่ที่มี
ลักษณะเดียวกันกับที่ได้จากการเลี้ยงในอ าเภอไชยา เช่นนี้ถือได้ว่าคุณภาพของไข่เค็มไชยานั้นมี
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นนั้นแล้ว 
 
ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มีดังนี้ 

1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน 
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น 

2) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 

3) กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 
ผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

ผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น 
และผู้ประกอบการค้าที่เก่ียวกับสินค้านั้น 
 
ผลของการขึ้นทะเบียน 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เช่น ไข่เค็มไชยา ย่อมส่งผลให้เฉพาะคน 
ในท้องถิ่นของอ าเภอไชยาที่ท าการผลิตไข่เค็มเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ค าว่า “ไข่เค็มไชยา” กับไข่เค็มที่ผลิต
ขึ้นได้ คนในท้องถิ่นอ่ืนแม้จะผลิตไข่เค็มออกขายเช่นเดียวกันก็ไม่มีสิทธิใช้ค าวว่า “ไข่เค็มไชยา” ทั้งนี้ 
หากมีการละเมิดโดยมีบุคคลอ่ืนใช้ ค าดังกล่าวเพ่ือแสดงหรือท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่า ไข่เค็มของตน
เป็นไข่เค็มที่มาจากอ าเภอไชยาแล้ว ถือว่าเป็น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นความผิด
และต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 
การสั่งระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

หากปรากฎว่ามีผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายทะเบียนอาจมีค าสั่งให้ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
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การเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ตามปกติการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น เมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับ 

ความคุ้มครองตลอดไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา เว้นแต่ถ้าปรากฎเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ใน
ภายหลัง ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้  

1)  การขอขึ้นทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้กระท าไปโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรืออ าพราง หรือมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงในขณะที่รับขึ้นทะเบียน  

2)  สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงนั้น ท าให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด หรือท าให้รายการเกี่ยวกับแหล่งภูมิศาสตร์หรือรายการอ่ืน
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ลงไว้ในทะเบียน 
 
ขั้นตอนการได้มาซึ่งความคุ้มครองในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

รวมกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสายการผลิตเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการขอขึ้นทะเบียน GI 
และก าหนด specification ของสินค้า รวมทั้งในแง่มุมทางการตลาดว่า การขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะให้ 
ผลที่คุ้มค่าต่อกลุ่มหรือไม่ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบรับรองมาตรฐาน และจะมีแผนท าการตลาด 
ในการประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ อย่างไรให้ติดตลาด 

น าร่าง Specification มาขอรับรองกับหน่วยงานรับรอง (Certification Boby : CB) ว่า ได้
มาตรฐานหรือไม่ พร้อมทั้งยกร่างมาตรการควบคุมการผลิตสินค้า GI นั้น ๆ (Control Plan) เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
 
กระบวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

จัดตั้งกลไกควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือมาตรการควบคุมการผลิตสินค้าตามที่ 
นายทะเบียนได้ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขของการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความมี
เอกลักษณ์ของสินค้านั้น ๆ 

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้คุณลักษณะพิเศษของสินค้าจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้น ๆ เป็นตัวน า เพ่ือให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดภาพลักษณ์เชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะ
พิเศษนั้นกับพ้ืนที่ แหล่งผลิต 
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ภาคผนวก จ. 
เอกสารน าเสนอการศึกษาพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Action Learning  

ประเด็นศึกษา “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 8–11 กันยายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
กลุ่มผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา Action Learning ในหัวข้อ “หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

ในประเด็นย่อย “การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน” ในพ้ืนที่บ้านร้อยปีเทียนสือ ชุมชนชุมทอง 
ศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย ชุมชนซอยร่วมจิตร ชุมชนบ้านแหลมนาว ชุมชนหาดส้มแป้น และ  
ก้องวัลเลย์ โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชน 
กลุ่มผู้ศึกษาได้พบว่า ชุมชนมีปัญหาความเหลื่อมล้ ามีหลายด้านและหลากมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
การจ้างงาน การศึกษา สาธารณสุข สังคม สิ่งแวดล้อม การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และการพัฒนาชุมชน 
โดยมีลักษณะเฉพาะในแต่ละชุมชน ดังนี้  

บ้านร้อยปีเทียนสือ ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดระนอง แต่ขาด 
การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ และไม่มีการพัฒนาชุมชนโดยรอบควบคู่กันไป ท าให้ขาด 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ชุมชนชุมทอง มีผู้น าชุมชนและองค์การพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทเข้มแข็งในการดูแล 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวแรงงานชาวเมียนมา ชุมชนมีปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานชาวเมียนมาต่ ากว่า
แรงงานไทย และมีอุปสรรคการเข้าถึงระบบการศึกษาไทยของบุตรของแรงงานชาวเมียนมา  

ชุมชนซอยร่วมจิตร ซึ่งครอบครัวชุมชนแรงงานชาวเมียนมาไม่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน
โดยรอบ ไม่ดูแลชุมชนตนเอง และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ท าให้มีสภาพเป็นชุมชนแออัด
และแหล่งเสื่อมโทรม เต็มไปด้วยขยะ รวมทั้งบุตรของครอบครัวแรงงานชาวเมียนมาก็อยู่ในสภาพที่ไม่
สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาไทยได้เช่นกัน  

ชุมชนบ้านแหลมนาว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงได้ยาก มีความพยายามที่จะพัฒนาชุมชนตนเอง
ด้านการท่องเที่ยว โดยไม่ พ่ึงพาภาครัฐทั้งที่สามารถเข้าถึงภาครัฐได้ เพราะไม่ต้องการให้มี 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของชุมชนเป็นไป
อย่างจ ากัด  

ชุมชนหาดส้มแป้น ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง มีการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก 
ดินขาว โดยสมาชิกชุมชนที่มารวมตัวกันมีโครงสร้างการจัดการชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐบ้าง ท าให้เป็นชุมชนที่มีการรวมตัวเข้มแข็งในระดับหนึ่ง 

ในส่วนของการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน ศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย 
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนคาทอลิก ซึ่งเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการศึกษาระดับประถมแก่บุตรของ
แรงงานชาวเมียนมาเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือกับ กศน. แต่ก็มีข้อจ ากัดด้านการจัดการศึกษาและ
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ เพราะพ่ึงพารายได้จากการบริจาค ก้องวัลเลย์เป็นตัวอย่างของ



ข 

ธุรกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก โดยชุมชนทั้งชนกลุ่มน้อยและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ผลิต 
และธนาคารภาครัฐให้การสนับสนุน แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเจาะตลาด
ต่างประเทศ  

กลุ่มผู้ศึกษาเห็นว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชนนั้น ผู้อยู่อาศัยในชุมชนควร
ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ( sense of 
ownership) เป็นหลักส าคัญ โดยภาครัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนเท่าที่จะท าได้ เช่น 
องค์ความรู้ งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ชุมชนต่าง ๆ ที่คณะผู้ศึกษาได้ไปพบมีประเด็นที่สอดคล้องกับ SDGs ในข้อ 1–16 หลายข้อ เช่น 
การศึกษา สุขภาพ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และชุมชนยั่งยืน ฯลฯ แต่ข้อที่ส าคัญที่สุดจึงเป็น
ข้อ 17 คือ การเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการบรรลุ SDGs ซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความเป็นหุ้นส่วนและการสนับสนุนระหว่างชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดระนอง 



2 

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) มีเนื้อที่ประมาณ 
3,298,045 ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และเป็น
ล าดับที่ 60 ของประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

และอ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอบ้านตาขุน 
อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทะเลอันดามัน 
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางนับจากทิศเหนือสุดจดใต้สุด
ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพ้ืนดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด 
9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศปะกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นป่าปกคลุม ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนเป็นพ้ืนที่ราบ
ประมาณร้อยละ 14 และเป็นภูเขาประมาณ ร้อยละ 86 มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจ านวน 62 เกาะ 
และมีแม่น้ ากระบุรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  
 
ตารางท่ี 1  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระนอง 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ จ านวน (ไร่) 
พ้ืนที่ราบ เกือบราบ มีความลาดชัน 0–2% 288,580 
พ้ืนที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย คือ 2–8% 756,170 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันปานกลาง คือ 8–16% 590,590 
พ้ืนที่ที่เป็นเขา เป็นพื้นที่มีความลาดชันมาก คือ 16–35% 380,722 
พ้ืนที่สูงชัน ได้แก่ ดินที่มีความลาดชัน 35–50% 42,050 
พ้ืนที่สูงชันมาก ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชัน 50–70% 1,954 
พ้ืนที่สูงชันมากที่สุด ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 75% 1,212 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,061,278 
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1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปด

แดดสี่”เนื่องจากได้รับลมมรสุมทั้งสองด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 3,315.2 มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกในแต่ละปี
ประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน–พฤศจิกายน และตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม–
กรกฎาคม อุณหภูมิสูงสุด 33.26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 23.21 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.60 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 
95.67 และต่ าสุดเฉลี่ยร้อยละ 45.83 

ในส่วนของลมมรสุมนั้น จังหวัดระนองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทยช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ 
และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สู ตร มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมาก และฝนตกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน จังหวัดแบ่งฤดูกาลตาม
ลักษณะลมฟ้า อากาศของประเทศออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้อากาศร้อนทั่วไป อากาศจะร้อนที่สุด
ในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้ า 
จากทะเล ท าให้อากาศกลายความร้อนลงไปมาก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย
จึงท าให้มีฝนตกมากตลอดฤดู และเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม จะมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมี 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิ
ลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึ งลดลงเล็กน้อย
เป็นครั้งคราว อากาศไม่สู้จะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไปแต่มีปริมาณไม่มาก 
 
1.2  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพ้ืนที่ 

1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน า การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมี

สุขภาวะที่ดี และประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน” 
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พันธกิจ (Mission) 
1)  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมือง

ท่องเที่ยวชั้นน าของอาเซียน 
2)  เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1)  สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการค้าผ่านแดน 
เชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชน 

2)  เพ่ือสร้างสังคมม่ันคง ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3)  เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
จังหวัดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน า 
เป้าประสงค ์:  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้ง

ภายในและต่างประเทศและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
2)  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยกลไกและช่องทางที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงเข้มแข็งตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค ์:  เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เชื่อมโยงการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่ม่ันคง 

กลยุทธ์ : 
1)  ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจ าหน่ายอาหารปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคง

ทางด้านอาหาร 
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2)  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร (พัฒนาคุณภาพ/ลดต้นทุน 
การผลิต) สร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3)  เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพ่ึงตนเองที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์: 
1)  สังคมระนองน่าอยู่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
2)  จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
3)  ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลง 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
2)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
4)  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม 
5)  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 
6)  เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7)  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน 
เป้าประสงค ์:  จังหวัดระนองมีบทบาทที่ส าคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและ

การลงทุนของไทยอาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า  

การลงทุนและการส่งออก 
2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการค้าผ่านแดน 
3)  พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี

ศักยภาพ 
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4)  พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง 
ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง ผู้บริหารองค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการประสานงาน และบูรณาการโครงการ  
ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง และ ภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เป็นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นองค์กรหลัก 

ในการพัฒนา ท้องถิ่น บนพื้นฐานของการบูรณาการรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง 
2)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
3)  การจัดวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
4)  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ

ท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ : 
1)  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

ยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ : 
1)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน 
2)  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
4)  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
5)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

จังหวัดระนอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
กลยุทธ์ : 
1)  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบัน และศักยภาพ

ของผู้น าชุมชน 
2)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3)  การจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และก าหนด

มาตรการในการลดเหตุร้าย 
4)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ : 
1)  การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ยั่งยืนนายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
2)  สร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนา 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ : 
1)  ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ศาสนา และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
2)  สนับสนุนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
3)  การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
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1.2.3 การเมือง การปกครอง 
1.2.3.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 30 ต าบล 178 
หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอเมืองระนอง กระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอกะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนพื้นที่ ระยะทาง จ านวน ต าบล หมู่บ้าน แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ห่างจากจังหวัด 
(ก.ม.) 

ตั้งเมื่อ 
(พ.ศ.) 

จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน 

เมืองระนอง 713.723 – 2481 9 38 
ละอุ่น 748.546 43 2516 7 30 
กะเปอร ์ 657.688 52 2508 5 34 
กระบุรี 783.01 60 2439 7 61 
สุขส าราญ 395.078 92 2550 2 15 
 
ตารางท่ี 3  รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน รายอ าเภอ 

อ าเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
อ าเภอเมืองระนอง 37216 32,595 70,175 30,860 
ต าบลบางริ้น 12,559 11,926 24,485 13,438 
ต าบลบางนอน 7,026 6,543 13,560 6,345 
ต าบลปากน้ า 4,161 3,153 7,314 3,137 
ต าบลหงาว 3,462 2,989 6,451 1,921 
ต าบลทรายแดง 2,195 1,828 4,022 1,180 
ต าบลหาดส้มแป้น 1,941 1,665 3,606 1,363 
ต าบลเกาะพยาม 517 466 983 655 
อ าเภอกระบุรี 21,762 20,585 42,347 17,816 
ต าบล จ.ป.ร. 6,246 5,771 12,035 5,154 
ต าบลล าเลียง 4,424 4,210 8,634 3,667 
ต าบลปากจั่น 3,565 3,348 6,913 3,044 
ต าบลมะมุ 2,394 2,201 4,795 2,067 
ต าบลน้ าจืด 2,084 1,927 4,011 1,767 
ต าบลบางใหญ่ 1,595 1,458 3,053 1,116 
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อ าเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
ต าบลน้ าจืดน้อย 1,436 1,470 2,906 1,001 
อ าเภอละอุ่น 5,770 5,376 11,146 4,387 
ต าบลบางแก้ว 2,215 2,098 4,313 1,706 
ต าบลบางพระเหนือ 1,669 1,646 3,315 1,229 
ต าบลในวงเหนือ 689 575 1,264 575 
ต าบลในวงใต ้ 630 562 1,192 484 
ต าบลละอุ่นเหนือ 567 495 1,062 393 
อ าเภอกะเปอร์ 9,456 9,011 18,476 6,406 
ต าบลกะเปอร ์ 2,850 2,671 5,521 2,208 
ต าบลบางหิน 2,161 2,038 4,199 1,422 
ต าบลม่วงกลวง 1,840 1,856 3,696 1,050 
ต าบลบ้านนา 1,685 1,589 3,274 1,292 
ต าบลเชี่ยวเหลียง 974 953 1,927 728 
อ าเภอสุขส าราญ 6,225 5,992 12,217 3,671 
ต าบลนาคา 3,114 3,112 6,226 1,766 
ต าบลก าพวน 3,111 2,800 5,991 1,905 
เทศบาลเมืองระนอง 8,257 8,135 16,392 7,273 
เทศบาลต าบลน้ าจืด (ต าบลน้ าจืด) 1,811 1,865 3,676 1,628 
เทศบาลต าบลกะเปอร์ (ต าบลกะเปอร์) 891 884 1.775 529 
เทศบาลต าบลหงาว (ต าบลหงาว) 1,177 1,169 2,373 910 
เทศบาลต าบลละอุ่น 1,218 1,162 2,380 974 
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ภาพที่ 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดระนอง 
 

1) อ าเภอเมืองระนอง ตั้งอยู่ต าบลเขานิเวศน์ มีเนื้อที่ประมาณ 713.723 
ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นภูเขา พ้ืนที่ราบสูงส่วนมาก ที่ราบต่ ามีน้อย ความสูงขึ้นอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออก ค่อย ๆ ลาดต่ าลงมาทางทิศตะวันตกด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน มีแม่น้ ากระบุรีแม่น้ าส าคัญ
ไหลผ่าน และล าคลองเล็ก ๆ จ านวน 9 สาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน เงาะ มะพร้าว จ าปาดะ มะม่วงหิมพานต์ ลองกอง กาแฟ ทุเรียน มังคุด สะตอ หมาก 
และการปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ 

2) อ าเภอกระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ห่างจากตัว
จังหวัดระนอง 60 กิโลเมตร เป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของจังหวัดระนอง (พ้ืนที่เท่ากับ 783.010 
ตารางกิโลเมตร) มีอาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนยางพารา กาแฟ ปาล์ม และผลไม้ อาชีพเสริม ได้แก่ 
ค้าขาย ประมงพ้ืนบ้าน และรับจ้างมีแม่น้ ากระบุรี เป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน 

3) อ าเภอละอุ่น เป็นอ าเภอที่ได้ชื่อว่า “อ าเภอในหุบเขา” ตั้งอยู่ทาง 
ทิศเหนือของจังหวัดระนองห่างจากตัวจังหวัดระนอง ถนนสายหาดส้มแป้น–บางพระใต้ ระยะทาง 32 
กิโลเมตร และถนนเพชรเกษม–ละอุ่น แยกกิโลเมตรที่ 30 ระยะทาง 43 กิโลเมตร มีอาณาเขตชายฝั่ง
ริมทะเลด้านตะวันตกติดต่อประเทศพม่า มีเนื้อที่ประมาณ 748.546 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสูงต่ า มีล าน้ าส าคัญ ได้แก่ คลองละอุ่น คลองบางพระ คลองบางแก้ว ลักษณะพื้นที่คล้ายกับ
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รูปหัวใจ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาบางส่วนเป็นที่ราบ มีเนื้อท่ีเพ่ือการเกษตรประมาณ 39,194 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรมีการท าสวนยางพารา 
สวนปาล์ม และท าไร่กาแฟ 

4) อ าเภอกะเปอร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัด
ระนอง 52 กิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 620 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 657.688 ตารางกิโลเมตร มีความอุดม
สมบูรณ์ทั้งด้าน ป่าไม้ สัตว์ป่า ของป่า และแร่ธาตุต่าง ๆ มีแม่น้ าล าคลองที่ส าคัญ 2 สาย คือ คลอง
กะเปอร์มีต้นก าเนิดจากเขาแม่ยายหม่อน และคลองบางหิน มีต้นก าเนิดจากเขาแดนคลองยัน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและการประมง ซึ่งในพ้ืนที่มีพืชทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
ยางพารา กาแฟ เงาะ มังคุด ลองกองและปาล์มน้ ามัน 

5) อ าเภอสุขส าราญ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากจังหวัด
ระนอง ประมาณ 92 กิโลเมตรมีเนื้อที่รวมประมาณ 395.078 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
246,929.375 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบไหล่ทวีปและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสูงและป่าไม้สลับอยู่
ทั่วไป พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีพ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาใหญ่เป็น
แนวยาวอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอ และมีภูเขากระจัดกระจายอยู่ตามริมแนวฝั่งอันดามันด้านทิศ
ตะวันตกมียอดภูเขาสูง คือ ยอดเขาแดน เป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี 
รวมมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

1.2.3.2 โครงสร้างการบริหารราชการ จังหวัดระนอง มีรูปแบบการบริหารราชการ 
เป็น 3 รูปแบบ คือ 

1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 31 หน่วยงาน และระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 5 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอกระบุรี อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอละอุ่น และอ าเภอสุขส าราญ 

2) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 
ซึ่งมาตั้งหน่วยงานในจังหวัด 77 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 7 
หน่วยงาน 

3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 20 แห่ง 
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1.2.4 ประชากรและโครงสร้างประชากร 
1.2.4.1 ประชากร 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ระบุจ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนก
ตามเพศ ช่วงอายุรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม ชาย% หญิง% 
00–04 6,102 5,793 11,895 3.67 3.48 
05–09 6,259 5,778 12,037 3.76 3.47 
10–14 7,217 6,756 13,973 4.34 4.06 
15–19 7,046 6,579 13,625 4.24 3.96 
20–24 6,133 6,002 12,135 3.69 3.61 
25–29 6,996 6,472 13,468 4.21 3.89 
30–34 6,926 6,847 13,773 4.17 4.12 
35–39 7,235 6,941 14,176 4.35 4.17 
40–44 6,877 6,832 13.709 4.14 4.11 
45–49 6,269 6,007 12,276 3.77 3.61 
50–54 5,172 4,990 10,162 3.11 3.00 
55–59 3,885 3,939 7,824 2.34 2.37 
60–64 2,697 2,782 5,479 1.62 1.67 
65–69 1,834 1,885 3,719 1.10 1.13 
70–74 1,552 1,577 3,129 0.93 0.95 
75–79 1,137 1,304 2,441 0.68 0.78 
80+ 1,042 1,420 2,462 0.63 0.85 
รวม 84,379 81,904 166,283 50.74 49.26 

 

1.2.4.2 โครงสร้างประชากร 
หากจ าแนกรายละเอียดตามโครงสร้างหรือองค์ประกอบด้านกลุ่มอายุ

ของประชากรนั้นจะพบว่า จังหวัดระนองมีสัดส่วนประชากรโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15–54 ปี 
รองลงมาคือ ช่วงแรกเกิด ถึง 14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป หรือวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยท างานในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน โดยจะสังเกตเห็นว่าจะมีการลดลงในช่วงอายุ 20–24 ปี ซึ่งน่าจะเป็นการโยกย้ายเพ่ือไป
ศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ ล่าสุดส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผย 
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จ านวนราษฎรของ จังหวัดระนอง มีจ านวนทั้งสิ้น 18 2,030 คน โดยจ าแนกเป็นชาย จ านวน 43,874 คน 
และหญิง จ านวน 88,156 คน 
 

 
 

ภาพที่ 3  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร จังหวัดระนอง 
 

1.2.5 ด้านสังคม 
1.2.5.1 ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด (จปฐ.2)  

ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวน 
ทีส่ ารวจ 

ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน  ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)    
1. หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการดูแลก่อนคลอด 1,926 คน 1,926 คน 100.0 
2. แม่ที่คลอดลูกไดร้ับท าคลอด/ดูแลหลังคลอด 712  คน 712 คน 100.0 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 1,011 คน 1,011 คน 100.0 
4. เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ไดร้ับวัคซนีครบ 1,011 คน 1,011 คน 100.0 
5. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือนแรก 794 คน 761 คน 95.8 
6. เด็ก–5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5,736 คน 5,733 คน 99.9 
7. เด็ก 6–15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 14,114 คน 14,106 คน 99.9 
8. เด็ก 6–12 ปี รับฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบ 9,497 คน 9,490 คน 99.9 
9. ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย 27,965 คร. 27,316 คร. 97.7 
10. ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม 27,965 คร 26,997 คร. 96.5 
11. คนอายุ35ปีขึ้นไปได้รับตรวจสุขภาพประจ าป ี 42,391 คน 40,121 คน 94.6 
12. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน 81,383 คน 80,457 คน 98.9 
13.ทุกคนในครัวเรือนที่มีประสิทธิประกันสุขภาพมีหลักประกัน 

สุขภาพ 
84,417 คน 84,357 คน 99.9 
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ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวน 
ทีส่ ารวจ 

ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน  ร้อยละ 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) 

   

14. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย 27,965 คร. 27,677 คร. 99.0 
15. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงตลอดปี 27,965 คร. 27,706 คร. 99.1 
16. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 27,965 คร. 27,742 คร. 99.2 
17. ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ 27,965 คร. 27,622 คร. 98.8 
18. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 27,965 คร. 27,905 คร 99.8 
19. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัตภิยัอย่างถูกวิธี 27,965 คร. 27,715 คร 99.8 
20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 27,965 คร. 27,763 คร. 99.3 
21. ครัวเรือนมีความอบอุ่น 27,965 คร. 27,957 คร. 100.0 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษา) 

   

22. เด็กอายตุ่ ากว่า 3 ปี ด้รับการส่งเสริมการเรียนรู ้ 2,317 คน 2,315 คน 99.9 
23. เด็กอายุ 3–5 ปี ด้รับการเตรยีมความพร้อมก่อนวัยเรยีน 3,419 คน 3,413 คน 99.8 
24. เด็กอายุ 6–15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 14,114 คน 14,094 คน 99.9 
25. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมปลาย 1,948 คน 1,888 คน 96.9 
26. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ไดร้ับฝกึอบรมด้านอาชีพ 60 คน 42 คน 70.0 
27. คนอายุ 15–60 ปีเตม็อ่านเขียนไทยได ้ 59,985 คน 59,924 คน 99.9 
28. คนในครัวเรือนไดร้ับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 27,965 คร. 27,896 คร. 99.8 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและ
มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต) 

   

29. คนอายุ 15–60 ปี มีอาชีพและมีรายได ้ 53,999 คน 51,660 คน 95.7 
30. คนในครัวเรือน มีรายไดเ้ฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
23,000 บาทต่อคนต่อไป 

27,965 คร. 27,936 คร. 99.9 

31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 27,965 คร. 25,514 คร. 91.2 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทย
ให้กับตนเองเพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น) 

   

32. คนในครัวเรือนไมต่ิดสุรา 87,119 คน 86,719 คน 99.5 
33. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 87,119 คน 79,770 คน 91.6 
34. คนในครัวเรือนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย 27,965 คร. 27,656 คร. 98.9 
35. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนา 27,965 คร. 27,427 คร. 98.1 
36. คนสูงอายไุด้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 8,784 คน 8,777 99.9 
37. คนพิการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,814 คน 1,810 คน 99.8 
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ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวน 
ทีส่ ารวจ 

ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน  ร้อยละ 

หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกันรักษา
สิทธิ์ของตนเองเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

   

38. คนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุม่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล 27,965 คร 26,319 คร. 94.1 
39. คนในครัวเรือนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะของ

ชุมชน/ท้องถิ่น 
27,965 คร. 26,868 คร. 96.1 

40. คนในครัวเรือนร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ 27,965 คร. 26,659 คร. 95.3 
41. คนในครัวเรือนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น/ชุมชน 27,965 คร. 26,431 คร. 94.5 
42. คนท่ีมีสิทธ์ิได้ไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ 62,532 คน 61,322 คน 98.1 
 

1.2.5.2 การสาธารณสุข 
จังหวัดระนองมีสถานบริการทางด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1)  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย 

– โรงพยาบาลชุมชน เตียงคนไข้ 30 เตียง จ านวน 2 แห่ง เตียง
คนไข้ 10 เตียง จ านวน 2 แห่ง 

– โรงพยาบาลทั่วไป เตียงคนไข้ 300 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 44 แห่ง 
– ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน 1 แห่ง 
– ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จ านวน 1 แห่ง 

2)  สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วย 
– สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขนาด 5 เตียง 

จ านวน 1 แห่ง 
– คลินิกเวชกรรม จ านวน 13 แห่ง 
– สหคลินิก (ตาและฟัน) จ านวน 1 แห่ง 
– คลินิกทันตกรรม (ชั้น 1) จ านวน 5 แห่ง 
– คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จ านวน 4 แห่ง 
– คลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน 1 แห่ง 
– คลินิกเทคนิคการแพทย์ จ านวน 2 แห่ง 
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 22 แห่ง 
– ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ จ านวน 12 แห่ง 
– ร้านขายยาแผนโบราณ จ านวน 1 แห่ง 

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 
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– แพทย์ จ านวน 42 คน 
– ทันตแพทย์ จ านวน 18 คน 
– เภสัชกร จ านวน 30 คน 
– พยาบาล จ านวน 469 คน 
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 70 คน 
– อาสาสมัครสาธารณสุข ประกอบด้วย 

* อาสาสมัครสาธารณสุข (ชนบท) จ านวน 2,771 คน 
* อาสาสมัครสาธารณสุข (เขตเมือง) จ านวน 134 คน 
* ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 45 คน 

1.2.5.3 การศึกษา 
จังหวัดระนองมีการจัดระบบการศึกษาครบถ้วน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาในระบบ มีสถานศึกษา 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 105 แห่ง โดยมีสถานศึกษาซึ่งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจ านวน
สถานศึกษา นักเรียนและครูมากที่สุด ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัดเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 

สังกัด 

รวม สนง.คณะกรรมการ 
การศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

ส านักบริหารงาน 
คณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน 

กรมส่งเสริม
ท้องถิ่น 

สังกัดอื่น ๆ  

เมืองระนอง 30 7 2 1 40 
กระบุรี 28 1 - - 29 
กะเปอร์ 14 1 - - 15 
ละอุ่น 9 - 1 - 10 
สุขส าราญ 10 1 - - 11 

รวม 91 10 3 1 105 
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ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนนักเรียนและครู จ าแนกตามสังกัดเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 

สังกัด 
รวม 

กรม สพฐ. การศึกษาเอกชน 
สนง. การศึกษา

ท้องถ่ิน 
อื่น ๆ  

นร. คร ู นร. คร ู นร. คร ู นร. คร ู นร. คร ู
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

เมืองระนอง 10,816 586 4,250 166 1,898 93 38 12 17,002 857 
กระบุรี 1,370 94 - - 135 13 - - 1,705 107 
กะเปอร์ 4,097 197 80 9 - - - - 4,177 206 
ละอุ่น 6,060 342 573 23 - - - - 6,633 364 
สุขส าราญ 1,951 112 460 14 - - - - 2,411 126 
รวม 24,294 1,331 5,363 212 2,233 106 38 12 31,928 1,660 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 1 แห่ง คือ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านในวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านผาพิง ต าบลในวงเหนือ อ าเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง ได้รับมอบมาอยู่ในสังกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ภายใต้การก ากับดูแลของ  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ทั้งสิ้น 15 คน นักเรียนจ านวน 
336 คน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านในวง 

การศึกษานอกระบบ มีหน่วยงานในการให้บริการการศึกษานอกระบบ 
ประกอบด้วย 

– ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ระนอง โดยมีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จ านวน 5 แห่ง 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ านวน 37 แห่ง 

– ห้องสมุดประชาชนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
– ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ จ านวน 4 แห่ง 
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 176 แห่ง 
– ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง จ านวน 1 แห่ง 
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 48 แห่ง 
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1.2.5.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ตารางท่ี 8  รายงานคดีอาญาเปรียบเทียบของสถานีต ารวจภูธรจังหวัดระนอง  

ประเภทคดี 
การจับกุม 

เกิด จับ คน เกิด จับ คน เกิด จับ คน 
1. คดีอุกฉกรรจส์ะเทือนขวัญ 8 6 13 7 6 8 7 7 10 

1.1 ฆ่าผู้อื่น 8 6 13 6 5 7 4 4 6 
1.2 ปล้นทรัพย ์          
1.3 ชิงทรัพย์ (รวม)       3 3 4 
1.4 ลักพาเรียกค่าไถ ่    1 1 1    
1.5 วางเพลิง          

2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 42 35 52 51 44 59 36 31 46 
2.1 ฆ่าคนตายโดยเจตนา 8 6 13 6 5 7 4 4 6 
2.2 ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 1 1 1 4 3 3 2 1 1 
2.3 ฆ่าคนตายโดยประมาท 1 1 2       
2.4 พยายามฆ่า 12 10 15 14 12 14 9 6 7 
2.5 ท าร้ายร่างกาย 17 15 19 21 19 30 18 18 28 
2.6 ข่มขืนกระท าช าเรา 3 2 2 6 5 5 3 2 4 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 83 52 77 104 59 79 74 47 65 
3.1 ลักทรัพย ์ 62 32 50 87 43 60 50 26 41 
3.2 วิ่งราวทรัพย ์ 6 6 11 8 7 10 1 1 2 
3.3 รีดเอาทรัพย ์          
3.4 กรรโชกทรัพย ์ 1         
3.5 ชิงทรัพย์ (รวม)       3 3 4 

- บาดเจ็บ          
- ไม่บาดเจ็บ       3 3 4 

3.6 ปล้นทรัพย ์          
3.7 รับของโจร 1 1 1       
3.8 ท าให้เสียทรัพย ์ 13 13 15 9 9 9 20 17 18 

4. คดีที่น่าสนใจ 60 27 42 74 27 38 35 13 25 
4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต ์ 40 17 31 46 18 26 25 11 23 
4.2 โจรกรรมรถยนต ์    2 1 2 1   
4.3 โจรกรรมโค-กระบือ          
4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร 
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ประเภทคดี 
การจับกุม 

เกิด จับ คน เกิด จับ คน เกิด จับ คน 
4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่          
4.7 ข่มขืนและฆ่า          
4.8 ลักพาเรียกค่าไถ ่          
4.9 ฉ้อโกงทรัพย ์ 6 2 2 12 5 7 5 1 1 
4.10 ยักยอกทรัพย ์ 14 8 9 14 3 3 4 1 1 

5. คดีที่รัฐเป็นผูเ้สียหาย 967 965 1,141 1,047 1,042 1,167 842 802 917 
5.1 อาวุธ เครื่อง กระสุน ปืน 

วัตถุระเบดิ 
40 38 48 42 41 45 46 38 44 

-  อาวุธปืนธรรมดา และ
เครื่อง กระสุน 

38 38 48 40 40 44 39 37 43 

-  อาวุธปืนสงคราม และ
เครื่อง กระสุน 

      4   

-  วัตถุระเบดิ 3   3 1 1 3 1 1 
5.2 การพนัน 52 52 153 67 67 129 37 37 92 

-  การพนันทั่วไป 30 30 131 14 14 68 20 20 75 
-  การพนันฟุตบอล 13 13 13 31 31 31 14 14 14 
-  การพนันสลากกินรวบ 9 9 9 22 22 30 3 3 3 

5.3 ยาเสพติด 317 317 382 298 295 353 278 276 330 
5.4 ปรามการค้าประเวณ ี 549 549 549 638 637 638 477 447 447 
5.5 สถานบริการ 9 9 9 2 2 2 2 2 2 
5.6 โรงแรม          
5.7 มีและเผยแพร่ วัตถุ ลามก       2 2 2 

 
จากสถิติคดี 5 กลุ่มใน 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุป ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์ จ านวนคดีที่เกิดค่อนข้างคงที่และลดลงเล็กน้อย 

เนื่องจากการป้องกันและ สืบสวนติดตามจับกุมมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดสายตรวจกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง และคดีมักจะ เกิดในกลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 2 เป็นคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เป็นจ านวนคดีที่เกิด
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความ หนาแน่นทางประชากรศาสตร์ ซึ่งยากต่อการป้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เรื่องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวันรุ่น โดยมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ไล่ท าร้ายร่างกายกันบน
ถนนสาธารณะ ผ่านตามแยกต่าง ๆ แต่ ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ทันทีทันใด เนื่องจากขาดพยานชี้ชัด 
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ผู้ก่อเหตุได้ และขาดความร่วมมือจากพยาน บุคคลที่ไม่อยากพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี ท าให้
การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่อนข้างจะเป็นเรื่องยาก และเป็นภาระหนักของเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มที่ 3 เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นตามกระแสสังคม และเศรษฐกิจที่ผันผวน คดีส่วนใหญ่เป็นการลักทรัพย์ตามเคหะสถานช่วงดึก 
สถานที่เปลี่ยว บริเวณที่ ไม่มีผู้  ผู้คน และเมื่อก่อเหตุแล้วใช้ถนนหนทางเป็นเส้นทางหลบหนี  
การติดตามจับกุมจึงเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากขาดเบาะแสและพยานส าคัญ 

กลุ่มที่ 4 เป็นคดีที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เหตุที่เกิดเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 
เช่น การโจรกรรม รถจักรยานยนต์ และยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การติดตามจับกุมได้น้อย เนื่องจากขาด
เบาะแสและพยานส าคัญ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 5 เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามกระแส
ค่านิยมและความรุนแรงของ สังคมและสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และเบาะแสการติดตามจับกุม
ยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากก าลังพลผู้ปฏิบัติมีน้อยแล้ว เครื่องมือและปัจจัยหนุนอ่ืน ๆ ก็ยัง
ขาดแคลนอีกด้วย 

จากสถานการณ์คดี เหล่านี้พอสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินยังคงมีความบกพร่องอยู่บ้างและตอบสนองความคาดหวังของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในการท างานในหลาย ๆ ด้าน อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ พยานหลักฐาน ระบบการรักษา ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

1.2.5.5 ด้านแรงงาน 
ผลการส ารวจข้อมูลภาวการณ์ท างานของประชากรเดือนกันยายน 2554 

จังหวัดระนอง พบว่า มีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 144,946 คน จ าแนกเป็นผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล จ านวน 9,267 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 
ของประชากรวัยแรงงานของจังหวัดทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ ท างานบ้าน  
เรียนหนังสือ เด็ก คนชรา ที่ไม่สามารถท างานได้มีจ านวน 46,674 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ของผู้อยู่ใน
วัยแรงงานทั้งหมด 

การมีงานท าในกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 98,267 คน จ าแนก
เป็นผู้มีงานท า 97,227 คน คิดเป็นร้อยละ 58.94 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจังหวัดระนอง จ าแนกตามอาชีพพบว่า อาชีพที่มี
ผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

1)  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร จ านวน 48,486 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.87 ของผู้มีงานท า 



21 

2)  อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 
17,726 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของผู้มีงานท า 

3)  อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 
10,387 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.68 ของผู้มีงานท า 

4)  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 2,425 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64 ของผู้มีงานท า 

5)  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
จ านวน 5,213 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 ของผู้มีงานท า 

อัตราการว่างงาน ในกลุ่มก าลังแรงงานทั้งหมด จ านวน 98,267 คน  
มีผู้ว่างงาน 1,040 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 แรงงานต่างด้าว 

1) แรงงานต่างด้าวยื่นแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่าเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานะให้เป็น แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2551) ให้กรมการจัดหางาน เพ่ือส่งต่อผ่านช่องทางการทูตให้ประเทศพม่า จ านวน 52,114 ฉบับ  
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน 7,652 ราย ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน 5,744 ราย 

2) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา 
ได้รับการอนุญาตให้ ท างานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (19 มกราคม 2553, 26 เมษายน 2554) จ านวน 
52,772 คน 

สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่ได้รับใบอนุญาตท างานจ าแนกเป็นรายปี ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 9  สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

จ านวนแรงงานต่างด้าว 
ชาย หญิง รวม 

19,014 12,965 31,979 
14,348 10,223 24,571 
12,263 9,033 21,296 
10,077 7,732 17,809 
9,943 8,551 18,494 
27,528 22,147 49,675 
20,067 17,371 37,438 
29,331 23,441 52,772 
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นอกจากนี้จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานภาคเอกชนและ 
ภาคราชการจังหวัดระนอง เช่น หอการค้าจังหวัด สมาคมประมง มูลนิธิศุภนิมิต ตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานสาธารณสุข และที่ท าการปกครองจังหวัด เกี่ยวกับการลักลอบท างานของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าในประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ประมง ก่อสร้าง การเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และ
กิจการอื่น ๆ ภายหลังจากการจดทะเบียนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับ
สถิติการเดินทางเข้า–ออก ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ใช้เอกสารหนังสือผ่านแดน 
(BORDER PASS) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554–21 พฤศจิกายน 2554 มีคนต่างด้าวสัญชาติพม่าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร จ านวน 84,227 คน กลับไปนอกราชอาณาจักร (กลับประเทศพม่า) จ านวน 70,509 คน 
ยังคงเหลืออยู่ในประเทศ จ านวน 13,768 คน และอาจมีคนต่างด้าวสัญชาติพม่าบางส่วนที่อาจจะ 
ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและมีบางส่วนอาจลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านตาม  
ช่องผ่านแดน จึงอาจจะคาดได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าลักลอบท างาน อยู่ในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ในจังหวัดระนองอีกจ านวนมาก 

1.2.5.6 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) การนับถือศาสนา 

ชาวระนองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 
ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอ เมือง อ าเภอกะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ มีวัด 24 แห่ง ส านักสงฆ์ 12 แห่ง  
ที่พักสงฆ์ 55 แห่ง จ านวน มัสยิด 31 แห่ง โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอื่น ๆ  

2) ประเพณี วัฒนธรรม 
ประเพณีสวดกลางบ้าน มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์ 

ไล่ภูตผีปีศาจ ทั้งหลาย โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดผม ตัดเล็บ ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดง 
ใส่ลงแพที่ท าด้วย ไม้ระก าและประดับประดารอบ ๆ แพด้วยธงแดงที่ท าจากกระดาษสี เมื่อน้ าทะเล
หรือน้ าในแม่น้ าขึ้นเต็มที่  ก็จะมีการปล่อยแพไปตามแม่น้ า ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์มีการจัดงาน  
3 วัน 3 คืน และมีการจัดแสดงมหรสพด้วย ก าหนดจัดงานประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 

งานขึ้นถ้ าพระขยางค์ จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณถ้ าพระขยางค์
เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความสวยงามของถ้ า และมีพันธ์ไม้หายาก ซึ่งเชื่อกันว่า 
มีผู้น ามาปลูกไว้เป็นเวลานานแล้ว ก าหนดจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

งานเทศกาลสงกรานต์น้ าแร่ แช่น้ าศักดิ์สิทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยมีเอกลักษณ์ 
“สงกรานต์น้ าแร่ แช่น้ า ศักดิ์สิทธิ์” และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก าหนดจัดงาน
วันที่ 12–15 เมษายนของทุกปี 
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ประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีท่ีนิยมปฏิบัติกัน 
คือ ประเพณีตักบาตรเทโว เกิดจากความเชื่อกันว่า ในวันออกพรรษานี้ เป็นวันที่ องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธจะน า
อาหารคาวหวานไปใส่บาตร ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ก าหนดจัดงาน
ในวันออกพรรษาของทุกปี 

ประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีการกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีอันดีงาม
ที่มีมาแต่ โบราณ เป็นการสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชน และสร้างความสามัคคีของประชาชน 
โดยมีการเทศน์มหาชาติและพิธีกวนข้าวทิพย์ ก าหนดจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษไทย (เดือนเมษายน
ของทุกปี) 

เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ จัดในวันวิสาขบูชา
ของทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวระนอง และประชาชนชาวพม่า ที่นับถือพุทธศาสนา
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ซึ่ งประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ณ พระเจดีย์ดาธุ   
วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ าเภอเมือง 

ประเพณีงานลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็น
ประเพณีของ พราหมณ์ เพ่ือบูชาพระเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ศาสนาพุทธ 
ก็จัดลอย กระทงเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดระนอง ได้จัดประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญ
เดือน 12 ของทุกปี 

งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน เป็นงานประจ าปีของจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักแพร่หลาย 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ าแร่ ธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย 
โดยก าหนดจัดงานในวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคมของทุกปี 

งานเทศกาลถือศีล กินเจ ความส าคัญชาวจีนเชื่อว่าในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ถึงวันที่ 9 เดือน ดงพระโพธิสัตว์ซึ่งได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 เสด็จมา
เยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษบ้าน จึงบ าเพ็ญกุศลถวาย พระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มี
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิตง ต านานกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติเพ่ือร าลึกถึงโอรส 9 พระองค์
ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้สวรรคตในสนามรบ บางต านานกล่าวว่า เป็นการบูชาปฐมกษัตริย์ของชาวจีน 
9 พระองค์ เมื่อถึงวันที่ชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์นั้น 
ประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว รับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท และผัก
ต้องห้ามอีก 5 ชนิดคือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบน่งยาสูบ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
อย่างเคร่งครัด มีพิธีบูชาองค์ประธานงานเทศกาลกินเจ และบูชาเทพเจ้า ตามความเชื่อ มีการประทับทรง



24 

ของเทพเจ้าเพ่ือแสดงอภินิหาร ได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ ใช้มีดแทงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เช่น แก้ม แขน ขา ล าตัว ลิ้น ฯลฯ 

1.2.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2.6.1 การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดระนองอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 568 กิโลเมตร  
โดยสามารถเดินทางสู่หวัดระนองด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) โดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี–ปากท่อ 
ระยะทาง 90 กม. แยกซ้ายเข้าเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) หรือสายรอง คือ  
ทางหลวงหมายเลข 4006 จากสามแยกราชดกรูด อ าเภอเมืองระนอง ไปจดทางหลวงหมายเลข 41 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

2) โดยรถประจ าทาง ปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง 
จ ากัด และของเอกชนสายกรุงเทพฯ–ระนอง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร ทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

3) โดยรถไฟ จังหวัดหวัดระนองไม่มีเส้นทางรถไฟ หากประสงค์จะ
เดินทางโดยรถไฟ สามารถใช้รถไฟที่สถานีรถไฟชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจ าทางชุมพร–ระนอง 
ระยะทาง 122 กิโลเมตร 

4) โดยอากาศยาน จังหวัดระนองมีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง  
ทางวิ่งขนาด 45 X 2,000 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 470 ล้านบาท เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ 
ระนอง ผู้ให้บริการรายล่าสุด คือ สายการบินระนองแอร์ (บริษัทแฮปปี้แอร์) ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2553 และประกาศหยุดบิน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เป็นต้นมา การเดินทางไปยัง
จังหวัดระนอง จะต้องเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไปลงที่ท่าอากาศยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยสายการบินไทย สายการบินวัน–ทู–โก และสายการบินแอร์เอเชียแล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ไปจังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร 

1.2.6.2 การไฟฟ้า 
จังหวัดระนองได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 

โดยการไฟฟ้าเชื่อมโยงการรับกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ให้บริการจ านวน 
4 แห่ง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 52,553 ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถสรุปสถิติการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน และ
ภาคธุรกิจในจังหวัดระนองได้ ดังนี้ 



25 

จังหวัดระนองได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยการเชื่อมโยงการรับกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี อยู่ในความรับผิดชอบของ 2 
หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง รับผิดชอบในพ้ืนที่ประมาณ 96 % 
ของพ้ืนที่อ าเภอกระบุรีบางส่วน (ต าบลบางใหญ่ ต าบลล าเลียง และต าบลน้ าจืดบางส่วน) อ าเภอเมือง
ระนอง อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอสุขส าราญ และอ าเภอละอุ่นบางส่วน (ต าบลบางแก้ว ต าบลละอุ่นเหนือ 
ต าบลละอุ่นใต้ ต าบลบางพระเหนือ และต าบลบางพระใต้) 

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร รับผิดชอบในพ้ืนที่ประมาณ 4 % 
คือ ในพ้ืนที่อ าเภอกระบุรีบางส่วน (ต าบล จปร.) ต าบลปากจั่น ต าบลมะมุ ต าบลน้ าจืดน้อย และ
ต าบลน้ าจืดบางส่วน) และอ าเภอละอุ่นบางส่วน (ต าบลในวงเหนือ และต าบลในวงใต้) ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดระนอง ยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 5 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองระนอง 4 
หมู่บ้าน อ าเภอสุขส าราญ 1 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 

1.2.6.3 การให้บริการน้ า 
ในระบบประปาแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีหลายหน่วยงาน

สามารถแยกได้ดังนี้ 
1) การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง รับผิดชอบให้บริการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลต าบลบลปากน้ า เทศบาลเมืองบางริ้นบางส่วน และเทศบาล
ต าบลบางนอนบางส่วน 

2) การประปาของเทศบาลต าบล ซึ่งรับผิดชอบให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลน้ าจืด เทศบาลต าบลละอุ่น เทศบาลต าบลหงาว และเทศบาลต าบลกะเปอร์ 

3) ระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังสูง ของเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่แหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตประปา มี 4 แห่ง ด้วยกัน คือ คลองหาดส้มแป้น 
คลองบางริ้นขุมเหมืองฮกหลวง ห้วยวังพง ซึ่งในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ าประปาไม่ไหล ขาดแคลนน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

บ่อบาดาลในจังหวัดระนอง แยกได้ดังนี้ 
1) บ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค–บริโภค มีมากที่สุดที่อ าเภอกะเปอร์ จ านวน 

118 บ่อ รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองระนอง จ านวน 98 บ่อ  
2) บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร,เกษตร (ระดับตื้น) มีมากที่สุดที่อ าเภอ 

สุขส าราญ จ านวน 18 บ่อรองลงมาเป็นอ าเภอเมืองระนอง จ านวน 10 บ่อ 
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1.2.6.4 การติดต่อสื่อสาร 
1) อัตราการใช้โทรศัพท์ของจังหวัดระนองในปี พ.ศ. 2553 มีเลขหมาย

โทรศัพท์ที่สามารถให้บริการได้รวม 23,901 หมายเลข และได้มีผู้เช่าหรือขอใช้บริการไปแล้วรวม 
12,363 หมายเลข โดยผู้เช่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของบ้านพัก รองลงมาเป็นกลุ่มของธุรกิจ และ
โทรศัพท์สาธารณะตามล าดับ ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารยังครอบคลุมถึงการติดต่อผ่านอุปกรณ์
สารสนเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

2) การไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดระนอง มีเครือข่ายการสื่อสารไปรษณีย์
โทรเลขสามารถติดต่อได้ทุกอ าเภอ ทุกต าบล โดยมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขทั้งสิ้น จ านวน 24 แห่ง 
แยกได้ ดังนี้ 

– ไปรษณีย์ประเภทรับจ่าย จ านวน 4 ที่ท าการ 
– ไปรษณีย์ประเภทรับฝาก จ านวน 1 ที่ท าการ 
– ไปรษณีย์ประเภทอนุญาตเอกชน จ านวน 19 ที่ท าการ 

3) สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 3 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษา และ
สถานีวิทยุชุมชน จ านวน 12 สถานี 

4) สถานีรับ–ส่ง ถ่ายทอดโทรทัศน์ จ านวน 6 แห่ง (ช่อง 3 5 7 9 NBT 
และ TPBS) และถ่ายทอดสัญญาณเคเบิลทีวี จ านวน 1 แห่ง 

5) หนังสือพิมพ์ จังหวัดระนองมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ออกในจังหวัด 
จ านวน 1 แห่ง 

1.2.6.5 ท่าเรือจังหวัดระนอง 
จากกรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ได้ร่วมกัน

ก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi–
Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) เ พ่ื อ เ ชื่ อม โ ยงคว ามสั ม พันธ์
ระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้การท่าเรือ
แห่งประเทศไทยบริหาร จัดการท่าเรือระนองและการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารท่าเรือ
ระนอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 

กรมเจ้าท่า ได้ก่อสร้างท่าเรือระยะแรกเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
ขนาดเล็ก จ านวน 1 ท่า มีความยาว 134 เมตร กว้าง 26 เมตร สามารถรับเรือขนาด 500ST. ได้
พร้อมกัน 2 ล า โรงพักสินค้า ขนาด 1,500 ตารางเมตร 1 หลัง พ้ืนที่กองเก็บสินค้าหลังท่า 2,000 
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ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2543 แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ต่อมากรมเจ้าท่าได้
ก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 2 เพ่ือรองรับเรือตู้สินค้า/เรือสินค้าทั่วไป มีความยาวหน้าท่า 150 เมตร กว้าง 
30 เมตร สามารถรับเรือ ขนาด 12,000 เดดเวตตัน OWT.) ได้ครั้งละ 1 ล า เปิดใช้อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 พร้อมกับพัฒนาพ้ืนที่หลังที่เป็นลานกองเก็บสินค้าทั่วไป ขนาด 7,200 
ตารางเมตร ลานกองเก็บตู้สินค้า ขนาด 90,000 ตารางเมตร และลานหินคลุก ขนาด 80,000 ตารางเมตร 
และการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดหาเครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่าง  ๆ มาเตรียมความพร้อม 
การให้บริการ 

จากท าเลตั้งของท่าเรือระนองที่อยู่ใกล้แหล่งส ารวจขุดเจาะและผลิต 
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะในประเทศพม่า ศักยภาพของท่าเรือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
พ้ืนที่หลังท่า แหล่งเสบียงอาหาร น้ ามัน เชื้อเพลิงและน้ าจืด จึงเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมที่จะเป็นฐานสนับสนุนหลัก ( Main Supply Base) ให้แก่บริษัทข้ามชาติที่ได้รับสัมปทาน
ส ารวจ ขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะในประเทศพม่า 

ท่าเรือระนอง มีเนื้อที่ 315 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งปากแม่น้ ากระบุรี เรือสินค้า/
เรือตู้สินค้าต้องผ่านร่องน้ า จากปากร่องน้ าถึงท่าเรือระนอง ระยะทาง 28 กิโลเมตร จากระดับน้ าทะเล
ต่ าสุด จากท าเลที่ตั้งของท่าเรือระนอง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งส ารวจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวเมาะตะมะของสหภาพพม่า มีแหล่งน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล เวชภัณฑ์ เสบียงอาหาร น้ าจืด ฯลฯ  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าเรือระนอง พ้ืนที่ หลังท่ามีความพร้อมและมากพอที่จะกองเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการเรือประเภท Off Shore Supply ซึ่งสามารถเทียบท่าบรรทุกขนถ่าย 
ได้พร้อมกัน 4 ล า ร่องน้ าเริ่มตั้งแต่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะช้าง พิกัด (Pilot Bounding) 
Longitude 90 องศา 52 ลิปดา 20 วิลิปดาเหนือ Latitude 98 องศา 26 ลิปดา 54 วิลิปดาตะวันออก 
จนถึงท่าเรือระนอง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยมีความลึกของร่องน้ า 8 เมตร จากระดับน้ าลง
ต่ าสุด และความกว้างของร่องน้ าเดินเรือ 120 เมตร ตลอดระยะแนวร่องน้ าติดตั้งทุ่นเครื่องหมายช่วย
การเดินเรือเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินเรือ จ านวน 14 ทุ่น 

1.2.7 การค้าจังหวัดระนอง  
1.2.7.1 โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่ส าคัญ 

โครงสร้างการตลาดของจังหวัดระนองมีลักษณะไม่สลับซับซ้อนมากนัก
ลักษณะโครงสร้างการตลาดจะเป็นตลาดสินค้าอุปโภคและตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งลักษณะการซื้อขายมี
ลักษณะ ประกอบด้วย 

1) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกโดยตรง ซึ่งผู้ผลิต
จะน าสินค้ามาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทผักต่าง ๆ ไม้ผลและสัตว์น้ า 
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2) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ขายให้กับผู้รับซื้อท้องถิ่น โดยผู้รับซื้อจะเข้า
ไปเก็บรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร แล้วน าไปขายต่อให้กับผู้ค้าระดับจังหวัดหรือผู้ค้าจังหวัดใกล้เคียง 
จากผู้ผลิต (เกษตรกร) จะน าสินค้ามาจ าหน่ายให้กับผู้ค้าระดับจังหวัด ผู้ค้าระดับจังหวัดจะเก็บ
รวบรวมและคัดขนาด คุณภาพ ชนิดสินค้า และจัดส่งไปจ าหน่ายต่างจังหวัดต่อไป เช่น สินค้าสัตว์น้ า
ทะเล  

1.2.7.2 ลักษณะของตลาดซื้อขายสินค้าจังหวัดระนอง 
“ตลาดสินค้าเกษตรและสัตว์น้ า”จัดเป็นตลาดที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรก

ของจังหวัดระนอง เนื่องจากจังหวัดระนองมีการผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ยางพารา 
กาแฟ ปาล์มน้ ามัน มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว จ าปาดะ ส้มโอ 
ส้มเขียวหวาน) หมากและ ข่าเหลือง ส่วนด้านการตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพ้ืนที่จั งหวัด
ระนอง และเกษตรกรบางส่วนก็น าผลผลิตไปขายเองที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น อ าเภอเมืองชุมพร และ
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่วนสินค้าประมงสัตว์น้ าทะเลนั้น เรือประมงจะน าขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือ
ขององค์การสะพานปลาและแพปลาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อสัตว์สัตว์น้ า
ทะเลถึงท่าเรือ แล้วจัดส่งไปกรุงเทพมหานคร และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งจ าหน่ายต่อ
ตลาดต่างประเทศหรือจ าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค 

“ตลาดสินค้าอุปโภค” ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่อยู่ในย่าน
ตลาดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีส าคัญ ทั้งประเภทขายส่ง และขายปลีก ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่ส าคัญ  

1.2.7.3 สินค้าน าเข้า–สินค้าส่งออกรายการส าคัญ 
สินค้าน าเข้า สินค้าน าเข้าในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่จ าเป็น

ต่อการครองชีพซึ่งไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
ภายในจังหวัด โดยมีสินค้าน าเข้าทีส่ าคัญ ดังนี้ 

1) ข้าวสาร จะน าเข้ามาจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
2) วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า จะน าเข้ามาจากกรุงเทพมหานคร 
3) สินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพต่าง ๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก 

น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น 
สินค้าส่งออก สินค้าที่ผลิตในจังหวัดระนองและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

จังหวัดใกล้เคียง ตลาดกรุงเทพฯ และตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าประมง และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เช่น สัตว์น้ าทะเลแช่แข็งทั้งปลา ปู กุ้ง และปลาป่น เป็นต้น  
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1.2.7.4 การเก็บรักษาสินค้า 
การประกอบธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ของจังหวัดระนอง เป็นธุรกิจขนาดเล็ก

ประกอบกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่น าเข้ามาจ าหน่ายในจังหวัด ผู้ประกอบการค้าจะน าไปเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป (Stock) ไว้ จ าหน่ายเพียงระยะสั้น ๆ ในโกดังเก็บของผู้ประกอบการเท่านั้น หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการค้าชายแดนไม่ว่ า จะเป็นสินค้าเ พ่ือการส่งออกหรือน า เข้าจากต่างประทศ  
เมื่อผู้ประกอบการได้รับสินค้าจะรีบส่งต่อสินค้าเหล่านั้นออกไปจากครอบครองทันที จึงแทบจะไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่เก็บรักษาสินค้าขนาดใหญ่อย่างเช่นคลังสินค้าแต่อย่างใด จังหวัด
ระนองจึงไม่มีคลังสินค้าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจะมีก็เพียงแต่โกดังสินค้าของผู้ประกอบการค้าบาง
ประการเท่านั้น 

1.2.7.5 สถาบันการค้าและการพาณิชย์ 
องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการค้า

ของจังหวัดรวมถึงมีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ ส าคัญ คือ หอการค้าจังหวัด
ระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมประมงระนอง ชมรมโรงน้ าแข็ง สมาคมจ้ างธุรกิจการค้า 
ผ้าส าเร็จรูป สมาคมผู้ค้าปลีกและค้าส่ง สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ชมรมผู้ส่งออกจังหวัดระนอง 
สมาคมพ่อค้าท่าเมืองเรื่องราษฎร์ เป็นต้น  

1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2.8.1 ทรัพยากรดิน  

จากการจ าแนกกลุ่มดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดินของจังหวัดระนอง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 51 (Ranong series: Rg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ 
และ/หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินในกลุ่ม
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5–35 % การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ า
บนผิวดินเร็วการซึมผ่านของน้ าเร็ว พบทั่วไปในบริเวณที่มีหินพ้ืนเป็นหินทรายและหินเขี้ยวหนุมาน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนินเขา เทือกเขา หรือเชิงเขาการจัดเรียงชั้น A–AC–C–R ลักษณะและ
สมบัติดิน เป็นดินตื้น ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลืองดินล่างเป็นดินร่วน
ถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนหินและมีชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 
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ตารางท่ี 10  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความลึก 

ซม. 
อินทรี
วัตถุ 

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
ของเบส 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง 
25-50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
50-100 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

 
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินพะโต๊ะ และชุดดินท่ายางข้อจ ากัดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินตื้นที่มีสภาพความลาดชันสูงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินที่ไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการปลูกยางพารา จะต้องมีการท า
ขั้นบนัได ปลูกพืชคลุมดิน และมีการให้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

1.2.8.2 ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ ากระบุรี และคลองส าคัญ ดังนี้ 
1) แม่น้ ากระบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดระนอง เป็นแม่น้ าที่กั้น

พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ต้นก าเนิดจากเขาน้ าอุ่น และเขาจอมแหทางทิศเหนือ 
ไหลผ่านอ าเภอกระบุรีลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 55 กิโลเมตร 

2) คลองปากจั่น ต้นก าเนิดจากปลายคลองบางนา ทางทิศเหนือ ไหลไป
บรรจบแม่น้ ากระบุรี ที่บ้านนาน้อย มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร คลองล าเลียง ต้นก าเนิดจาก
เขาบางใหญ่และเขาแดน ทางทิศเหนือ ไหลผ่านอ าเภอกระบุรี แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

3) คลองวัน ต้นก าเนิดจากเขาหินลุ ทางด้านทิศเหนือ ไหลไปบรรจบ
แม่น้ ากระบุรีที่บ้านทับหลี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร คลองกระบุรี มีต้นก าเนิดจาก 
เขาผักแว่นในเขตจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ 
20 กิโลเมตร 

4) คลองละอุ่น ต้นก าเนิดจากเทือกเขาห้วยเสียด และเขาหินด่าน  
ไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร 

5) คลองกะเปอร์ ต้นก าเนิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 
ที่บ้านบางล าพู อ าเภอกะเปอร์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 

6) คลองก าพวน ต้นก าเนิดจากเขาพรตานี ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่
ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ 
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แหล่งน้ าใต้ดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
แหล่งน้ าใต้ดินในจังหวัดระนอง มีดังนี ้

1)  น้ าใต้ดินในรูพรุนของหิน แหล่งน้ าเจ้าพระยา (Chao Phraya 
aquifers : QCp) พบเฉพาะแห่ง มีปริมาณน้ าน้อย ประกอบด้วย ดินเหนียวที่ไม่อัดแน่น ทรายและ
กรวดที่เกิดจากการทับถมโดยน้ าอยู่บริเวณที่ราบน้ าท่วมแคบ ๆ และหุบเขาเล็ก ๆ ความลึกของชั้นน้ า
ไม่เกิน 200 ฟุต มีปริมาณน้ า 20,900 แกลลอนต่อนาที น้ ามีคุณภาพดี 

2)  แหล่งน้ าใต้ดินบริเวณรอยต่อของหินเนื้อแน่นแหล่งน้ าจากหินปูน 
(Carbonate aquifers : Pc) ประกอบด้วย หินปูนในยุคเพอร์เมียน ของหน่วยหินราชบุรี น้ าใต้ดินพบ
อยู่ในโพรง และรอยเลื่อนของหินปูน และหินดินดาน มีปริมาณน้ า 50–100 แกลลอนต่อนาที แต่บางแห่ง
ที่เป็นโพรงหินปูนขนาดใหญ่อาจมีปริมาณน้ ามากถึง 500 แกลลอนต่อนาที คุณภาพน้ าเป็นน้ ากระด้าง 
และแหล่งน้ าทีเ่กดิจากชั้นหินแปรของหินตะกอน (meta sediment aquifers : PQms) ยุคเพอร์เมียน
ถึงคาร์บอนิเฟอรัส ซึ่งประกอบไปด้วย หินกลุ่มราชบุรี และแก่งกระจานเป็นส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่มี 
ควอร์ต และเฟลสปาร์สูง หรือหินแปรของหินดินดาน และหินแกรนิต จะพบชั้นของน้ าใต้ดินบริเวณ
รอยแตก และรอยต่อของชั้นหิน ซึ่งมีความลึกไม่แน่นอน โดยทั่วไปพบว่ามีปริมาณน้ า 35–50 
แกลลอนต่อนาที และมีคุณภาพดี 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางน้ าจังหวัดระนอง 
 

1.2.8.3 ทรัพยากรป่าไม ้
จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าและภูเขาสูงชัน

สลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ มีที่ราบ ร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ เป็นจังหวัดที่มีสภาพป่าที่
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อุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลการแปรภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่า จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่า จ านวน 1,651.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,032,325 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยแยกเป็น ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระนอง 

พื้นที่ป่าไม้ เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (ไร่) ของพื้นที่จังหวัด % 
ป่าบก 1,400.82 875,512.50 42.47 
ป่าชายเลน 250.91 156,812.50 7.61 

รวม 1,651.75 1,032,325 50.08 
 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาจ านวนมาก และมีฝนตกชุก
เกือบตลอดปี จึงท าให้มีสภาพป่าหลายชนิดอยู่ในพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจ
พรรณอยู่ทั่วไป นอกจากนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นหย่อม ๆ พรรณไม้ที่พบจ านวนมาก ได้แก่ ยาง ยูง 
ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก กระบาก จ าปา ป่าเสียดช่อ ตาเสือ อินทนิล กอ ส่วนไม้พ้ืนล่างมีพวก ไผ่ 
ปาล์ม เต่าร้าง หมากป่า ระก า หวาย เฟิร์น และเถาวัลย์ต่าง ๆ พรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่ามี  
เหรียง สะตอ มะขามป้อม มะกอก ไทร คอแล เป็นต้น พ้ืนที่ป่าจังหวัดระนอง ได้รับการประกาศโดย
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขต
อุทยาน ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ป่าสงวน แห่งชาติ จ านวน 13 ป่า เนื้อที่รวมทั้งหมด 1,437,370 ไร่ 
ได้แก่  

– ป่าน้ าขาว อ าเภอกระบุรี เนื้อท่ี 164,521 ไร่  
– ป่าน้ าจืดป่ามะมและป่าปากจั่น เนื้อท่ี 76,513 ไร่  
– ป่าล าเลียง เนื้อที่ 143,406ไร่  
– ป่าคลองล าเลียง–ละอุ่นเนื้อที่ 27,712.25ไร่  
– ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด เนื้อท่ี 424,422ไร่ 
– ป่าคลองเล็ดกวดป่าเขาหินช้างเนื้อที่ 14,512 ไร่  
– ป่าคลองหัวเขียวและป่ากาะสุย เนื้อท่ี 77,031 ไร่  
– ป่าเกาะช้าง เนื้อท่ี 12,434 ไร่  
– ป่าเกาะพยาม เนื้อท่ี 10,875 ไร่  
– ป่าเขา น้ าตกหงาว เนื้อท่ี 1,431.25 ไร่  
– ป่าคลองหินกลองและป่าคลองม่วงกลวง เนื้อท่ี 72,712.25 ไร่  
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– ป่าเลนคลองม่วงกลวงและแหลมคลองหน้าทุ่ง เนื้อท่ี 900,000ไร่  
– ป่ากะเปอร์ เนื้อท่ี 256,000 ไร่ 

2) อุทยานแห่งชาติ จ านวน 4 แห่ง เนื้อที่ทั้งหมด 884,538 ไร่ซึ่งอยู่ใน
ลุ่มน้ าย่อย 2 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าย่อยภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน และลุ่มน้ าย่อยแม่น้ ากระบุรี 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอกระบุรี ละอุ่น เมืองระนอง กะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ จากข้อมูล 
การค านวณพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยดังกล่าวจะมีพ้ืนที่
อนุรักษ์อยู่หลายแห่งด้วยกัน ดังนี้ 

– อุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน  
ในท้องที่อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมืองจังหวัดระนอง ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
เมื่อปี 2542 ครอบคลุมพ้ืนที่ 160 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพสหภาพเมียนมาร์
ทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ ากระบุรี เป็นเส้นแบ่งกั้นสองประเทศ พ้ืนที่ประมาณ 64 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ในแม่น้ า มีเกาะ จ านวน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะเสียด เกาะขวาง 
เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า มีลักษณะเป็นชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอด
แนวฝั่งแคบ มีล าน้ าขนาดใหญ่เล็กจ านวนมากจากที่สูงในแผ่นดินไหลออกสู่แม่น้ ากระบุรี ซึ่งแม่น้ า 
ล าคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ าและชายฝั่ง ท าให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณ
ปากแม่น้ าล าคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน 

– อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ 
หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอ าเภอเมือง ละอุ่น จังหวัดระนอง และอ าเภอพะโต๊ะ ทุ่ งตะโก หลัง
สวน จังหวัดชุมพร ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  
มีไม้มีค่าเป็นจ านวนมาก เป็นป่าต้นน้ าล าธารสัตว์ป่าชุกชุม เทือกเขาทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด  
มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร พืชพรรณและสัตว์ป่าที่พบในเขต
อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่า และไม้พ้ืนล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่ส าคัญ 
ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จ าปา เป็นต้น 

– อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนทางฝั่ง
ทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ กิ่งอ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหาด
แหลมสนและหมู่เกาะใกล้เคียง มีป่าสนที่เกิดตามธรรมชาติเป็นไม้ เด่น อุทยานแห่งชาติแหลมสน  
มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และหมู่เกาะ 
2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะก าใหญ่ และหมู่เกาะก าฉัย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ อีก 4 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู 
เกาะเปียกน้ าน้อย เกาะเปียกน้ าใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะก าฉัย และเกาะไข่ใหญ่ 
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– อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วย
เกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งเหนือ ใต้ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดน
สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพสหภาพเมียนมาร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกลอง  

– ป่าคลองม่วงกลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว–ป่า
คลองสุย ประกอบไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ 

3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 4 แห่ง เนื้อที่ 
734,456 ไร่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เนื้อที่ 331,45 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ–นาสัก เนื้อที่ 900,000 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
เนื้อที่ 110,000 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เนื้อที่ 83,000 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่า
เลนคลองม่วงกลวง เนื้อท่ี 900,000 ไร่  

4) พ้ืนที่สวนป่าที่ปลูกโดยกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
จ านวน 9 แห่ง เนื้อที่ 30,871 ไร่ 

5) ทรัพยากรป่าชายเลน 
– ป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลน และน้ าทะเลท่วมถึง 

จังหวัดระนองซึ่งอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ชายฝั่งมีน้ าทะเลท่วมถึง ท าให้เกิดสภาพป่าอีกชนิดหนึ่ง
เรียกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่ส าคัญมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน 
พบมากบริเวณปากน้ าคลองละอุ่น ริมฝั่งล าน้ ากระบุรีด้านเขาหินช้าง และบริเวณหมู่เกาะหน้าปากน้ า
ละอุ่น สามารถจ าแนกออกได้เป็นป่าชายเลน บริเวณลนเหลว ซึ่งบริเวณนี้ช่วงน้ าทะเลขึ้นจะท่วมถึง
ทุกวัน มีดินเลนเหลวและลึก ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏจะขึ้นอยู่ทีส่ าคัญ ได้แก่ แสมด า แสมขาว แสมทะเล 
และมโีกงกางใบเล็กขึ้นปะปนเล็กน้อย และป่าเลน ค่อนข้างแน่น อยู่ระหว่างป่าชายเลนที่ดินเลนเหลว
กับป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น ได้แก่ โปร่งแดง โปรงขาว และโกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม 
ถั่วด า ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนด า ส าหรับในบริเวณป่าชายเลนใกล้ทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลของลม 
และคลื่นโดยตรงจะพบไม้ล าแพน แสมขาว และโปรงแดง เพ่ิมขึ้นอีก ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก โดยการประกาศให้เป็น พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลของโลก (Ranong 
Biosphere Reserve) เมื่อปี 2540 ซึ่งมีความส าคัญในแง่ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและยังถือ
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของท้องถิ่นด้วข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ. 2547 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระนอง 250.9 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 0.076 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

– ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ การบุกรุกแผ้วถางป่า
เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนเพื่อการประกอบอาชีพ 
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1.2.8.4 ทรัพยากรแร่  
ในอดีตจังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่ ส าคัญแหล่งหนึ่งของ

ประเทศไทย ต่อมาเมื่อแร่ดีบุกมีราคาต่ าลง เหมืองแร่ดีบุกจึงปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก แล้วหันมาผลิต
แร่ดินขาวแทน โดยมีแร่ดีบุกเป็นแร่พลอยได้ จังหวัดระนองมีทรัพยากรแร่และหิน จ านวน 4 ชนิด คือ 
ดีบุก ดินขาว หินปูน และทรายแก้ว ปัจจุบันในจังหวัดระนองมีประทานบัตรท าเหมืองแร่รวมทั้งสิ้น 7 
แปลง เนื้อท่ีรวม 807 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งทั้งหมดเป็นแร่ดินขาว 

ทรัพยากรแร่ในจังหวัดสามารถก าหนดขอบเขตเป็นพ้ืนที่แหล่งแร่ได้ 3 
ชนิด คือ หินปูน ดีบุก ดินขาว มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 456 ตารางกิโลเมตร และจ าแนกตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์ได้เป็นกลุ่ม คือ 

1) กลุ่มแร่เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ ได้แก่ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินปูนที่ยังจ าแนกประเภทไม่ได้เนื่องจากไม่มีผล
วิเคราะห์ทางเคมี 

2) กลุ่มแร่เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย 
คือ กลุ่มแร่โลหะ ได้แก่ ดีบุก และกลุ่มแร่อุตสาหกรรม ได้แก่ ดินขาว และหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

3) กลุ่มแร่เพ่ือการเกษตร ได้แก่ โดโลไมต์ 
1.2.9 การท่องเที่ยว  

1.2.9.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
เขตอ าเภอเมืองระนอง 
1) สวนสาธารณะรักษะวาริน การมาอาบน้ าแร่ร้อนที่จังหวัดระนอง 

เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนี้ สวนสาธารณะรักษะวารินบ่อน้ าร้อนในเขต
เทศบาลระนอง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวแวะมาอาบน้ าแร่ และพักผ่อนในสวน
รุกขชาติป่าในตัวเมืองระนอง ตั้งอยู่ริมถนนชลระอุ ถนนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานชื่อไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนอง บ่อน้ าร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ 
คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มและอาบได้ 
เมื่อครั้งพระราชพิธีฉลองพระชนพรรษา ครบ 5 รอบ ได้น าน้ าจากที่นี้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกท าน้ าศักดิ์สิทธิ์
เพ่ือใช้เป็นน้ าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีนั้นด้วย นอกจากบ่อน้ าร้อนแล้วยังมีห้องอาบน้ าร้อน บริการ
แช่น้ าร้อน นวดสปาด้วยน้ าแร่ร้อนธรรมชาติ 
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ภาพที่ 5  บ่อน้ าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 
 

2) น้ าตกหงาว ตั้งอยู่บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร  
ลงมาถึงจังหวัดระนอง จากภูเขา หญ้า สามารถมองเห็นสายน้ าตกไหลตามภูผา โดยเฉพาะฤดูฝนจะ
เห็นน้ าตกหลายสายไหลลงมาจากภูเขา เป็นทางหลายเส้น เป็นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด
ระนอง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขานมสาว และเทือกเขาห้วยเสียด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของจังหวัด
ระนอง ป่าอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น ด้วยพันธ์ไม้นานาพันธ์ ชุ่มฉ่ําด้วยละอองน้ าตก 
น้ าตกหงาว ยังเป็นถิ่นก าเนิดของปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูน้ าจืดชนิดหนึ่ง พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทย 
น้ าตกจะไหลลงจากภูเขาเป็นธารน้ าสีเขียวสวยงาม สามารถกระโดดลงเล่นน้ าได้ น้ าใสสะอาด พบเห็น
ปลาตัวเล็กว่ายในน้ าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมความงามของน้ าตก
ได้สะดวก นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายระนอง–พังงา  
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ ภูเขาหญ้าและบ่อน้ าพุร้อนพรรั้ง 

3) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการอนุสรณ์ 
การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.  2433) 
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2460) รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2471) จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2507 ได้รื้อถอนพระที่นั่ง
เพ่ือสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จังหวัดระนองได้มีโครงการก่อสร้าง
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์จ าลองขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เดิมและจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ปัจจุบัน ตั้งอยู่บนเนินเขานิเวศน์คีรี มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น  
ที่จัดจ าลองขึ้นใหม่ โดยท าด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง มีสิ่งที่จัดแสดงไว้ภายในพระราชวัง ได้แก่ 
ห้องบรรทมของรัชกาลที่ 5 ห้องพระราชินีอาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อม
อาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเหลี่ยม การจัดแสดงภาพเก่าในอดีต และข้าวของเครื่องใช้ที่
ส าคัญของรัชกาลที่ 5 
 



37 

 
 

ภาพที่ 6  พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) 
 

4) หมู่เกาะระนอง (เกาะพยาม) เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว หาดทรายขาวสะอาด เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง (ระนอง)  
อยู่ห่างเกาะช้างมาทางใต้ 4 กิโลเมตร ตอนกลางของเกาะพ้ืนที่เป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่าประเภท
นกลิงและหมูป่า พ้ืนที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนชาวบ้าน บนเกาะมีอาชีพท าสวนมะพร้าว  
สวนยางและสวนกาหยู ลักษณะทางภูมิศาสตร์รอบ ๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหินบริเวณตอนกลาง 
ของอ่าวเป็นหาดทราย เกาะพยาม เป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดีจนขึ้นชื่อว่าเป็น
แหล่งกาหยูหวานของจังหวัดระนอง 

 

 
 

ภาพที่ 7 หมู่เกาะระนอง 
 

5) เกาะช้าง อยู่ห่างจากเกาะพยามประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางจากปากน้ าระนอง ประมาณ 1.5 ชั่วโมง จุดเด่นมีชายหาดและทิวทัศน์รอบเกาะที่สวยงาม  
ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกเงือก ปัจจุบันจัดให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงเดือนพฤศจิกายน–เมษายน การเดินทางลงเรือที่ท่าเรือปากน้ าระนอง 

6) ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้านหรือเขาผี ตั้งอยู่หมู่ที่  9 ต าบลหงาว  
อ.เมืองฯ จากเขตเทศบาลเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง–พังงา) ประมาณ 13 กิโลเมตร 
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เขาหัวล้านหรือเขาผีนี้ เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นในฤดูฝน มีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัว
จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกว่า เขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้า ส าหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่
บนสันเขาเพ่ือชมทิวทัศน์โดยรอบ 

 

 
  

ภาพที่ 8  ภูเขาหญ้า 
 

7) น้ าตกปุญญบาล เดิมชื่อน้ าตกเล็ดตะกวด ตั้งอยู่ในต าบลบางนอน  
ริมทางหลวงหมายเลข 4 ทางไปจังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ 547 จะเห็นน้ าตกอยู่ด้านขวามือ สูงประมาณ 
20 เมตร น้ าตกมีด้วยกัน 3 ชั้น ต้นก าเนิดมาจากล าห้วยเล็ก ๆ บนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกรูด 
น้ าตกปุญญบาลเป็นน้ าตกชั้นแรก มีลักษณะสายธารไหลลงจากหน้าผาสูง ประมาณ 10 เมตร  
ส่วนน้ าตกตอนที่ 2 มีชื่อว่าน้ าตกโตนไผ่ และชั้นที่ 3 ชื่อโตนต้นเฟิร์น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ 
จะมีเส้นทางชมน้ าตกและศึกษานิเวศป่าดิบจากชั้น 1 ถึงชั้นที่ 3 มีระยะทางรวม 300 เมตร เป็นน้ าตก
ที่มีความงามน้ าไหลตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้สะดวก เหมาะส าหรับแวะพักผ่อน 
มีลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้จุดชมวิวของเมืองระนอง 

8) วัดหาดส้มแป้น ห่างจากสวนสาธารณะรักษะวาริน 5 กิโลเมตร สิ่งที่
น่าสนใจ คือ ปลาพลวง ซึ่งอยู่ในคลองหาดส้มแป้นเป็นจ านวนมาก และวัดหาดส้มแป้น เป็นที่ตั้งของ
ศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประชาชนภาคใต้เคารพนับถือมาก 

9) วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตาม
ถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง–ปากน้ า) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี เป็นอารามหลวงชั้นตรี 
ชนิดสามัญ เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดระนอง ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่า สูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี 
สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาเป็นที่เคารพสักการะ
ของชาวเมืองระนอง 

10) หาดชาญด าริ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวง
หมายเลข 4004 (ระนองปากน้ า) ระยะทาง 9 กิโลเมตร หรือห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนอง 8 
กิโลเมตร ก่อนถึงหาดชาญด าริ ประมาณ 200 เมตร จะเป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชน
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ปากน้ าระนอง และเกาะสอง หรือวิคตอเรียพอยท์ของฝั่งพม่า ตลอดจนเกาะแก่งอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ปากน้ ากระบุรี และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างดี หาดชาญด าริมี 
ท่าเทียบเรือส าหรับเรือท่องเที่ยวซึ่งบริการน าเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ ของระนองในทะเลอันดามันด้วย 

11)  สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางหลวงหมายเลข 4004 
(ถนนสายระนอง–ปากน้ า) ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีน 
(ฮวงซุ้ย) ฝังศพพระยารัตนเศรษฐี (คอซูเจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก 

12) วิคตอเรียพอยท์  เป็น เขตชายแดนอยู่ ในฝั่ งสหภาพเมียนมา 
นักท่องเที่ยวต้องการไปชมหรือซื้อสินค้าที่ระลึก เช่น พลอย เครื่องประดับที่ท าจากเปลือกหอยและ
งาช้าง สามารถโดยสารเรือจากปากน้ าระนองได้ ทั้งนี้จะต้องท าบัตรผ่านแดนก่อนโดยติดต่อด่านตรวจ
คนเข้าเมืองระนอง 

13) ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ตั้งอยู่ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จากตัวเมืองไป
ตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 135 กิโลเมตร แยกขวามือถนนลาดยาว 8 กิโลเมตร เป็นศูนย์วิจัย
ธรรมชาต๋าชายเลนระดับนานาชาติของกรมป่าไม้ ได้รับการรับรองจาก UNDP/UNESCO ให้เป็นพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑลของโลก จุดเด่นได้แก่ ต้นโกงกางยักษ์อายุประมาณ 200 ปี 

14) น้ าตกโตนเพชร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ไปทางจังหวัดพังงา
ห่างจากตัวเมืองระนอง 29 กม. มีทางแยกเข้าน้ าตกที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รถสามารถเข้าได้ 2 
กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้า 5 กิโลเมตร 

15) เจ้าเรือนสปา เป็นสถานที่ในการบ าบัดรักษา โดยใช้แพทย์ทางเลือก
และแพทย์แผนไทย  

เขตอ าเภอกะเปอร์ 
1)  อุทยานแห่งชาติแหลมสน อยู่ห่างจากตัวเมือง 53 กิโลเมตร  

จากถนนใหญ่ไปยังอุทยานฯ 10 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง 
ลงไปทางใต้ผ่านต าบลม่วงกลวง ต าบลกะเปอร์ ต าบลบางหิน ของอ าเภอกะเปอร์ และต าบลนาคา 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง เลย ไปถึงอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และครอบคลุมไปถึงเกาะต่าง ๆ  
ในทะเลอันดามัน คือ เกาะค้างคาว และหมู่เกาะก า ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประกอบด้วย 
หาดบางเบน เป็นหาดขนาดใหญ่มีสวนร่มรื่น หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนประมาณ ผลเมตร 
มีหาดทรายขาวสะอาดและเป็นที่อยู่ของนกนชนิด 

2) เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด ด้านเหนือของเกาะ
เป็นหาดหินงาม มีหินทรงกลมมนเรียงรายอยู่เต็มหาดไปหมด จากหาดบางเบนนั่งเรือไปเกาะค้างคาว
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เกาะค้างคาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง มีอาณาเขตไม่กว้างใหญ่เท่าไรนัก 
บริเวณรอบ ๆ เกาะ ส่วนใหญ่จะเป็นหินผาลาดชัน ส่วนด้านหน้าของเกาะที่ติดกับเกาะสีชัง จะเป็น
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หาดทราย ทอดตัวยาว ประมาณ 200 เมตร โดยมีแนวปะการัง ทอดตัวเรียงราย ขนาดคู่ตลอดแนวหาด 
กิจกรรมบนเกาะค้างคาว มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมด าน้ าดูปะการัง กิจกรรมตกปลาหมึก 
และกิจกรรมตกปลาชายฝั่ง อีกท้ังยังใช้เป็นที่หลบพายุหลบลมในช่วงหน้ามรสุมของบรรดาเรือหาปลา
อีกด้วย 

3) เกาะก าตกหรือเกาะอ่าวเขาควาย มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม  
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
จากเกาะค้างคาวนั่งเรือไปเกาะก าตกใช้เวลาประมาณ 20 นาที หมู่เกาะก าเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพ้ืนที่
ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานทางทะเลของเมืองระนอง มีเกาะก าใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและ
รายล้อมด้วย เกาะก าฉุย เกาะก ากลาง เกาะก าตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน พื้นที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่ 
อยู่ในแนวน้ าตื้น น้ าทะเลลึกไม่เกิน 7 เมตร มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้ าลึก ทะเลรอบเกาะมี
ความลึกประมาณ 10 เมตร หมู่เกาะก าเพียบพร้อม ส าหรับความเรียบง่ายยิ่งใหญ่ส าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการรับรู้แนบชิดและมองเห็นในความงดงาม ความสงบที่ธรรมชาติมอบให้ 

4) น้ าตกเขาพระนารายณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ประมาณ 
3 กม. เป็นน้ าตกที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งสูง 11 ชั้น ลดหลั่นลงมาตามไหล่เขา น้ าตกแห่งนี้มีน้ า
ไหลอยู่ตลอดปี บรรยากาศชุ่มชื้นบริเวณรอบ ๆ มีไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่หนาแน่นนับว่าเป็นสถานที่ที่
น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  

เขตอ าเภอกระบุรี 
1) น้ าตกชุมแสงหรือน้ าตกสายรุ้ง อยู่ที่บ้านปากจั่น ต าบลปากจั่น  

ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง 80 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอกระบุรี 
(ทางไปจังหวัดชุมพร) 16 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 529–530 (ด้านตรงข้ามกับทางเข้าสู่นิคม
สร้างตนเองบ้านปากจั่น) จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปจะถึงบริเวณน้ าตกชุมแสงจะมีน้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน 
น้ าจะไหลกระแทกกับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง  จึงท าให้ชาวบ้านมักจะเรียก
น้ าตกแห่งนี้ว่า น้ าตกสายรุ้ง 

2) คอคอดกระหรือคิ้วกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี ต าบลละมุ กิโลเมตรที่ 
545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 55 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุด
ของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 44 กิโลเมตร มีแผ่นป้าย
คอนกรีตขนาดใหญ่จ าลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ ากระบุรี ซึ่งแบ่ง
พรมแดนไทย–เมียนมา ได้อย่างชัดเจน 
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3) น้ าตกบกกราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง–ชุมพร) ประมาณ 54 กม. ที่หลักกม.ที่ 556–557 จะมีป้ายชี้ทางไป
น้ าตกบกกราย ประมาณ 4 กิโลเมตร 

4) บ้านค่ายเจ้าเมืองระนองหรือจวนเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองระนอง สร้างขึ้นในสมัยพระยาด ารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2520 หลังเหตุการณ์กุลีจีนก่อการกบฏ เป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วยแนวก าแพงและซากอาคาร
ต่าง ๆ  

เขตอ าเภอละอุ่น 
1) แหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ อยู่ห่างจากถนนสายหาดส้มแป้น–บางพระใต้ 

ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ าร้อนธรรมชาติที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2) เขาฝาชี ตั้งอยู่ในเขตต าบลบางแก้ว เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี 

สูงจากระดับน้ าทะเล 254 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์อัสดง สามารถ
มองเห็นแม่น้ ากระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ าละอุ่น เกาะแก่งต่าง ๆ เป็นภาพที่สวยงามสดใสมีชีวิตชีวา 
ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานส าคัญคือ ซากเรือรบ 
อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 บ้านเขาฝาชี 

เขตอ าเภอสุขส าราญ 
1) หาดประพาสหรือหาดหินทุ่ง จากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทาง

หลวงหมายเลข 4 (ระนอง–พังงา) ประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจากถนนใหญ่เข้าไปทางขวามือ 
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นชายหาดทะเลใหญ่และมีทิวสนสวยงาม เหมาะส าหรับท่องเที่ยวและ
พักผ่อน 

2) อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าคลองนาคา ในคลองนาคาจะมีต้นพลับพลึงธาร
ซึ่งเป็นพืชน้ าที่หายาก มีดอกสีขาวบานในช่วงประมาณในเดือนตุลาคม–ธันวาคม  

1.2.9.2 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจังหวัดระนอง 
1) เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือกาหยู เป็นสินค้าพ้ืนเมืองของจังหวัดระนอง 

มีทั้งอบเนยอบเกลือ และแบบค้ิวแบบโบราณ สามารถหาซื้อได้ทั่วไป บริเวณตลาดสดร้านขายของฝาก
ทั่วไป ต้นมะม่วงหิมพานต์ นิยมปลูกกันมากในบริเวณเกาะช้างและเกาะพยาม 

2)  ซาลาเปาทับหลี เป็นซาลาเปาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง มีจ าหน่าย
ที่บ้านทับหลี อ าเภอกระบุรี 

3) กาแฟสดคั่วบด เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมท ากันที่อ าเภอกระบุรี โดยกลุ่ม
เกษตรกรบ้านทุ่งมะพร้าว ต าบล จปร. สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์สาธิตการตลาดของอ าเภอเมืองระนอง
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หรือกลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านทุ่งมะพร้าว ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดระนอง ได้แก่ กะปิ กุ้ง แห้ง ปลาเค็ม สามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดของเทศบาล และร้าน
จ าหน่ายของฝาก บริเวณสะพานปลา และศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ถนนเพชรเกษม 

4) น้ าดื่มน้ าแร่ธรรมชาติระนอง เป็นน้ าดื่มแร่ธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ 
อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป และโรงแรมจันทร์สมฮอท สปา 

5) มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย เป็นสินค้าของที่ระลึกที่มี
จ าหน่ายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน น้ าตกปุญญบาล และสนามบิน 

6) ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่น าหนังปลากระเบน
มาท าเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น กระเป๋า เข็มขัด สามารถหาซื้อได้ที่สนามบินจังหวัดระนอง 

7) ปูนิ่มอัดแข็ง อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง ปูนิ่ม
เป็นปูที่โตเต็มที่ท าให้กระดองเก่าเล็กเกินไปจนต้องมีการลอกคราบ ใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ 
45 วัน 

1.2.10 สภาวการณ์ และศักยภาพทางด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
1.2.10.1 มิติด้านสุขภาพอนามัย 

ก่อนที่จะน าสู่บทการวิเคราะห์ในมิติด้านสุขภาพของชาวระนองนั้น  
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างโดยพ้ืนฐานของประชากรในจังหวัดระนอง ถือว่าเป็น
กระบวนการปรับมุมมองทางความคิดให้บุคคลภายนอกเข้าใจถึงสภาพสังคมของจังหวัดได้อย่างมี
คุณภาพ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใต้จะพบว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีจ านวน
ประชากรน้อยที่สุด และมีความหนาแน่นของประชากร (ต่อตารางกิโลเมตร) ต่ าสุดด้วยเช่นกัน  
โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเป็นหลัก ทั้งนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
ของระนองสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดภาคใต้ทั่วไป กล่าวคือ จังหวัดในภาคใต้
โดยส่วนมากมีอัตราการขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ประกอบกับโครงสร้าง
ประชากรของภาคใต้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ส่งผลให้แนวโน้มภาระการพึ่งพิงสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ประเมินข้อมูลตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดข้างต้น พบว่า คุณภาพชีวิตของชาวระนองด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี (ล าดับที่ 6 จาก 
76 จังหวัดทั่วประเทศไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร้อยละของประชากรที่ เจ็บป่วย 
(เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรทั้งจังหวัด) พบว่า อยู่ในระดับต่ าที่สุดในภาคใต้ (ร้อยละ 10 . 4)  
มีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพค่อนข้างต่ าเช่นกัน (ร้อยละ 0.5) นอกเหนือจาก
ประเด็นทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนั้น จ านวนผู้ป่วยโรคร้ายแรงของจังหวัดระนอง รวมถึงจังหวัดในกลุ่มภาคใต้
ฝั่งอันดามันที่มีสัดส่วนน้อยกว่าจังหวัดในภาคใต้กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แนวโน้มด้าน
สุขภาพของจังหวัดที่ยังคงเป็นปัญหา คือ โรคระบาด และโรคติดต่อจากปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง
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ของแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดระนองเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน เพราะแรงงานเหล่านี้เป็นพาหะน าโรคติดต่อที่ส าคัญ อาทิ มาลาเรีย อหิวาตกโรค 
ไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคประจ าถิ่น รวมถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้าง โรคเอดส์  
วัณโรค เป็นต้น เนื่องจากแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดีเพียงพอ 
ท าให้มีการแพร่ระบาดและติดต่ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
เครื่องมือไม่ทันสมัยพ้ืนที่อยู่ห่างไกลจากการบริการทางการแพทย์โรคไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลง และ
ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืน ๆ จากลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของจังหวัดระนองที่
ประกอบด้วยผืนป่าจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 53.53 ของพ้ืนที่จังหวัด และฝนตกชุกเกือบตลอดปี 
ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงเป็นอย่างดี ส าหรับจังหวัดระนองพบโรคไข้จากไวรัสที่น าโดย
แมลงที่ส าคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ในปี 2559 จังหวัดระนองมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 
129 คน มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนอยู่ที่ 70.76 โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนของภาคใต้
อยู่ที่ 185.62 และอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนของประเทศอยู่ที่ 96.76  

1.2.10.2 มิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
จากรายงานของ UNDP (ประเทศไทย) ในปี 2552 พบว่า เมื่อพิจารณา 

ลงไปในรายละเอียดของตัวชี้วัดด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดระนองมีค่าเฉลี่ยของดัชนีด้าน
ครอบครัว หรือครัวเรือน ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีประเด็นปัญหาด้านเด็กและชุมชน โดยมี  
ค่าดัชนีของเด็กที่ประสบภาวะยากล าบากและเยาวชนต้องท างานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่
ด้านชุมชนมีการจับกุมยาเสพติดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา 
1)  ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0–25 ปี) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 

ปัญหาเด็กและเยาวชนต่างด้าว รองลงมาปัญหาเด็กก าพร้า และเด็กถูกทอดทิ้ง 
2)  ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครอบครัวหย่าร้าง 

รองลงมาคือ การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของหัวหน้าครอบครัว 
3)  ปัญหาสตรี (อายุ 25 ปี ขึ้นไป–60 ปี) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  

สตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง 
4)  ปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุที่

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้อง
เลี้ยงดูบุตรหลาน 
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5) ปัญหาคนพิการ ที่พบมากที่สุด คือ คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
รองลงมาคนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ อีกประเด็นปัญหาหนึ่ง คือ คนพิการที่ยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือ (ทั้งท่ีจดและยังไม่ได้จดทะเบียน) 

6) ปัญหาแรงงาน พบว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้วใน
ท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ตลอดจนปัญหา
ครอบครัวแรงงานต่างด้าวที่ตามเข้ามากับแรงงานจากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระนอง  
กลุ่มบุคคลเป้าหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม เป็นปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงเป็นล าดับแรก โดยจะเห็นได้
จากข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดระนองที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ โดยเฉพาะใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งเด็กและเยาวชนในระดับอาชีวะ ชอบหมกมุ่นกับสื่อลามกต่าง  ๆ 
และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ เด็กและเยาวชนที่เคยพบเห็นยาเสพติดในสถานศึกษา และจากข้อมูล
ระบบเฝ้าคุ้มครองและห่วงใยเด็กจังหวัดระนอง ปี 2552 เป็นที่น่าเป็นห่วงเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยง
โดยรวมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมาย/ยาเสพติด/
สุรา/การพนัน และเด็กเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/บุหรี่/สุรา มีจ านวนที่สูง และจาก
ข้อมูลแนวโน้มร้อยละของเด็กหญิงอายุ 9–16 ปี ที่คลอดบุตรต่อประชากรหญิงในกลุ่มอายุเดียวกันก็มี
สถิติที่สูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  

ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กก าพร้า เด็กและเยาวชนต่างด้าวในพ้ืนที่มี
จ านวนค่อนข้างสูง และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ 
และติดสารเสพติดร้ายแรง มั่วสุม ติดเกมส์ และพฤติกรรมทางเพศ ฉะนั้นจึงจัดให้สถานการณ์เด็กและ
เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรงเป็นล าดับที่ 1 ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดสถานการณ์ด้านยาเสพติดไว้ในส่วนที่ 4 ส่วนปัญหาที่
มีความรุนแรงล าดับที่ 2 ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว  
จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นจังหวัดระนอง พบว่า ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง (เลิกกัน/
ไม่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา) จะมีอัตราที่สูงมาก ที่ส าคัญตัวหัวหน้าครอบครัวที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกก็มีอัตราที่สูงเช่นกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการ
จดทะเบียนสมรสและการหย่าของจังหวัดระนองตลอดจนข้อมูลที่พบว่า สตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตร
เพียงล าพังที่มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นมาก จังหวัดระนองเองก็ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินโครงการด้าน
ครอบครัวในหลายกิจกรรม เช่น โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดสถาบัน
ทางครอบครัวระดับต าบล ดูแลให้ครอบครัวมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน โครงการครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ปฏิบัติรวมโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวและ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแล้วก็ตาม แต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่
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ละเอียดอ่อน และทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขจึงจะสามารถลดปัญหานี้ลงได้ ดังนั้นจึงยังคงให้ความส าคัญกับ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวเป็นล าดับที่ 2  ปัญหาที่ 3 ได้แก่ 
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่อัตราการตาย และอัตราการเกิดมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แม้ว่าจังหวัด
ระนองจะมีข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ไม่สูงนักแต่ในสภาพความเป็นจริงที่มีพ้ืนที่ติดชายแดน แรงงาน
ต่างด้าวชาวพม่าที่หลั่งไหลเข้ามาจะน าครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่ บุตรหลาน เข้ามาด้วย กรณี
เกิดปัญหากับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มนี้ หน่วยงานก็ต้องเข้าไปมีบทบาทดูแลประกอบกับในจังหวัดยังขาดแคลน
สถานบริการทางสังคมด้านผู้สูงอายุ ดังนั้น การไม่สามารถเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่าง  ๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นสิ่งท้าทายที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิต ในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพชีวิตที ดีและมีความสุข  
โดยจากสถิติข้อมูลด้านครอบครัวปี 2550 พบว่า จังหวัดระนองมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ ง  
คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.5 ของจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง  

สัดส่วนคนจนในจังหวัดระนองลดลง จังหวัดระนองมีสัดส่วนคนจนต่อ
ประชากรรวมในจังหวัดลดลง คิดเป็นร้อยละ 15.31 ในปี 2556 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี  2555 และ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 15.84 ในปี 2557 และลดลงอย่างมากในปี 2558 เหลือร้อยละ 12.06 
เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนในภาคใต้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่แน่นอน ทั้งนี้ในส่วนของระดับประเทศนั้น
สัดส่วนคนจนพบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง จังหวัดระนองติดอันดับที่ 3 จังหวัด ที่มีช่องว่างด้านรายได้
คนรวย–คนจนสูงสุดของประเทศ:ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค หรือ GINI coefficient คือ ค่าที่
แสดงความแตกต่างของรายได้ระหว่างครัวเรือน มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หากค่านี้สูงจะบ่งชี้ถึงการ
กระจายรายได้มีความแตกต่างกันมาก ส าหรับจังหวัดระนองมีค่า GINI ในปี 2556 ที่ 0.423 ซึ่งสูงเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ รองจาก ตรัง และชัยนาทแต่ในปี 2552 และ 2554 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคของจังหวัดระนองมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้และระดับประเทศ จังหวัดระนองมีประชากร
ชาวต่างชาติมาใช้บริการสูงเป็นอันดับที่ 2 ในจังหวัดภาคใต้ จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ติดกับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในจังหวัดเป็นจ านวนมาก 
โดยในปีงบประมาณ 2560 มีชาวต่างชาติมารับบริการสุขภาพ จ านวน 55,767 คน ส่วนใหญ่เป็นชาว
เมียนมา จ านวน 51,137 คน ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมดอยู่ที่ 94.59 ล้านบาท แต่เรียกเก็บได้เพียง 
30.72 ล้านบาท เนื่องมาจากมีนโยบายให้การบริการสุขภาพทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ  ในส่วนของแรงงานต่างด้าวนั้นได้อยู่ภายใต้การประกันสุขภาพ 2 ระบบ คือ ระบบ
ประกันสังคม โดยส านักงานประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ
เข้ามาดูแลในการให้บริการสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวในขณะที่อยู่ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดภาคใต้ พบว่า ในปี 2560 จังหวัดระนองมีชาวต่างชาติเข้ารับบริการสุขภาพ จ านวน 55,767 คน 
มากเป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต 
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1.2.10.3 มิติด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
สภาพการณ์โดยทั่วไปของความก้าวหน้าส าหรับมิติด้านที่อยู่อาศัย และ

สภาพแวดล้อมของชาวระนองนั้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ล าดับที่ 36 จาก 76 จังหวัดในประเทศไทย) โดย
ตัวชี้วัดที่สะท้อนปัญหาด้านสังคมของจังหวัดระนอง คือ สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเองเพียงร้อยละ 65 ซึ่งสูงกว่าจังหวัดภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวในภาคใต้ นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องภัยแล้ง 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของพ้ืนที่ในด้านนี้ ไม่เพียงจะต้องเผชิญปัญหาภัยแล้ง
เป็นบางช่วง  

 
1.3  ประเด็นศึกษาหลัก เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน 

1.3.1  บ้านเทียนสือ 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขท่ี 7 ถนนดับคดี ต าบลเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นบ้านเก่า

ที่มีอายุกว่า 150 ปี บ้านเทียนสือ เป็นค าในภาษาจีน โดยเทียน แปลว่า สวรรค์ สือ แปลว่า ของวขวัญ 
ความหมายจึงแปลว่า บ้านของขวัญจากสรรค์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและไทย 
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่ง
ในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะใช้ยืนยัน
ความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เปรียบเสมือน
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรก ๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนอง 

เจ้าของบ้าน คือ ท่านเทียนสือ ซึ่งเป็นหลานเขยของ คอซิ่มชั่ว ณ ระนอง ท่านเจ้าเมือง
ระนอง ซึ่ง ท่านเทียนสือ ได้แต่งงานกับ “ฉ่ายหล่วน” ซึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าเมืองระนอง และ
หลานสาวของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซินบี้) เจ้าเมืองตรัง ท่านเทียนสือจึงได้รับความเมตา และ
ไว้วางใจจากทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างมาก หลังจากแต่งงานจึงได้สร้างบ้านหลังนี้ ประมาณปี พ.ศ. 2433 
ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจาก ค่าย ณ ระนอง มากนัก มีบุตรชายหญิงทั้งสิ้น 5 คน ในยุคที่แร่ดีบุกเป็นที่
ต้องการของชาติตะวันตก ท่านท าธุรกิจรับซื้อแร่และกิจการหลายอย่าง การค้าของท่าน เจริญรุ่งเรือง
ส่งผลให้มีฐานะดี ร่ ารวยมาก มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อน เทียนสือ จะชวนลูกหลานมานั่งนับเหรียญใน
สวนกลางบ้าน และช่วยบรรจุในถุงผ้าใบที่ส าหรับใส่แร่ดีบุก เก็บไว้ในบ้านมากมาย ดังนั้น บ้านเทียนสือ 
ในอดีตจึงเปรียบเสมือนห้องคลังกลางใจเมืองระนอง เจ้าบ้านเทียนสือคนปัจจุบัน คือ คุณศุภพรพงษ์ชัย 
พรพงษ์ (โกศุภ) ทายาทซึ่งเป็นเชื้อสายซึ่งยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมชม รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา รายละเอียด มุมเล็กมุมน้อย ของบ้านเทียนสือให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมได้ทราบ  
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ภาพที่ 9  บ้านร้อยปีเทียนสือ 
 

ตัวบ้านเทียนสือ เป็นเรือน 2 ชั้น ที่ก่อสร้างอย่างมั่นคง ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก  
มีตัวบ้านด้านหน้า ด้านหลังมีลักษณะเหมือนบ้านแฝด มีสวนกลางบ้าน หน้าต่างทุกช่องเป็นไม้แผ่นหนา 
รูปทรงแบบหมวกทหารจีนโบราณทานทานนัก ภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้าน
หลายชั่วอายุคน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ ที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทย จีน และยุโรป เช่น โคมไฟโบราณ 
ภาพวาดในกรอบรูปติดฝาผนัง โต๊ะและเก้าอ้ีฉลุลวดลาย และเครื่องใช้ไม้โบราณที่หาชมได้ยาก 

 

 
 

ภาพที่ 10  ภายในบ้านร้อยปีเทียนสือ 
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1.3.2  ชุมชนพม่า บ้านตัว L 
ห้องแถวชั้นเดียวเรียงตัวทอดยาวเป็นแนวในซอยไม่ห่างจากถนนใหญ่มากนัก  

ที่นี่นอกจากคาวปลาที่บ่งบอกถึงย่านประมงหลักอีกแห่งของเมืองระนอง หลายคนรู้จักในชื่อ “ชุมชน
ชุมทอง” ขณะที่อีกหลายคนคุ้นเคยกับชื่อ “ชุมชนตัวแอล” “เมื่อก่อนมันเป็นห้องแถวรูปตัวอักษร
แอล (L) ต่อมาพอสร้างห้องอ่ืน ๆ เพ่ิมคนก็ยังเรียกติดปากอยู่” ลักษณะของย่านที่ชาวเมียนมานับพัน
ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ที่นี่ ใช้แรงงานแลกเงินที่สะพานปลาละแวกนี้ เก็บหอมรอมริบเพ่ือสร้างครอบครัว 
ประสบการณ์การท างานในต่างบ้านต่างเมืองสอนให้รู้ว่า “สุขภาพ” เป็นทั้ง “ต้นทุน” และ 
“ขุมทรัพย์” ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง ก็ท างานไม่ได้ เท่ากับว่ารายได้ที่มีจะหายไปด้วย สุรัสวดี อินทร
อักษร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จากมูลนิธิ ศุภนิมิตร จ.ระนอง ที่ท างานกับแรงงานต่างด้าว
ในพ้ืนที่เล่าถึงพฤติกรรมของแรงงานส่วนใหญ่ นอกจากนิสัยเน้นท างานเพ่ือเก็บเงินเป็นหลักจนไม่
สนใจสุขอนามัยส่วนตัวแล้วสภาพแวดล้อมในการท างานก็ไม่ได้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานกลุ่มนี้
มากนักจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มแรงงานตามสถานประกอบการ เธอยอมรับว่า ปัญหาเรื่อง
ระบบทางเดินหายใจถือว่ามาเป็นอันดับแรก 

อากาศภายในชุมชน ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยแพปลา นอกจากกลิ่นคาวปลาในเวลา
ท างานที่พวกเขาต้องเจอแล้ว ยังมีปลาป่น และการท าของเค็มต่าง ๆ ที่ขึ้นมาจากเรือด้วยสภาพความ
แออัดของคนท างานใต้ชายคาเดียวกัน แพปลาส่วนใหญ่จึงกลายเป็นแหล่งบ่มเชื้อโรคไปโดยปริยาย 
อีกทั้งยังท าให้คนงานที่นี่มีอัตราเสี่ยงจากวัณโรคสู งเป็นอันดับ 2 ของ จ.ระนองด้วย รายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดระนองไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2559 จากส านักงาน
แรงงานจังหวัดระนองพบว่า มีแรงงานต่างด้าวหมุนเวียนท างานในจังหวัดทั้งสิ้น 66,913 คน ทั้ง ลาว 
เมียนมา กัมพูชา และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยที่สัดส่วนแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมียนมาเป็นหลัก 
แรงงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงที่นี่สร้างเม็ดเงินกว่า 
3,625 ล้านบาท ป้อนสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของระนอง ในแง่
ประชากรเมื่อเทียบเคียงกับปริมาณผู้คนกว่า 188,000 คนที่มีอยู่ แรงงานข้ามชาติก็นับเป็น 1 ใน 3 
ของชาวระนอง ยิ่งไปกว่านั้น พ้ืนที่ อ.เมืองระนองเองที่มีประชากรอยู่ราว 90,000 คน เกินครึ่งก็ล้วน
เป็นแรงงานเมียนมา ความหนาแน่นของประชากรเมียนมาเฉลี่ยต่อชุมชนที่มีอยู่ราว 5,000–9,000 
ชีวิต การก็บข้อมูลชาวเมียนมาก็ยิ่งท าให้เห็นว่า แรงงานข้ามชาติมีความใกล้ชิดกับชาวระนองเป็น
อย่างยิ่ง 

ขณะที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารตลอดจน
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ คือความกังวลที่มาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั่นหมายความว่า หากพวกเขาต้องเสี่ยงโรค คนระนองเองก็เสี่ยงไม่แพ้กัน 
เรื่องนี้ กนกวรรณ คุ้มเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านมิตรภาพ 
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ในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ.ระนอง ยอมรับว่า ด้วยพฤติกรรมของแรงงาน และ
สภาพแวดล้อม ท าให้ความเสี่ยงต่อโรคถือว่าน่าเป็นห่วง 

ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่กลุ่มโรคติดต่อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ 
NCDs อย่าง โรคอ้วน ความดันเบาหวาน ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในกลุ่มแรงงานข้ามชาติอย่างเห็นได้ชัด 
“พอพูดกันคนละภาษาการท างานเพ่ือป้องกันโรคก็ยิ่งล าบากค่ะ” ไม่ใช่แค่พ้ืนที่พรมแดนที่มีการเข้าออก
ตลอดเวลาแต่การสื่อสารคนละภาษาก็กลายเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขท างานดูแล หรือควบคุมโรคไม่ค่อยได้ผล การมีกลุ่มคนเมียนมาที่หันมาสนใจเรื่องการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนจึงไม่ต่างจาการเติมจิ๊กซอว์ตัวที่หายไประหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขไทย
กับแรงงานเมียนมาอย่างแท้จริง 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดย
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อคนไทยซึ่งด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนค่อย ๆ ก่อตัวเป็นระบบที่ชัดเจนตลอดช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา แรกเริ่มนั้นได้มีการประสานงานกับทางมูลนิธิศุภนิมิตรซึ่งท างานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในพ้ืนที่ท าให้ได้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวมาจ านวนหนึ่งก่อนที่จะขยายผล เพราะแรงงาน
กลุ่มนี้กลายเป็นประชากรหลักในพ้ืนที่ หากมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขทั้งกลุ่มคนไทย หรือ
บุคลากรในหน่วยงานด้านสุขภาพภายในจังหวัดก็จะส่งผลกระทบกันทั้งหมด 

ความเข้าใจ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงจึงไม่ต่างจาก 
“ช่องว่าง” ที่รอการเติมเต็ม เพราะด้วยสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งทัศนคติส่วนตัวที่ถูกส่งต่อกันมาระหว่าง
แรงงาน สุขภาพมักเป็นเรื่องรองเมื่อเทียบกับรายได้ในแต่ละวันของพวกเขา โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่
แอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากถามกับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต่างก็ยอมรับเป็นเสี ยง
เดียวกันว่า นี่ถือเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกฝ่าย “เราก็จะพยายามพูดคุยให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพ และพยายามให้เขาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องค่ะ”มะ พิว เล่าถึงสภาพการท างานกับ
แรงงานที่หลบอยู่ในมุมกลุ่มนี้ คู่ขนานไปกับการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จะเห็นได้ว่า “แรงจูงใจ” กลายเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการน าพาแรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่ระบบสุขภาพพ้ืนฐาน พอ ๆ กับการจัดการปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเพ่ือท างานอย่างผิด
กฎหมาย ซึ่งท าให้ได้รายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพก็กลายเป็นเรื่อง
เกินจ าเป็นไปในที่สุด หรือแม้แต่การจัดสวัสดิการให้กับเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวกลุ่มนี้ก็ตาม 
เพราะโดยส่วนใหญ่งานของพวกเขายังเป็นการท างานในลักษณะงาน “จิตอาสา” อยู่ แต่มีความส าคัญ
ระดับการเป็นกุญแจดอกส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เรื่องนี้จึงเป็นอีกโจทย์ที่ไม่อาจ
มองข้าม “สังคมจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย และต้องไม่ปล่อยให้กลไกทางสังคม กีดกัน
คนบางส่วนออกจากปัจจัยพื้นฐานของชีวิตที่เขาควรได้” 
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1.3.3  ชุมชนบ้านแหลมนาว 
หมู่บ้านแหลมนาว หมู่ 6 ต.นาคา อ.สุขส าราญ จ.ระนอง มีครัวเรือทั้งสิ้น 35 ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 184 คน เป็นชาย 103 คน และหญิง 81 คน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีหลักฐานการตั้ง
ถิ่นฐานครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาสองร้อยปี แต่ป่าสมบู รณ์อันเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติแหลมสนก็ไม่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนประกาศพ้ืนที่อุทยานฯ หรือยุค
ปัจจุบัน มีบ้างที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพืชในผืนป่าเพ่ือด ารงชีพ แต่หากถามว่ากระทบกับวงจรของ
ธรรมชาติหรือไม่ อาจตอบได้ว่าน้อยมากจนธรรมชาติสามารถฟ้ืนฟูตัวเองได้ สัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
อย่างวัวและควาย ถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ หากินอยู่ในทุ่งหญ้าใจกลางแหลมนาว โดยไม่มีการกั้นเขต 
หรือแตะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใด ๆ ฝูงควายบ้าน วัวบ้าน นานวันก็เริ่มปรับตัวจนใน
ปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูง รอบทุ่งหญ้าเต็มไปด้วยสัตว์ป่าขนาดเล็ก ทั้งลิง 
หมูป่า กวาง ฯลฯ ซึ่งทุกชนิดมีสัญชาตญาณป่าอย่างเต็มเปี่ยม เห็นคนเมื่อไหร่ เป็นต้องวิ่งหนีเข้าชายป่า
หายวับไปกับตา ที่เป็นแบบนี้เพราะเกิดจากข้อห้ามของหมู่บ้าน คือห้ามให้อาหารสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด 
เมื่อชุมชนอยู่ใกล้ป่า สิ่งหนึ่งที่ต้องท าคือ “ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด” 
 

 
  

ภาพที่ 11  ชุมชนบ้านแหลมนาว 
 

ผลจากการรักษาสภาพแวดล้อม ส่งผลให้น้ าทะเลบริเวณรอบแหลมนาวสะอาด
มากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ จนสามารถพบเห็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ในธรรมชาติ อย่างเช่น “จักจั่นทะเล” 
สัตว์ขนาดเล็กตระกูลเดียวกับกุ้ง ฝังตัวอยู่ใต้ผืนทรายของชายหาด ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นสัตว์ทะเล 
ที่หายากยิ่ง และพบเห็นได้น้อยลงทุกวัน จนเริ่มเข้าสู่สถานะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันยังพบได้ที่  
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หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และบางจุดของชายฝั่งทะเลพังงา และระนอง จักจั่นทะเลเป็นสัตว์ที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด และปราศจากมลพิษทางน้ า ฉะนั้นหากสภาพของน้ าเปลี่ยนแปลง พวกมันก็
ไม่สามารถอยู่ได ้

แม้การท าประมงอย่างยั่งยืน และการร่วมกันดูแลธรรมชาติจะเป็นเรื่องง่ายของคนที่นี่  
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ยังต้องพยายามแก้ไขคือ เรื่องขยะ ซึ่งหมู่บ้านเองมีแนวทางการจัดการขยะที่
วางเอาไว้แล้ว อาทิ ขยะแก้ว ขวดน้ า ขวดพลาสติก และเศษวัสดุอ่ืน ๆ จะคัดแยกเพ่ือส่งขึ้นฝั่ง ส่งไป
โรงงานรีไซเคิลขยะ และรายได้จากการขายขยะจะเก็บเข้ากองทุนกลางของหมู่บ้าน เพ่ือน าไปใช้ใน
เรื่องการจ้างคนขนขยะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่วนขยะเศษอาหารจะน ามาใช้เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ และ
บางส่วนน าไปเป็นอาหารของปู ปลา 

ดูไปแล้วเหมือนหมู่บ้านจะจัดการปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างไม่น่ามีปัญหานี่นา  
แต่ปัญหาที่แท้จริงกลับไหลตามน้ ามาจากชายฝั่ง พ้ืนที่ระหว่างแหลมนาวและแผ่นดินใหญ่จะเป็นร่องน้ า
ของอ่าวในต าบลนาคา คลองเกือบทุกสายที่ไหลผ่านเมืองมีปลายทางอยู่ที่อ่าวแห่งนี้ ขยะจ านวนมาก
จึงไหลมาติดที่ชายหาดของหมู่บ้าน สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านไม่น้อย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เมื่อมี
น้ าหลากจากภูเขา สายน้ าจะพาขยะจากเมืองไหลลงสู่ทะเลมากกว่าปกติ 

ชาวบ้านแหลมนาวจึงต้องรับหน้าที่คนเก็บขยะจ าเป็น ต้องคอยสะสางปัญหาที่
ตนเองไม่ได้ก่อ แต่ถ้าจะปล่อยให้ขยะไหลออกทะเลไป ชาวบ้านก็ท าใจไม่ได้ เพราะนั่นคือแหล่งอาหาร
และที่สถานที่ท างานของพวกเขา จึงเป็นเรื่องยากในการแก้ปัญหา เพราะต้นเหตุอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่
ที่ได้รับผลกระทบ คนมักง่ายเหล่านั้นจึงไม่เห็นผลกระทบที่ตัวเองก่อ 

หมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แห่งนี้ อาจเป็นสถานที่ที่อยู่นอกสายตาของนักท่องเที่ยว หรือ
ห่างไกลจากความรู้จักแม้แต่คนในจังหวัดระนองเอง ความตั้งใจของผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการสร้างฐานะให้
ลูกบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าด้วยรายได้จากการท่องเที่ยว โดยน าวิถีประมงเชิงอนุรักษ์มาเป็นตัวชูโรง 
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ ยวได้สัมผัสอย่ างใกล้ชิด และสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรม ลองท า  
ลองสัมผัส วัฒนธรรมของชาวเล โดยยึดหลักเคร่งครัด คือต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีดั้งเดิม และไม่สร้าง
ผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการรักษาและต่อยอด 
ล้วนเป็นแนวทางที่น่าสนใจส าหรับหลาย ๆ ชุมชนที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

1.3.4  หาดส้มแป้น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  
หาดส้มแป้น ต าบลเล็ก ๆ ตั้งอยู่กลางขุนเขานมสาว เพ้ียนมาจากค าว่า “ฮวยซัมเปียน” 

ซึ่งมีการบอกเล่าถึงที่มาของชื่อว่า ในอดีตมีชาวจีนเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือหาแร่ดีบุก เมื่อมีผู้คนพูดคุยกับ
ชาวจีนกลุ่มนี้ว่าจะไปที่ใด ก็จะได้รับค าตอบว่า “ฮวยซัมเปียน” ซึ่งแปลว่า ลึกเข้าไปในหุบเขา อันเป็น
ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปค าว่า “ฮวยซัมเปียน” จึงได้เพ้ียนมาเป็นค าว่า 
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“หาดส้มแป้น” จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี 
และหมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น ตั้ งอยู่บนที่ราบลุ่ม ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 7 กิโลเมตร  
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยขุนเขาทั้ง 4 ด้าน มีพ้ืนที่เป็นภูเขา ประมาณ 36,009 ไร่ 
และเป็นที่ราบหุบเขาประมาณ 12,000 ไร่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ป่าไม้ 
ภูเขา น้ าตก และล าธาร  

1.3.4.1 พ้ืนที่  
พ้ืนที่เป็นที่ราบในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ทัศนียภาพเป็น

ทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศร่มรื่น เหมาะเป็นที่ท่องเที่ยวในอนาคต 
1.3.4.2 เขตพ้ืนที่  

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
ทิศใต้ ติดกับ ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

1.3.4.3 อาชีพ  
อาชีพหลัก รับจ้าง อาชีพเสริม เกษตรกรรม 

1.3.4.4 สาธารณูปโภค  
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,080 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

90.00 ของพ้ืนที ่
1.3.4.5 การเดินทาง  

ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข รน 4005 ระยะทางประมาณ 6 กม. เป็น
ถนนหลักระหว่างอ าเภอเมือง กับต าบลหาดส้มแป้น หรือทางถนน รพช. หมายเลข รน 3015 เป็น
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา กับหมู่ท่ี 3 ต าบลหาดส้มแป้น 

บ้านหาดส้มแป้นยังคงมีวัฒนธรรม และทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เป็นแหล่งแร่
ที่ส าคัญของจังหวัดระนองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ แร่ดีบุก และแร่ดินขาว ซึ่งเป็นลักษณะ
ของเหมืองฉีด หรือเหมืองแล่น มีเพียงส่วนน้อยที่มีการท าแบบเหมืองหาบ นอกจากนี้ยังมี
อุตสาหกรรมในระดับชุมชนที่แทบจะไม่มีให้พบเห็นในประเทศไทย คือ การร่อนแร่ ของชาวบ้าน และ
น าแร่ไปขายยังจุดรับซื้อชุมชนหาดส้มแป้นยังมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตผ่านการแสดงพื้นบ้านระบ าร่อนแร่ 
และมีผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกด้วย  

ชุมชมท่องเที่ยวบ้านหาดส้มแป้นมีกิจกรรมการท่องเที่ยวห้ามพลาดมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น จุดชมทะเลหมอก 360 องศา ณ เหมืองดินขาว MRD กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และ
หลวงพ่อคล้าย ณ วัดหาดส้มแป้น เที่ยวอ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแป้น สัมผัสธรรมชาติ ณ น้ าตกหินเพิง 
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ท่องเที่ยวระนองแคนย่อน ขุมเหมืองฮกหลอง ท่องเที่ยวเรียนรู้ และเลือกซื้อเซรามิกน่ารัก ๆ จากศูนย์เซรามิก 
บ้านหาดส้มแป้น เพลิดเพลินกับศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ อ่ิมอร่อยกับอาหารโบราณบ้าน
ก านันต่วน อาทิ ไข่กระทะ ขนมปังหน้าหมู ซือเกี๋ยว และเมนูน่าสนใจอีกมากมาย 

 
 

 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

ผลการศึกษาพ้ืนที่ 
 
 

การศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Action Learning ครั้งนี้ กลุ่มผู้ศึกษาได้น ากรอบ
แนวคิดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาประกอบ
ในการศึกษาวิเคราะห์ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในประเด็น “ยกระดับ
คุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน” โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความ
ยากจน เป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 
10 ลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 16 สังคม
สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยมีพ้ืนที่ชุมชนซึ่งได้ลงพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้ รวม 7 แห่ง ได้แก่  
(1) บ้านร้อยปีเทียนสือ (2) ชุมชนชุมทอง (3) ศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย (4) ชุมชนซอยร่วมจิตร  
(5) ชุมชนบ้านแหลมนาว (6) ชุมชนหาดส้มแป้น และ (7) ก้องวัลเลย์ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

 
2.1  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 1 (บ้านร้อยปีเทียนสือ) 

จากการลงพ้ืนที่ในการศึกษาตามประเด็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนกรณีศึกษา 
บ้านร้อยปีเทียนสือ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs 1, 4, 8, 11 จ าแนกได้ดังนี้ 
2.1.1  สภาพปัญหาของชุมชน 

1) พัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) การถ่ายทอด สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
3) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4) การสร้างรายได้ให้ชุมชน 

2.1.2  ข้อด้อยที่ต้องการพัฒนา  
1) บ้านร้อยปีเทียนสือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเดี่ยวทางวัฒนธรรมที่ขาดการพัฒนา

พ้ืนที่โดยรอบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเป็นสถานที่ที่มีความเข้มแข็งของการรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย 

2) ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการเชื่อมโยงพ้ืนที่โดยรอบหรือขาดการ
ประสานงานในส่วนของการน าเสนอประวัติศาสตร์ในการสร้างเมืองระนองสู่เมืองที่มีความสมบูรณ์
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อย่างยั่งยืน และขาดการเชื่อมโยงหลักฐานหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องทางประวัติศาสตร์หรือสิ่งที่สื่อ 
ให้ผู้สนใจทราบถึงวิธีการที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับพลเมืองและเป็นแนวทางในการศึกษาให้
เยาวชนรุ่นหลังศึกษาและน าไปสู่การพัฒนาในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
ปัจจุบัน 

2.1.3  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 
จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ คณะผู้ศึกษามีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการพัฒนา

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงเชิงพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องทาง
ประวัติศาสตร์กับบ้านร้อยปีเทียนสือที่มีการพัฒนาให้จังหวัดระนองสามารถป็นจังหวัดที่มีการดูแล
และให้ความใส่ใจกับประชากรที่ประกอบอาชีพในจังหวัดให้สามารถมีอาชีพที่มั่นคงและน าไปสู่วิถีชีวิต
ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการน าเสนอแบบต่อชุมชนในการบูรณาการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชีวิต ร้อยเรียงเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เห็น เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

  
2.2  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 2 (ชุมชนชุมทอง) 

จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs 1, 3, 4, 10, 11, 16 จ าแนกได้ดังนี้ 
2.2.1  สภาพปัญหาของชุมชน CBO Community Base Organization เป็นการรวมกลุ่ม

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กลุ่มที่ไปศึกษาชื่อกลุ่มปากน้ าเมตตา 
1) ประชากรของชุมชนประมาณ 2,000 คน ที่พักอาศัยที่สามารถรับรองคนใน

ชุมชนมีประมาณ 1,500 ห้อง เฉลี่ยห้องละ 1,500 บาท/เดือน ด าเนินการโดยนายทุนของประเทศไทย 
2) สภาพปัญหาปัจจุบันของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนใน

ชุมชน คือ ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และช่วงฤดูมรสุม
ท าให้การประกอบอาชีพของคนในชุมชนขาดความยั่งยืนและต่อเนื่อง 

3) ชุมชนมีปัญหาเรื่องของการศึกษาของบุตรแรงงานต่างด้าวของพ่อ–แม่ หรือ
ผู้ปกครองที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน ท าให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสในการศึกษาและ
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพ 

4) บุคลากรในชุมชนประสบปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ าในส่วนของ
ค่าตอบแทนในสภาวะจ ายอม เช่น เรื่องของค่าแรงในการประกอบอาชีพที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน
ที่ประเทศไทยก าหนด ซึ่งคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติพันธุ์บางส่วนจะได้รับค่าแรงต่ ากว่าค่าจ้างข้ันต่ า 

2.2.2  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือที่จะสามารถน ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบต่อแรงงานที่เข้ามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทย 
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2) ปลูกจิตส านึกในด้านต่าง ๆ เช่น การสนองตอบในการรักและหวงแหนแผ่นดิน
ที่เข้ามาประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตร่วมกับชาวไทย 

  
2.3  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 3 (ศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย) 

จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs 1, 3, 4, 10 จ าแนกได้ดังนี้ 
2.3.1  สภาพปัญหาของชุมชน 

1) การรับนักเรียนเต็มตามจ านวนที่สามารถรับได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมเด็กทั้งหมด
ในชุมชนตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ตามที่ประเทศไทยก าหนด 

2) ศูนย์ฯ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนที่ต่อเนื่องและเพียงพอ ท าให้โอกาส 
ในการพัฒนาขาดวิถีและแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) ศูนย์ฯ ไม่สามารถด าเนินการในการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ให้แก่อาสาสมัครที่จะมาให้ความรู้แก่นักเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของศูนย์ฯ ในการ
พัฒนาให้เยาวชนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลก าหนด 

2.3.2  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของสิทธิพ้ืนฐานที่เยาวชนควรได้รับ  
โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและชาติพันธุ์ 

2) ปลูกจิตส านึกในด้านต่าง ๆ เช่น การสนองตอบในการรักและหวงแหนแผ่นดิน
ที่เข้ามาประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตร่วมกับชาวไทย 

  
2.4  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 4 (ชุมชนซอยร่วมจิตร) 

จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs SDGs 1, 3, 4, 10, 11 จ าแนกได้ดังนี้ 
2.4.1  สภาพปัญหาของชุมชน 

1) บุคลากรในชุมชนซอยร่วมจิตรขาดความรู้และการบริหารจัดการในการดูและ
การจัดการก าจัดขยะที่ถูกต้องในชุมชน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของคนใน
ชุมชน ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเรื่องของสิทธิพ้ืนฐานที่บุคคลในชุมชนพึงจะได้รับ 

2) สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนซอยร่วมจิตรขาดการดูแลและเอาใจใส่
จากหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสิทธิพ้ืนฐานที่พึงจะได้รับในทุก ๆ ด้าน เช่นการจัดการศึกษาให้กับ
เยาวชนซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยและด้านสุขอนามัยที่ขาดการ
ดูแล 
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3) ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุตรของแรงงาน
ต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

4) ชุมชนของแรงงานต่างด้าวขาดความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกับทางภาครัฐและเอกชนในการจัดการความร่วมมือให้เป็นชุมชนที่มี  
การพัฒนาให้ยั่งยืนในทุกภาคส่วน 

5) ชุมชนซอยร่วมจิตรเป็นชุมชนที่ต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย 

2.4.2  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 
1) ปลูกฝังจิตส านึกของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเพ่ือท าให้บุคลากรในชุมชนมีวิถีชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 
2) ประสานหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีจิตส านึกในทุก ๆ ด้านเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 
  

2.5  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 5 (บ้านแหลมนาว) 
จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs 3, 4, 10, 11 จ าแนกได้ดังนี้ 
2.5.1  สภาพปัญหาของชุมชน 

1) การก าจัดขยะที่มาจากพ้ืนที่อ่ืน (ขยะทะเล) อย่างยั่งยืน 
2) ไม่มีโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือการคลอดบุตร 
3) ขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4) ปัญหาการถือสิทธิครอบครองที่ดิน ในด้านสิทธิท ากินเนื่องจากมติของ

คณะรัฐมนตรีขัดแย้งกับสิทธิท ากินพ้ืนฐานของคนในชุมชน 
5) ขาดสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และสาธารณสุขมูลฐาน เช่น 

ห้องน้ า ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน อาจส่งผลให้เกิดโรคระบาด 
2.5.2  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 

1) พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งการพัฒนา
สุขอนามัยอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2) ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของ
ชุมชน 
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3) ใช้จุดแข็งของชุมชนที่มีความร่วมมือร่วมใจและการยอมรับบทบาทของผู้น าให้
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  

2.6  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 6 (บ้านหาดส้มแป้น) 
จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs 1, 3, 4, 10, 11, 16: ชุมชนมีส่วนร่วม มีรายได้เพ่ิมจากการรวมตัว 

ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น 
2.6.1  สภาพปัญหาของชุมชน 

1) ขาดการสนับสนุนเชิงบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความยั่งยืน
ของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

2) ขาดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการตลาด ท าให้ไม่มี Product Differentiation 
และขาดโอกาสในการแสวงหาตลาดใหม่ 

3) ขาดความหลากหลายของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
2.6.2  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 

1) บูรณาการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยน าปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนเป็นประเด็นส าคัญ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิต 
  

2.7  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 7 (ก้องวัลเลย์) 
จุดแข็ง : ภายใต้ SDGs 1, 4, 10, 11, 17: ชุมชนมีส่วนร่วม ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2.7.1  สภาพปัญหาของชุมชน 

ผลผลิตของชุมชนยังไม่สามารถขายได้ตามราคาท่ีสูง 
2.7.2  บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 

1) ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตของชุมชน ให้ได้ราคาตามท่ีควร 
2) น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต 
3) หาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนชุมชน 
4) สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งน าไปอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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2.8  บทวิเคราะหผลการศึกษากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.8.1 ชุมชนมีปัญหาความเหลื่อมล้ ามีหลายด้านและหลากมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  

การจ้างงาน การศึกษา สาธารณสุข สังคม สิ่งแวดล้อม การมีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคง และการพัฒนาชุมชน 
2.8.2 กรณีบ้านร้อยปีเทียนสือ ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดระนอง 

แต่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ และไม่มีการพัฒนาชุมชนโดยรอบควบคู่กันไป ท าให้ขาดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2.8.3 กรณีชุมชนชุมทอง มีผู้น าชุมชนและองค์การพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทเข้มแข็ง 
ในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวแรงงานชาวเมียนมา แม้จะมีปัญหาบ้างในเรื่องค่าจ้างแรงงาน
ชาวเมียนมาที่ต่ ากว่าแรงงานไทย แต่ไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญ แต่มีข้อห่วงกังวลด้านการศึกษาของบุตร
ของแรงงานชาวเมียนมาที่มีอุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาในระบบของไทย 

2.8.4 ศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนคาทอลิก เข้ามาข่วย
สนับสนุนการศึกษาระดับประถมแก่บุตรของแรงงานชาวเมียนมาเป็นหลัก แม้จะมีความร่วมมือกับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก็ตาม แต่ก็มีข้อจ ากัดด้าน
การจัดการศึกษาและทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ เพราะพ่ึงพารายได้จากการบริจาค 

2.8.5 กรณีชุมชนซอยร่วมจิตร ซึ่งครอบครัวชุมชนแรงงานชาวเมียนมาไม่มีความเชื่อมโยง
กับชุมชนโดยรอบ ไม่ดูแลชุมชนตนเอง และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ท าให้ชุมชนอยู่ในสภาพ
ที่สกปรก เต็มไปด้วยขยะ และเป็นสลัมในสภาพที่น่าหดหู่ รวมทั้งบุตรของครอบครัวแรงงานชาวเมียน
มาก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เช่นกัน 

2.8.6 กรณีชุมชนบ้านแหลมนาว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงได้ยาก มีความพยายามที่จะพัฒนา
ชุมชนตนเองด้านการท่องเที่ยว โดยไม่พ่ึงพาภาครัฐทั้งที่สามารถเข้าถึงภาครัฐได้ เพราะไม่ต้องการ  
ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของชุมชน
เป็นไปอย่างจ ากัด 

2.8.7 กรณีชุมชนหาดส้มแป้น ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ เซรามิกดินขาว โดยสมาชิกชุมชนที่มารวมตัวกันมีโครงสร้างการจัดการชัดเจน และได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐแม้จะไม่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวเข้มแข็งในระดับหนึ่ง 

2.8.8 กรณีก้องวัลเลย์ เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปสู่ ระดับโลก  
โดยชุมชนทั้งชนกลุ่มน้อยและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ผลิต และธนาคารภาครัฐให้การสนับสนุน แต่ยัง
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเจาะตลาดต่างประเทศ 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะห และสรปุผลการศึกษา  

กลุ่มผู้ศึกษาเห็นว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชนนั้น ผู้อยู่อาศัยในชุมชนควร
ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ( sense of 
ownership) เป็นหลักส าคัญ โดยภาครัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนเท่าที่จะท าได้ เช่น 
องค์ความรู้ งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ชุมชนต่าง ๆ ที่คณะผู้ศึกษาได้ไปพบมีประเด็นที่สอดคล้องกับ SDGs ในข้อ 1–16 หลายข้อ เช่น 
การศึกษาที่เท่าเทียม การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การขจัดความยากจน ความเหลื่อมล้ าและ 
ไม่เท่าเทียม และเมือง/ชุมชนถิ่นฐานที่ยั่งยืน ฯลฯ แต่ข้อที่ส าคัญที่สุดจึงเป็นข้อ 17 คือ การเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน หรือ การบรรลุ SDGs ซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ที่ยั่งยืนจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความเป็นหุ้นส่วนและการสนับสนุนระหว่างชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และภาครัฐ 

 
3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.2.1 ภาครัฐควรมีการก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

3.2.2 ภาครัฐควรมีการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มี
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ในด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดของการใช้ชีวิตตามแนวทางที่เหมาะสม เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก. 
ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 

 

ก าหนดการศึกษาพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 
ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดระนอง 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
09.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD7312  
10.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
11.00 น.  คณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อดีบุก วัดบ้านหงาว อ.เมือง  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน 168 คาเฟ่  
13.30 น.  เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดระนอง  
14.00 น.  เข้าเยี่ยมคารวะนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรับฟังการบรรยาย

หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง  

15.30 น.  เดินทางไปห้องประชุมร้านเคียงเล  
16.00 น.  ประชุมแยกกลุ่มตามประเด็นศึกษา 5 กลุ่ม และพบอาจารย์ประจ ากลุ่ม เพ่ือระดม 

ความคิด จัดสรรหน้าที่งานภายในกลุ่ม และรายละเอียดการลงพื้นที่  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเคียงเล  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง  

กลุ่ม 1 , 2 และ 3 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 1)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนชุมทอง และศูนย์การเรียนรู้มาริสท์ เอเชีย อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่บ้านไร่ไออรุณ อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระนอง  



64 

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 2)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ ผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) และสวนผักดิน อ.เมือง  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนบ้านแหลมนาว อ.สุขส าราญ  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ท่าเรือกิจไพศาล อ.เมือง  

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น และรวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง กลุ่ม 4 และ 5 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 3)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ อ.ละอุ่น  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนหาดส้มแป้น อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ธารินฮอทสปริง อ.เมือง  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ.  

11.30 น.  ออกเดินทางไป อ.กระบุรี  
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (รวมทุกกลุ่ม)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 4) 

ประเด็น Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล ธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน 
ที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (แยกประเด็นศึกษาของแต่ละกลุ่ม)  

17.00 น.  รับประทาน อาหารเย็น ที่ร้านพรรณีภรณ์ อ.เมือง  
18.30 น.  เดินทางกลับที่ พัก และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและสรุปประเด็นศึกษา 

วิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าเสนอ ที่โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มเตรียมการน าเสนอ  
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09.30 น.  กลุ่มที่ 1–5 น าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
พร้อมข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที ที่ เฮอริเทจ แกรนด์  
คอนเวนชั่น อ.เมือง  

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่บาร็อค เลอ คาเฟ  
12.45 น.  เดินทางถึงทา่อากาศยานระนอง  
13.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD3141 กลับกรุงเทพฯ  
15.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 

................................................................ 
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ภาคผนวก ข. 
องค์ประกอบคณะ กลุ่มที่ 2 

การศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning 
ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ประเด็นศึกษาย่อยเรื่อง “ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน” 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 25633 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
1.  นางสาวชลดา โชติสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านัก 8 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
2.  นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์  ผู้อ านวยการกองการเมืองและความม่ันคง 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
3.  นายรังสรรค์ ศรีมังกร  รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
4.  นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ  รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
5.  นางมาระตี นะลิตา อันดาโม  ผู้อ านวยการกองการสังคม 
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
6.  นายจักก์ แสงชัย  นักการทูตช านาญการพิเศษ  

กองยุโรปกลางกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 
7.  นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
8.  นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์  ผู้อ านวยการส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
9.  นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์  ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
10.  นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ  รองเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ สากุล 
 
 



 

 

 

 
รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project) 
 
 
 

 

เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 3  
ประเด็น พัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่ความยั่งยืน 

 
 

 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ของกลุ่มท่ี 3 มุ่งศึกษาเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเน้นประเด็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่ความยั่งยืน ผ่านการประมวลและวิเคราะห์ทั้งจากการเข้า
เยี่ยมคารวะและพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดระนอง และการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา พบปะ และแลกเปลี่ยนทรรศนะกับผู้น าธุรกิจหรือผู้น า
ชุมชนในจังหวัดระนอง 5 แห่ง ได้แก่ บ้านร้อยปีเทียนสือ บ้านไร่ไออรุณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
ชุมชนต าบลม่วงกลวง ธารินฮอทสปริง ก้องกาแฟ ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่มีต้นก าเนิดจากท้องถิ่นของ
จังหวัดระนอง น าโดยผู้น าที่มีความสามารถโดดเด่น มีศักยภาพสูง เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และมีความรัก
บ้านเกิดพร้อมความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะร่วมพัฒนาจังหวัดระนอง ซึ่งธุรกิจแนวหน้าของ
จังหวัดเหล่านี้มีศักยภาพและจะมีส่วนเป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของจังหวัดต่อไป 

ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้สะท้อนถึงจุดแข็งร่วมของธุรกิจพร้อมประเด็นท้าทายที่
สามารถพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ลักษณะความเป็นผู้น า (leadership) ของผู้น าจากพ้ืนที่ศึกษาต่าง ๆ  
ที่ล้วนที่มีจุดเด่น และจุดร่วมที่น่าสนใจ ซึ่งจุดแข็งด้านศักยภาพมนุษย์ (โดยเฉพาะผู้น าธุรกิจ) ของ
จังหวัดระนองดังกล่าว เป็นเสมือนสินทรัพย์ (assets) ที่ส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในจังหวัดระนองได้ต่อไป โดยเฉพาะจุดเด่นจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่  และ 
การแสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยรอบเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจ  
ที่มีการศึกษา ซึ่งมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง (อาทิ เป้าหมายที่ 1 
ยุติความยากจน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป้าหมายที่ 10 การลดความไม่เสมอภาพ 
เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 
เป้าหมายที่ 15 อนุรักษ์ระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 16 สังคมที่สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก)  
โดยจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในจังหวัดระนอง คือ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนตามระหว่างทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 17) ทั้งนี้ กลุ่มที่ 3 จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ “สร้างความเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือเสริมพลัง สร้างมวลความสุข 
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์” เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมกับบริบทใน
พ้ืนที่ของจังหวัดระนองต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต 
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน 

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีพ้ืนที่ประมาณ 3,298,045 ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไร่) 
คิดเป็นร้อยละ 0.63 และเป็นล าดับที่ 60 ของพ้ืนที่ประเทศไทย  

1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางจากเหนือสุดจรดใต้สุด

ประมาณ 169 กิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดบนแผ่นดินความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุด
บนแผ่นดินความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและเป็น 
ป่าปกคลุม พ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกของจังหวัดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก มีสัดส่วน
เป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 14 เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 86 และมีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน 
จ านวน 62 เกาะ  

1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นจังหวัดที่ ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของ

ประเทศจนกระทั่งเป็นที่รู้จักในนาม “เมืองฝนแปดแดดสี่ ” 
เนื่องจากได้รับลมมรสุมจากทั้งสองฝั่งทะเล ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
3,315.2 มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกในแต่ละปีระหว่างเดือนเมษายน–
พฤศจิกายน และตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33.26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด
ประมาณ 23.21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.60 
องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 95 .67 
และต่ าสุดเฉลี่ยร้อยละ 45.83 

 
ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดระนอง 

 



2 

1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1.4.1 ทรัพยากรดิน  

จากการจ าแนกกลุ่มดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดินของจังหวัดระนอง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 51 (Ranong series: Rg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ 
และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินในกลุ่ม
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5–35 % การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ า
บนผิวดินรวดเร็ว การซึมผ่านของน้ ารวดเร็ว จึงเป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ยกเว้นหากมี
ความจ าเป็นสามารถน ามาใช้ในการปลูกยางพาราโดยจะต้องมีการท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน และมี
การให้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

1.1.4.2 ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ ากระบุรี และคลองส าคัญ 5 สาย 

ได้แก่ คลองปากจั่น คลองวัน คลองละอุ่น คลองกะเปอร ์และคลองก าพวน  
1.1.4.3 ทรัพยากรป่าไม ้

จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศเป็น พ้ืนที่ป่ าและภู เขาสูงชัน
สลับซับซ้อนถึงร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ โดยมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์  

1.1.4.4 ทรัพยากรแร่  
ในอดีตจังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของ

ประเทศไทย ต่อมาเม่ือแร่ ดีบุกมีราคาต่ าลง เหมืองแร่ดีบุกจึงปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก แล้วหันมาผลิต
แร่ดินขาวแทน โดยมีแร่ดีบุกเป็นผลพลอยได้ ปัจจุบันมีประทานบัตรท าเหมืองแร่รวมทั้งสิ้น 7 แปลง 
เนื้อท่ีรวม 807 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งทั้งหมดเป็นแร่ดินขาว 

 
1.2  ยุทธศาสตร์และความส าคัญของพ้ืนที่ 

1.2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง1  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน” 
พันธกิจ (Mission) 
1)  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมือง

ท่องเที่ยวชั้นน าของอาเซียน  
2)  เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน 
 

                                                 
1 อ้างอิง www.ranong.go.th  เข้าชมเมื่อ 21 ก.ย. 2563 
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เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1)  สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการค้าผ่านแดน 
เชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชน 

2)  เพ่ือสร้างสังคมม่ันคง ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3)  เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดระนองได้ร่วมกันก าหนด
แนวทางในการประสานงาน และบูรณาการโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เป็นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นองค์กรหลัก 

ในการพัฒนา ท้องถิ่น บนพื้นฐานของการบูรณาการรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
มี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ

ท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีศาสนา 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2.3  การค้าจังหวัดระนอง  

1.2.3.1 โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่ส าคัญ 
โครงสร้างการตลาดของจังหวัดระนองมีลักษณะไม่สลับซับซ้อนมากนัก 

แบ่งเป็นตลาดสินค้าอุปโภคและตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งลักษณะการซื้อขายประกอบด้วย 
1) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ขายให้กับผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกโดยตรง  

ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทผักต่าง ๆ ผลไม้ และสัตว์น้ า 
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2) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ขายให้กับผู้รับซื้อท้องถิ่น โดยผู้รับซื้อจะเข้า
ไปเก็บ รวบรวมสินค้าจากเกษตรกร ซึ่งจะน าไปขายต่อให้กับผู้ค้าระดับจังหวัดหรือผู้ค้าจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าสัตว์น้ าทะเล  

1.2.3.2 ลักษณะของตลาดซื้อขายสินค้าจังหวัดระนอง 
“ตลาดสินค้าเกษตรและสัตว์น้ า” เป็นตลาดที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรก

ของจังหวัดระนอง เนื่องจากจังหวัดระนองมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ยางพารา 
กาแฟ ปาล์มน้ ามัน มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว จ าปาดะ ส้มโอ 
ส้มเขียวหวาน) หมาก และข่าเหลือง 

“ตลาดสินค้าอุปโภค” ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง เป็นศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีส าคัญ ทั้งประเภทขายส่ง และขายปลีก 

1.2.3.3 สินค้าน าเข้า–สินค้าส่งออกรายการส าคัญ 
1) สินค้าน าเข้า  

ข้าวสาร (จากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า (จากกรุงเทพมหานคร) สินค้าบริโภคต่าง  ๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน 
ผงซักฟอก น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค (จากหลายแหล่ง) เป็นต้น 

2) สินค้าส่งออก  
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  

1.2.3.4 สถาบันการค้าและการพาณิชย์ 
องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการค้า

ของจังหวัดรวมถึงมีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ หอการค้าจังหวัด
ระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมประมงระนอง ชมรมโรงน้ าแข็ง สมาคมจ้างธุรกิจการค้าผ้า
ส าเร็จรูป สมาคมผู้ค้าปลีกและค้าส่ง สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ชมรมผู้ส่งออกจังหวัดระนอง 
สมาคมพ่อค้าท่าเมืองเรืองราษฎร์ เป็นต้น  

1.2.4  การท่องเที่ยว  
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
เขตอ าเภอเมืองระนอง 
(1) สวนสาธารณะรักษะวาริน (2) น้ าตกหงาว (3) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) 

(4) หมู่เกาะระนอง (เกาะพยาม) (5) เกาะช้าง (6) ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้าน หรือเขาผี (7) น้ าตก
ปุญญบาล (8) วัดหาดส้มแป้น (9) วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) (10) หาดชาญด าริ (11) สุสานเจ้าเมือง
ระนอง (12) วิคตอเรียพอยท์ (13) ศูนย์วิจัยป่าชายเลน (14) น้ าตกโตนเพชร และ (15) เจ้าเรือนสปา  
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เขตอ าเภอกะเปอร์ 
(1) อุทยานแห่งชาติแหลมสน (2) เกาะค้างคาว (3) เกาะก าตกหรือเกาะอ่าวเขาควาย 

และ (4) น้ าตกเขาพระนารายณ์  
เขตอ าเภอกระบุรี 
(1) น้ าตกชุมแสงหรือน้ าตกสายรุ้ง (2) คอคอดกระ (3) น้ าตกบกกราย (4) บ้านค่าย

เจ้าเมืองระนองหรือจวนเจ้าเมืองระนอง และ (5) เจ้าเรือนสปา  
เขตอ าเภอละอุ่น 
(1) แหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ และ (2) เขาฝาชี 
เขตอ าเภอสุขส าราญ 
(1) หาดประพาส หรือหาดหินทุ่ง และ (2) อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าคลองนาคา  

1.2.5  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกจังหวัดระนอง 
(1) เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือกาหยู (2) ซาลาเปาทับหลี (3) กาแฟสดคั่วบด  

(4) น้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวดเป็นน้ าดื่ม (5) มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย (6) ผลิตภัณฑ์หนัง
ปลากระเบน และ (7) ปูนิ่มอัดแข็ง  

 
1.3 สภาวการณ์ด้านศักยภาพมนุษย์ 

1.3.1 มิติด้านการศึกษา 
หน่วยงานจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 
1)  การศึกษาปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก อายุ 3–5 ปี ก่อนเข้าเรียน

ภาคบังคับ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง (ทั้งโรงเรียนของรัฐและ
เอกชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์เด็กปฐมวัย) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านในวง) 

2)  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันอาชีวศึกษา  
สายอาชีพ ในส่วนเด็กด้อยโอกาส มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 แห่งในจังหวัดระนอง นอกจากนี้ 
ยังมีศูนย์การศึกษาพิเศษส าหรับพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  

3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
– การศึกษาต่ ากว่าปริญญา จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนจังหวัด

ระนอง 
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– การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดการศึกษาโดย
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 

– การศึกษานอกระบบ มีศูนย์ให้บริการจ านวน 5 ศูนย์ อยู่ในทุกอ าเภอ 
ผลการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนองมีผลคะแนน O–NET รวมเฉลี่ยชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ที่ 42.59 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดระนอง  
มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าระดับประเทศด้วยเช่นกัน และมี
ค่าเฉลี่ยผลคะแนน O–NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ 34.46 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และ
คะแนนในแต่ละรายวิชา คือ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเช่นกัน  

1.3.2 มิติด้านรายได้ 
จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

พบว่า ประชากรในจังหวัดระนองมีรายได้ค่อนข้างต่ าหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน  ๆ ในภาคใต้  
โดยเมื่อน ามาเฉลี่ยเปรียบเทียบสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้ ประชากรในจังหวัดระนองมีรายได้สูงกว่า
จังหวัดในภาคใต้เพียง 2 จังหวัด คือ ปัตตานี และนราธิวาส รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดระนอง 
มีที่มาจากค่าแรงและเงินเดือนเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาคือ ก าไรสุทธิจากภาคการเกษตร และ
ก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจ 

 
1.4  พื้นที่ประเด็นศึกษาหลัก 

1.4.1  บ้านร้อยปีเทียนสือ อ าเภอเมือง 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 7 ถนนดับคดี ต าบลเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นบ้านเก่า

ที่มีอายุกว่า 150 ปี โดยเทียนสือ ประกอบด้วยอักษรภาษาจีนสองตัว เทียน แปลว่า สวรรค์ สือ 
แปลว่า ของขวัญ ชื่อจึงมีความหมายโดยรวมว่า ของขวัญจากสรรค์ ตัวบ้านเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างจีนและไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของเมืองระนอง
จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ระนองปรากฏอยู่ในภาพถ่ายเก่าแก่จ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะใช้ยืนยันเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรก ๆ ที่มาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนองและมีพัฒนาการของสังคมเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย 
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ภาพที่ 2  บ้านร้อยปีเทียนสือ 
 

1.4.2  บ้านไร่ไออรุณ อ าเภอกะเปอร์ 
“บ้านไร่ไออรุณ” เป็นกิจการที่พักลักษณะฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ที่ต าบลกะเปอร์ 

อ าเภอกะเปอร์ เป็นที่พักท่ีมีชื่อเสียงจากรางวัลชนะเลิศ โครงการ show me your home 2014 ของ
นิตยสาร my home มีเอกลักษณ์โดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นและใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจาก
ธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ในการก่อสร้างและตกแต่ง รวมทั้งมีแนวทางบริหารกิจการด้วยความพอเพียง 
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง  
 

 
 

ภาพที่ 3  บ้านพัก ณ บ้านไร่ไออรุณ 
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1.4.3 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์  
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต าบลม่วงกลวง ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อการท่องเที่ยว

ล่องแพเปียกคลอง ลัดโนด เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบไปด้วยกิจกรรมนั่งเรือพรีสชม
ระบบนิเวศป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลน รับประทานอาหารทะเลบนกระชังชุมชน ล่องแพเปียก  
เล่นน้ าทะเล ดูวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน (เลี้ยงปูนิ่ม หากุ้งเคย ตกปลา วางลอบปูด า ปูม้า) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 4  คลองลัดโนด 
 

1.4.4 ธาริน ระนอง ฮอทสปริง  
คุณอิสสริยา เศรษฐยุกานนท์ เจ้าของ ธาริน ระนอง ฮอทสปริง (TARYN RANONG 

HOT SPRINGS) พบว่า บริเวณพ้ืนที่แห่งนี้มีตาน้ าแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์ 100% และประสงค์ที่จะส่งต่อ
ของดีจังหวัดระนองให้กับทุกคนในประเทศได้มีสุขภาพดีร่วมกันโดยการแช่น้ าร้อน ซึ่งน้ าแร่ที่นี่
นอกจากจะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้ว ยังไม่มีกลิ่นก ามะถัน รวมถึงไม่ผสมคลอรีนอีกด้วย และยังอุดม
ไปด้วยแร่ธาตุที่มีผลดีต่อร่างกาย 

ค่าบริการแช่น้ าแร่ร้อน (โซนธรรมชาติ ส่วนตัว) ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 
13 ปี ราคา 60 บาท ค่าบริการแช่น้ าแร่ (โซนส่วนกลาง) ผู้ใหญ่ ราคา 60 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี 
ราคา 30 บาท ราคานี้รวมบริการชุดแช่น้ าแร่ร้อน ผ้าเช็ดตัว รวมถึงน้ าสมุนไพร หรือหากสนใจใช้
บริการประจ า สามารถสมัครเป็นสมาชิก โดยมีค่าบริการรายเดือน เดือนละ 900 บาท และค่าบริการ
รายปี ปีละ 9,000 บาท 
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ภาพที่ 5  แผ่นประชาสัมพันธ์ ธาริน ระนอง ฮอทสปริง 
 
1.4.5 ก้องวัลเล่ย์ 

ตั้งอยู่ที่ อ. กระบุรี จ. ระนอง เป็นไร่ปลูกกาแฟและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดมามากกว่า 40 ปี ด าเนินกิจการแปรรูปเมล็ดกาแฟที่รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร
ท้องถิ่น มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟตั้งแต่การคัดเมล็ดอย่างระมัดระวัง 
ตากเมล็ดด้วยการยกขึ้นสูงเพ่ือระวังมิให้เมล็ดดูดซับความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ บ่ม คั่ว และบด
ด้วยมือ จากนั้นบรรจุลงถุงด้วยมาตรฐานสากล ท าให้สามารถรักษากลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์
โรบัสต้า และรสชาติความหวานของเมล็ดกาแฟไว้ได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงและส่งขายไปทั่วโลก 

 

 
 

ภาพที่ 6  การค่ัวเมล็ดกาแฟที่ก้องวัลเลย์ 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

ผลการศึกษาพ้ืนที่ 
 
 
2.1  ผลการศึกษาพื้นที่ 

2.1.1  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 1 บ้านร้อยปีเทียนสือ 
บ้านเทียนสือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัด

ระนอง ที่เชื่อมโยงกับการอพยพย้ายถิ่นของคนจีนมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดระนอง โดยบ้านเทียนสือ  
ยังแสดงให้เห็นถึงฐานรากทางประวัติศาสตร์เดิมที่มีสถาปัตยกรรมจีนและสถาปัตยกรรมของศาสนา
มุสลิมร่วมสมัยที่อิงหลักการ ฮวงจุ้ย  

เจ้าของบ้านรุ่นแรก คือ ท่านเทียนสือ แต่งงานกับนางฉ่ายหล่วนซึ่งเป็นทั้ง
หลานสาวของพระยาด ารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองระนอง และเป็นหลานสาวของ 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้) เจ้าเมืองตรัง ท่านเทียนสือจึงได้รับความเมตตา
และไว้วางใจจากเจ้าเมืองทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างมาก หลังจากแต่งงานจึงได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ.2433 ในยุคนั้น แร่ดีบุกเป็นที่ต้องการของชาติตะวันตก ท่านเทียนสือท าธุรกิจรับซื้อแร่และ
กิจการหลายอย่างที่เจริญรุ่งเรืองมาก บ้านเทียนสือในอดีตจึงเปรียบเสมือนห้องคลังใจกลางเมือง
ระนอง  

เจ้าบ้านเทียนสือคนปัจจุบัน คือ คุณศุภพรพงษ์ชัย พรพงษ์ (โกศุภ) ทายาทรุ่นที่ 6 
ซึ่งยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ได้ตัดสินใจเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเฉพาะหมู่คณะที่ส าคัญ 
เพ่ืออนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญของจังหวัด  

ตัวบ้านเทียนสือ เป็นเรือน 2 ชั้น ที่ก่อสร้างอย่างมั่นคง มีตัวบ้านแบ่งส่วนออกเป็น
อาคารด้านหน้าที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม และด้านหลังที่เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของบ้านรุ่นปัจจุบัน 
มีลานกลางบ้านลักษณะเดียวกับบ้านคหบดีจีน ภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้าน
หลายชั่วอายุคน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ ที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทย จีน และยุโรป เช่น โคมไฟโบราณ 
ภาพวาดและภาพถ่ายโบราณ โต๊ะและเก้าอ้ีฉลุลวดลาย และเครื่องใช้ไม้โบราณที่หาชมได้ยาก 
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ภาพที่ 7  กิจกรรมบ้านเทียนสือ 
 

  



12 

2.1.2  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 2 บ้านไร่ไออรุณ 
บ้านไร่ไออรุณ ให้บริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์ ในบรรยากาศและสถาปัตยกรรมที่

เรียบง่าย ใช้วัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน เน้นการน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ และเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีความมุ่งมั่น ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง  ๆ 
จนประสบผลส าเร็จ สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น 

เจ้าของกิจการคือ คุณวิโรจน์ ฉิมมี หรือ “คุณเบส” จบการศึกษาจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เกียรติยมอันดับ 1) เดิมประกอบ
อาชีพสถาปนิกที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และในปี 2557 ได้ตัดสินใจกลับมา
ประกอบอาชีพแบบพอเพียงที่บ้านเกิดกับครอบครัว  

คุณวิโรจน์ใช้แรงบันดาลใจของเขาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ ที่อยากมีบ้านหลังใหญ่โต
สวยงามอย่างที่มองเห็นระหว่างทางเดินไปโรงเรียนทุกวัน ขับเคลื่อนตนเองให้เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดีเด่นและได้รับทุนการศึกษาเพียงคนเดียวของจังหวัดให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตามประสงค์ นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์เพ่ือจบการศึกษายังได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิดที่
โดดเด่น และต่อมาได้เข้าท างานในบริษัทเอกชนตาม “ค่านิยม” กระแสหลักของสังคม แต่ทว่าเมื่อ
เวลาผ่านไป คุณวิโรจน์ได้ตั้งค าถามกับ “ความสุข” ที่แท้จริงในชีวิตว่าเชื่อมโยงกับการสะสมทรัพย์สิน
และวัตถุต่าง ๆ อย่างแท้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นตัวอย่างของเพ่ือนร่วมงานที่ยังมีหนี้สิน
แม้จะท างานมาแล้วหลายสิบปี เขาจึงตัดสินใจละ “ค่านิยม” ที่เป็นกระแสหลักของสังคมกลับมาที่
บ้านเกิดท่ามกลางเสียงค้านของคนรอบข้าง ทั้งเพ่ือน ๆ และครอบครัว 

ในระยะแรกที่กลับมาตั้งรกรากที่บ้านเกิด กิจกรรมแรก ๆ ที่คุณวิโรจน์ท า คือ
ปรับปรุงบ้านของตนเองเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของบิดามารดา ถึงแม้คุณวิโรจน์จะมีทรัพยากรที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ ที่ดิน แต่ก็มีเงินทุนจ ากัด จึงขอไม้ไผ่จากวัดและเพ่ือนบ้านมาใช้ในการก่อสร้างที่
ตนเองออกแบบด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่ โดยมีบิดาและครอบครัวสนับสนุนด้านแรงงาน แนวคิดต่าง  ๆ 
ของคุณวิโรจน์ เป็น “สิ่งแปลกใหม่” ในสายตาของเพ่ือนบ้านในละแวกใกล้เคียงซึ่งน ามาสู่ 
ค าวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ แต่คุณวิโรจน์กลับใช้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเป็นแรงขับเคลื่อนความมุ่งมั่น 
ที่จะก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงามในงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดได้จนส าเร็จ โดยมีแรงสนับสนุน  
อย่างต่อเนื่องจากครอบครัว 

ในปีเดียวกัน คุณวิโรจน์ได้ส่งผลงานที่ พักที่ต่อเติมจากบ้านที่อยู่อาศัยเดิม 
เข้าประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์ของบริษัทอมรินทร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่
ท าให้คนรอบข้างยอมรับและเห็นคุณค่าของผลงานของคุณวิโรจน์ นอกจากนี้ คุณวิโรจน์ได้ใช้ 
“โอกาส” ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งจากการได้รับรางวัลนี้เพ่ือเริ่มเปิด
บริการที่พักแก่ลูกค้าทั่วไปและขยายกิจการต่อมาเรื่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อย เป็นการสานต่อความฝัน
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โดยชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันสร้างบ้านเพ่ิมอีก 2 หลัง แล้วเปิดเป็น “บ้านไร่ไออรุณ” รองรับ 
ผู้มาเยือน 

บ้านไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย์ แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนร้านขายสินค้าหัตถกรรม
และพืชผักสวนครัวที่ปลูกเองภายในบริเวณโครงการ รวมทั้งมีบริเวณรับประทานอาหารหรือดื่มกาแฟ
ที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายภาพซึ่งเป็นงานอดิเรกที่คนรุ่นใหม่นิยมเป็นอย่างยิ่ง โซนที่สอง  
เป็นบ้านพักซึ่งมีความสวยงามแบบท้องถิ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทุกอย่างสร้างขึ้นมา
ด้วยมือและช่วยกันท าในครอบครัว แขกท่ีมาพักส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจฟาร์มสเตย์นี้มีชื่อเสียงมีหลายประการ ทั้งการบอกเล่าแบบ
ปากต่อปากและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีพลวัตรสูงจากการ
ได้รับรางวัลข้างต้น และความคิดสร้างสรรค์ที่จับใจผู้ที่ชื่นชอบความงามแบบท้องถิ่นที่รังสรรค์ขึ้นบน
พ้ืนฐานของหลักความพอเพียง ในขณะเดียวกันการใช้งานทุกอย่างได้รับการประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิต
และความสะดวกสบายแบบคนรุ่นใหม่ โดยยังน าความช านาญและภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ามา
ประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างอย่างสมดุลด้วยการออกแบบบ้านพักให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ  

จุดเด่นของกิจการอีกประการหนึ่ง คือ พนักงานเป็นคนในครอบครัว บิดามารดา 
ญาติพ่ีน้อง จนกระทั่งต่อมาคนในชุมชนสนใจเข้าร่วมท างานด้วย เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน  
ท าให้คนในชุมชนมีอาชีพ เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างคนในชุมชน 

 

 
 

ภาพที่ 8  จุดเด่นบ้านพัก ณ บ้านไร่ไออรุณ 
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2.1.3  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 3 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต าบลม่วงกลวง 
ชุมชนม่วงกลวง (คลองลัดโนด) เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่น

ในการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
การท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงมีจุดเด่นที่เป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ

เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวกะเปอร์ของชุมชน  

ก่อนที่ชุมชนนี้จะเริ่มกิจการการท่องเที่ยวชุมชนนั้น ได้เริ่มต้นจากท างานด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2545 ภายหลังเหตุการณ์สึนามิ โดยร่วมกับภาครัฐ
ในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ในช่วงประมาณปี 2550–2556 กิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าชายเลนประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก ป่าชายเลนหลายพันไร่ได้รับการปลูก ปกป้องและฟ้ืนฟูกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง 
ทรัพยากรประมงจึงกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ชุมชนจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต าบลม่วงกลวงขึ้น ในปี พ.ศ. 2556  

ระหว่างปี พ.ศ. 2550–2556 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีนโยบายในการ
ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลให้มี 
การยกระดับกลุ่มองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนั้นได้มีการน าชุมชนชายฝั่งจาก
จังหวัดระนองไปทัศนศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในหลายพื้นที่ และบางพ้ืนที่ได้ใช้การ
ท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการรวมคน ระดมทุน และเป็นเครื่องมือใหม่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดี การไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนั้นได้จุดประกายให้แกนน าชุมชน
เห็นว่าชุมชนม่วงกลวงเองก็มีฐานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ งที่มีความหลากหลายและอุดม
สมบูรณ์ สามารถจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้ จึงได้เริ่มกิจการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2556  
แต่ด าเนินการได้เพียงปีเดียวก็มีอันต้องล้มเลิกไป เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการท างาน 

ในปี พ.ศ. 2559 ชุมชนได้เริ่มจัดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ 
แกนน าชุมชนได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดจันทบุรี การท่องเที่ยว  
ป่าชายเลน ต าบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และได้น าความรู้และประสบการณ์กลับมาปรับใช้กับ
ชุมชนของตนเอง โดยใช้หลักการระดมทุนกับชาวบ้าน เพ่ือน าเงินมา เป็นกองทุนชุมชน เปิดให้
ชาวบ้านร่วมหุ้นเพ่ือท าธุรกิจบนแนวคิดที่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นธุรกิจของชุมชน มีชาวบ้าน
เป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน  

ปัจจุบันวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงมีสมาชิกจ านวน 100 คน 115 หุ้น  
(หุ้นละ 500 บาท) มีกลุ่มย่อยจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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1) กลุ่มเรือพรีสจ านวน 30 ล า ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน มารับแขก
เฉพาะเวลามีนักท่องเที่ยว  

2) กลุ่มแม่บ้านจ านวน 15 คน ซึ่งมีรายได้หลักจากผลิตภัณฑ์สินค้าประมงแปรรูป 
และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉพาะในโอกาสการท าอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว  

3) กลุ่มบริหารจัดการ/กลุ่มกระชัง ซึ่งเป็นกลุ่มแกนน า ท าหน้าที่วางแผนและ
บริหารจัดการในภาพรวม  

การท่องเที่ยวล่องเรือ/ล่องแพในคลองลัดโนด มีราคาคนละ 1,000–1,300 บาท 
โดยการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวแยกเป็นรายได้ของเรือ 300 บาท แม่บ้าน 250 บาท ค่าขึ้น
กระชัง 50 บาท ค่าบริหารจัดการ 50 บาท ส่วนที่เหลือเป็นก าไรของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจ
ท่องเที่ยวฯ เห็นว่าพวกตนจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน จึงควรคืนก าไรให้กับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเรือและกลุ่มแม่บ้านจึงหักรายได้ร้อยละ 10 เพ่ือสมทบเป็นเงินกองทุนเพ่ือ
คืนก าไรให้ชุมชน เช่น เป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนและบริจาคให้การกุศลของมัสยิด 

การท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง เป็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของชุมชนที่จะใช้ 
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นการเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้
รูปแบบการบริหารธุรกิจมาปรับใช้กับกิจกรรมของชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างความสุข
ทั้งในแง่รายได้ และผลลัพธ์ที่ได้ท างานร่วมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 9  กิจกรรมคลองลัดโนด 
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2.1.4  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 4 ธาริน ระนอง ฮอทสปริง 
น้ าแร่ธาริน ให้บริการโดยภาคเอกชน โดยมีความเชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบ  

และพยายามด าเนินการโดยสอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัด แต่ยังไม่มีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นต้นแบบ 
ผู้น าธุรกิจเคยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดระนองให้ไปเยี่ยมเมือง Wakayama ประเทศญี่ปุ่น  
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะได้เรียนรู้ระบบการจัดการบ่อน้ าแร่กลางแจ้ง 

ทั้งนี้ ค าว่า ธาริน มาจากภาษาสก็อตติช แปลว่า ความอ่อนโยน อ่อนไหว ความสงบนิ่ง 
ตามโจทย์ที่วางไว้ส าหรับพ้ืนที่แห่งนี้ จึงน ามาเป็นแนวคิดของพ้ืนที่แห่งนี้ กล่าวคือ “ความอ่อนโยน 
และอ่อนไหว ดุจดั่งสายน้ า” โดยการสร้างบ่อแรก เป็นบ่อที่อยู่ส่วนกลางของพื้นที่ ได้มีการปรึกษากับ
สถาปนิกเพ่ือเข้ามาปรับพ้ืนที่ตามสภาพของพ้ืนที่ รวมใช้ระยะเวลาร่วม 5  เดือน จึงพร้อมเปิด
ให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ถือว่ายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระนอง 

“ธารินของเราที่นี่เริ่มจากเรามีคอนเซปท์จากที่วาดภาพไว้ จนเริ่มลงมือสร้าง ปรับพ้ืนที่
จนส าเร็จมาเป็น ธาริน ระนอง ฮอทสปริง และด้วยอยากจะส่งต่อของดีขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง 
เพราะน้ าแร่ที่นี่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงคนระนองผูกพันกับน้ าแร่ และการแช่น้ าแร่ เพราะถือเป็นการท า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและครอบครัวอย่างหนึ่ง สมาชิกทุกคนจะมีการพบปะพูดคุยกันระหว่างที่แช่น้ า
ผ่อนคลาย ตรงนี้ถือเป็นการใช้เวลาร่วมกัน เป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครของชาวจังหวัดระนอง รวมถึง
เป็นการพบปะกันในการเริ่มต้นวันใหม่ เพราะชาวระนองนิยมแช่กันในตอนเช้า” 

ส าหรับพ้ืนที่ให้บริการ จะมีอยู่ทั้งหมด 2 โซนหลัก ๆ โซนด้านในเป็นโซนส่วนตัว 
มีทั้งหมด 5 บ่อ โดยในจ านวนนั้น 4 บ่อจะมีอุณหภูมิ 41.8 องศาเซลเซียส และอีก 1 บ่อ อุณหภูมิ 
จะอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ส่วนโซนด้านนอกจะเป็นสระน้ าแร่เย็น และสระน้ าแร่ร้อน โดยสระบริเวณนี้ 
จะเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเด็ก ๆ นอกจากนี้ ยังมีล าธารด้านข้าง ซึ่งมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส  

มีบริการชุดให้เปลี่ยน ทั้งชายและหญิง โดยแยกเป็นโซนห้องน้ าให้บริการ มีครบทั้ง
ตะกร้าใส่ของ ชุดส าหรับเปลี่ยน ตู้ล็อกเกอร์เพ่ือเก็บของ และน้ าแร่เพ่ือดื่มขณะแช่น้ าร้อน ส่วนบริการ
ด้านอื่น ๆ ของธาริน ก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการ เพ่ือการพักผ่อนอย่างเต็มที่ 

ส่วนแร่ธาตุที่พบใน ธาริน ระนอง ฮอทสปริง ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น 
เช่น ซิลิกา 51.6 mg/l มีส่วนช่วยเพ่ิมความชุ่มชื่นให้ผิว ชะลอกระบวนการเกิดริ้วรอยและดูดซับความมัน
ออกจากผิว โพแทสเซียม 4.1 mg/l ช่วยปรับสมดุลและเพ่ิมปริมาณน้ าต่อผิว คาร์บอเนต 101.4 mg/l 
ช่วยท าให้ผิวมีสุขภาพดี ปรับค่าสมดุล pH ซัลเฟอร์ 41.4 mg/l ช่วยลดสารที่เป็นพิษต่อผิว ฟลูออไรด์ 
5.5 mg/l ปกป้องผิวด้วยคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนท์ แคลเซียม 19.5 mg/l ลดอาการนอนไม่หลับ 
ช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติ 

“จุดเด่นที่ท าให้น้ าแร่ของจังหวัดระนองไม่เหมือนใครเลยก็คือ ไร้กลิ่นก ามะถัน  
น้ าจะใสมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่เปิดไฟแล้ว สามารถมองเห็นเกล็ดน้ าแร่เป็นเม็ด ๆ ประกายอยู่ใต้น้ า 
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แต่น้ าแร่ในแต่ละจุดของจังหวัดระนองจะแตกต่างกันตรงปริมาณของแร่ธาตุ ส่วนของ ธาริน ซึ่งผ่าน
การวิจัยจาก กรมการแพทย์ รวมไปถึง Central Lab Thai แล้วว่าจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุซิลิกาที่
มากกว่าบ่ออ่ืน ๆ แต่ต้องใช้ระยะเวลาจึงจะเห็นผล” 

“น้ าสมุนไพรที่จัดเตรียมไว้ให้ดื่มหลังจากแช่น้ าเสร็จ จะเป็นน้ าขิง น้ าอัญชัน ตะไคร้ 
ซึ่งการเลือกน้ าสมุนไพรก็จะเลือกจากคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย ระบบเผาผลาญ และดีต่อ
สุขภาพหลังจากท่ีแช่น้ าเสร็จ” 
 

 
 

ภาพที่ 10  บ่อแช่ ธาริน ระนอง ฮอทสปริง 
 

ในอนาคต ธาริน ระนอง ฮอทสปริงตั้งเป้าว่า ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดเพราะมี
ต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว คือ น้ าแร่ จึงอยากให้น้ าแร่ของระนองโด่งดังไปทั่วโลกให้ได้ เนื่องจากจังหวัดระนอง
ถือเป็นจังหวัดที่ต้องตั้งใจมาพอสมควร แต่การท่องเที่ยวในจังหวัดมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งเที่ยว
ในเมือง นอกเมือง ตอบโจทย์การท่องเที่ยวในสายสุขภาพ และสายผจญภัย เพราะสามารถเดินทาง
ต่อไปได้ในหลายทาง จึงเชื่อว่า จังหวัดระนองสามารถเป็นแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงกว่านี้ได้มาก 

 

 
 

ภาพที่ 11  กิจกรรม ณ ธาริน ระนอง ฮอทสปริง 
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2.1.5  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 5 ก้องวัลเล่ย ์
ก้องกาแฟเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่คิดต่าง ตั้งค าถาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ 

เพ่ือหาข้อเท็จจริง มีการเรียนรู้จากธุรกิจกาแฟของต่างประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ มุ่งเน้น
การถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ โดยเฉพาะสุนทรียศาสตร์ของการดื่มกาแฟ เน้นการเป็น “แม่ไก่” 
หรือผู้น าเพ่ือให้ลูกทีมมีแนวทางการด าเนินการ และแบบอย่างที่ขัดเจน ไม่รวมศูนย์ธุรกิจพร้อมน า
ธุรกิจอ่ืนในวงการ 

 

 
 

ภาพที่ 12  กิจกรรม ณ ก้องวัลเล่ย์ 
 

2.2  บทวิเคราะห์ลักษณะเด่นและลักษณะร่วมของผู้น าในพื้นที่  
แนวคิด 
ในปี 2559 Harvard Business School2 ส ารวจความเห็นผู้น าในวงการธุรกิจ 195 คน  

จาก 30 บริษัทข้ามชาติ ให้เลือกคุณลักษณะของผู้น าที่เห็นว่าส าคัญที่สุด 15 ข้อ จากตัวเลือก 74 ข้อ 
ซึ่งผู้บริหารดังกล่าวได้เลือกคุณลักษณะที่สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้  

1) มีคุณธรรม รักษาความเป็นธรรมกับลูกจ้าง  
2) มีทักษะในการบริหาร  
3) สนับสนุนการพัฒนาของผู้อื่น 

                                                 
2 Giles S.  The Most Important Leadership Competencies, According to Leaders around the World. 
Harvard Business Review. [Online] 2016. Available from:  https://hbr.org/2016/03/the-most-
important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world  
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4) สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อมโยงภายในองค์กร  
5) เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  
 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้น าในพื้นที่ 
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คุณ
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คุณ
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(ก
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ย์)
 

มีคุณธรรม จากข้อมูลที่มีเปิดเผยในสาธารณะและที่คณะได้พบหารือ
ด้วยในช่วงเวลาสั้นๆ ที่พบ อนุมานได้ว่าทุกคนมี มีทักษะบริหาร 

มีแรงผลักดันและความมุ่งม่ัน      
สนับสนุนการพัฒนาของผู้อ่ืน      

สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อมโยง
ภายในองค์กร      

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา      
 

ลักษณะผู้น าที่โดดเด่นที่เจ้าของกิจการในทุกพ้ืนที่การศึกษาดูงานมี มี 2 ด้าน ได้แก่  
(1) ความมุ่งมั่นและแรงผลักดันที่จะพัฒนาพ้ืนที่บ้านเกิดของตนจากทรัพยากรที่มีอยู่  และ  
(2) ความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดและเรื่องราวของกิจการของตนให้เป็นที่ประทับใจ
แก่ผู้พบเห็น 

ลั กษณะของผู้ น าที่ โ ดด เด่ นที่ สุ ด ใน  
คุณศุภพรพงษ์ช ัย  (บ ้านร ้อยป ีเท ียนส ือ )  ค ือ 
แรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่จะรักษาและเผยแพร่
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สั่งสมมา
ในตระกูลของตน อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ข อ ง ค ร อบ ค รั ว เ ข้ า กั บ
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และถ่ายทอดให้
ผู้สนใจเข้าชมได้อย่างดียิ่ง เป็นจุดเด่นที่มีเสน่ห์ดึงดูด  ภาพที่ 13  คุณศุภพรพงษ์ชัย (บ้านร้อยปีเทียนสือ) 
ในลักษณะ “living history” 
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คุณวิโรจน์ (บ้านไร่ไออรุณ) มีลักษณะของผู้น าที่โดดเด่นหลายประการ ทั้งแรงผลักดันส่วนตน 
ที่เป็นก าลังขับเคลื่อนให้พัฒนากิจการให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ความมุ่งม่ันและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ของกิจการไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด รวมถึงสร้างความเชื่อมโยง
ในองค์กรด้วยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจการด้านที่พักให้แก่พนักงานซึ่งเป็นคนท้องถิ่น 
และขยายผลไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นแห่งอ่ืนด้วย  

ลักษณะของผู้น าที่โดดเด่นที่สุดใน คุณปรีชาและคุณสมชาย (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
ชุมชนต าบลม่วงกลวง) คือสนับสนุนการพัฒนาของประชากรในชุมชนในทุกด้าน โดยการแสวงหา
ทรัพยากรและความรู้จากภายนอก (ผ่านการอบรมวิชาชีพและแนวความรู้ต่าง ๆ) จากนั้นน ามา
ถ่ายทอดให้คนในชุมชน ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและสามารถรวมกลุ่ม  
เพ่ือจัดการปัญหาชุมชนในระดับต่าง ๆ ได้ เช่น เรื่องที่ดินท ากินและจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเสริม
ศักยภาพการท าอาชีพหลักและอาชีพรอง 

ลักษณะของผู้น าที่โดดเด่นที่สุดใน คุณชัยพัฒน์/คุณอิสสริยา (ธาริน ระนอง ฮอทสปริง) คือ
การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาและการประกอบอาชีพในถิ่นอ่ืนและวงการอ่ืน  
มาพัฒนาทรัพยากรของครอบครัวที่มีอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  

ลักษณะของผู้น าที่โดดเด่นที่สุดใน คุณสุพจน์ (ก้องวัลเลย์) คือการคิดต่างและตั้งค าถามกับ
แนวทางการท าธุรกิจ “กระแสหลัก” ของแบบโลกตะวันตกและบริษัทข้ามชาติ จากนั้นแสวงหา
ข้อเท็จจริงอย่างเจาะลึกจนกระทั่งประสบความส าเร็จในการ “ถอดมายา” ร้านกาแฟแบรนด์ต่างชาติ
และพัฒนากาแฟแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้และ 
ความกระตือรือร้นในการท าธุรกิจแก่ลูกจ้างในธุรกิจที่สนใจ ไม่รวมศูนย์ความรู้ไว้ที่ตนเองเพียงผู้เดียว 

จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้น าหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  พบว่า 
มีศักยภาพคล้าย ๆ กันกล่าวคือ ศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วางแผน พ่ึงตนเองและศักยภาพในการถ่ายทอดสืบทอดทักษะแนวคิดสู่การปฏิบัติ ศักยภาพเหล่านี้ถูก
พัฒนาภายในตัวคนผ่านการศึกษาและวิถีปฏิบัติท าให้เกิดสมรรถนะที่ส่งผลดีต่อความส าเร็จ  
(ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากการศึกษาในพ้ืนที่) ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์ 
เสียสละ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ ความจริงใจ ความตื่นตัว การไม่ยอมจ านนต่อปัญหา พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิด ดังนั้นชาวระนองที่ต้องการประสบความส าเร็จดังผู้น าในพ้ืนที่ศึกษา
อาจจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือให้เกิดสมรรถนะดังกล่าว 
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2.3  บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) 

จากการที่กลุ่มที่ 3 ลงพ้ืนที่การศึกษา 5 แห่ง และได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้น าของ
ธุรกิจและชุมชนในพ้ืนที่ พบว่ามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันหลายเป้าหมาย โดยนอกจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ก าหนดไว้
ก่อนการเดินทางลงพ้ืนที่ อาทิ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (ตอบโจทย์ความต้องการและ 
ตรงกับลักษณะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน) เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(เสริมพลังและส่งเสริมศักยภาพของผู้น ารุ่นใหม่และสมาชิกชุมชนที่เป็นสตรี) เป้าหมายที่ 8 งานที่มี
คุณค่า (สภาพการท างานที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน) เป้าหมายที่ 9 นวัตกรรม
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคมที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม) เป้าหมายท่ี 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ กระบวนการผลิตและให้บริการที่สอดคล้องกับปริมาณทรัพยากร 
การบริโภคควบคู่การอนุรักษ์ ไม่ท าในลักษณะเกินตัวแต่เป็นไปในลักษณะค่อย ๆเจริญเติบโตไม่เน้น
การผลิตจ านวนมากเกินหรือ over production หรือเน้นกลุ่มทุนขนาดใหญ่จึงมีภูมิคุ้มกัน (กาแฟ 
น้ าแร่) จึงน าไปสู่ความยั่งยืน 

นอกจากนี้ กลุ่มที่ 3 ยังพบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายหลัง 
การเดินทางลงพื้นที่ อาทิ เป้าหมายที่ 6 น้ าสะอาดและสุขาภิบาล (ที่รวมถึงการบริหารทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืน (อาทิ น้ าฝน/ น้ าจืด น้ าเค็ม น้ าสะอาด สภาพน้ าที่เอ้ือต่อระบบนิเวศน์) เป้าหมายที่ 14 
ชีวิตใต้น้ า (การดูแลและใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างยั่งยืน) เป้าหมายที่ 15 
ชีวิตบนดิน (การดูแลรักษาป่าชายเลนที่เป็นแหล่งก าเนิดของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ 
รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่) โดยทั้งสามเป้าหมายฯ ดังกล่าว เกี่ยวข้องสัมพันและส่งผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้  ความส าเร็จในการการดูแลและส่งเสริมทั้งสามเป้าหมายเหล่ านี้ขึ้นอยู่กับ 
ขีดความสามารถและศักยภาพของมนุษย์ด้วยว่าจะมีวิธีบริหารจัดการและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ
อย่างลงตัว กลมกลืน และยั่งยืนได้อย่างไร  

นอกจากนี้ เป้าหมายที่ 16 สังคมที่สงบสุข มีหลักนิติธรรม (รวมถึงการจัดการเรื่องสิทธิ 
ในที่ดินท ากิน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) และ เป้าหมายที่ 17 ความเป็นหุ้นส่วนของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน และหุ้นส่วนกับชุมชนและภาค
ประชาสังคม ซึ่งมีส่วนเสริมพลัง และสร้าง synergies ให้กับความพยายามส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน ยังเชื่อมโยงกัน อีกทั้งส่งผลกระทบ และ/หรือ
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วย 
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ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในจังหวัดระนอง และในภาพรวม ยังสัมพันธ์กับ 
เป้าหมายท่ี 1 เรื่องการขจัดความยากจน และ เป้าหมายท่ี 10 การลดความเหลื่อมล้ า โดยการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าเช่นกัน
ดังนั้น ศักยภาพมนุษย์จึงเป็นตัวขับเคลื่อนในเกือบทุกเป้าหมาย  

โดยสรุปแล้ว เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกเป้าหมายมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 
และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคคล จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็ง และภูมิต้านทานให้แก่มนุษย์ และน าไปสู่ความยั่งยืนในสังคม การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างพลังเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายที่s ทุกเป้าหมาย และ
การบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม 
 

 

  
ภาพที่ 14  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 

 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  

จากผลการศึกษารายพ้ืนที่ พบว่าพ้ืนที่ต่าง ๆ มีจุดแข็งร่วมและจุดเพ่ือพัฒนาเพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 จุดแข็งร่วม  
1) ทุกพ้ืนที่สามารถด าเนินธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ 

โดยมีความมุ่งมั่น ส านึกบ้านเกิด เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองก่อนขยายสู่
ชุมชน  

2) มีการสร้าง “branding” ของธุรกิจ และจังหวัดระนอง 
3) มีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดระนอง เช่น ที่ดิน เครือข่ายสังคม 

ชุมชน  
4) มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด าเนินการปฏิบัติจริงและสร้างคุณค่าเพ่ิม

จากต้นทุนที่มีอยู่  
5) มีความเป็นผู้น า สร้างความมีส่วนร่วมจากชุมชน และสังคมได้ ท าให้เกิดพลัง 

ในการขับเคลื่อน  
6) สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและส่วนตน ท าให้เกิดความยั่งยืน  
7) ผู้น าหรือผู้ประกอบการในทุกพ้ืนที่มีพ้ืนฐานการศึกษาที่ดีและใช้ความรู้ที่ได้

ศึกษามาเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่และทรัพยากรบุคคล 
3.1.2 จุดเพื่อพัฒนาเพิ่มเติม 

1) ปัจจัยความส าเร็จขึ้นอยู่กับผู้น าธุรกิจหรือผู้น าวิสาหกิจชุมชน ผู้น ามีลักษณะเด่น
ส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่มีระบบการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเตรียมการวางแผน 
การส่งมอบงานไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไปที่ดีพอ อาจจะท าให้เกิดความยั่งยืนได้ยาก เป็นค าถามส าคัญว่า
กิจกรรมเหล่านี้จะขยายผลหรือถ่ายทอดสืบต่อในอนาคตอย่างไรให้ยั่งยืน 

2) วิสาหกิจบ้านม่วงกลวง (คลองลัดโนด) ควรแสวงหาจุดร่วมระหว่างความคาดหวัง
ของชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทันคติร่วมระหว่างองค์กร  
ในท้องถิ่นและภาครัฐ เนื่องการพัฒนาและการสร้างระบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ให้ครบวงจร 
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มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน ยังจ าเป็นต้องใช้การสนับสนุนและกลไกจากภาครัฐ ดังนั้น ผู้น าชุมชน
จึงควรพัฒนาศักยภาพภายใน ( Inner potential) เช่น การบริหารความขัดแย้งทางความคิดและ
ทัศนคติ ศักยภาพในการยอมรับความแตกต่างในกระบวนการวิธีการ ความคิด การใช้ความอดทนอดกลั้น
และเมตตาธรรมในการแสวงหาจุดร่วมที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์และการเกื้อกูลเชิงประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่ 1, 10, 16, และ 17 นอกจากนี้ กลุ่มควรมีการวางแผนท่องเที่ยวทั้ง 2 ฤดู ควร
มี”แผนฝนตก”เพ่ือรองรับการให้บริการเมื่อมีฝนตก 

3) น้ าแร่ธาริน ควรสร้างเครือข่ายเพ่ิมเติมกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
เพ่ือเรียนรู้การท าธุรกิจน้ าแร่จากผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จแล้วในประเทศต่าง ๆ สร้างเป็น
เครือข่ายธุรกิจน้ าแร่และสะปา นอกจากนี้ควรเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืน ๆที่จะน าลูกค้าเข้ามา เช่น โรงแรม 
การขนส่ง ไกด์ การฟ้ืนฟูสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
และควรได้รับการสนับสนุนส าหรับการวิจัยเพ่ิมเติม ทั้งด้านการวิจัยการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ าแร่ และการวิจัยอื่น ๆ 

 
โดยสรุปการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกระบวนที่เกิดขึ้น

ในพ้ืนที่ โดยธรรมชาติของระบบราชการ และโครงสร้างสังคมของไทย จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
เจ้าของธุรกิจ พบว่า การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในจังหวัดระนองที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว  
ยังมีโอกาสพัฒนาเพ่ิมเติมได้อีกมาก โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด และการสร้าง 
ความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับระดับประเทศทั้งจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการใช้ สื่อ Social 
Media จากการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ท าให้เห็นว่าภาครัฐยังสามารถเอ้ือให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินการได้อีก เช่นการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน
จังหวัด และการจัดการฝึกอบรมโดยภาคการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การใช้ Social 
Media ส าหรับการสนับสนุนภาคธุรกิจและการใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดร่วมกัน 

 
3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy recommendations) 
“สร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนในสังคม 

เพ่ือเสริมพลัง สร้างมวลความสุข และศักยภาพของมนุษย์” 
1) จัดให้มีเวทีในการฟังประชาชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การสนับสนุนจากภาครัฐมี  

ความแม่นย าตรงเป้าหมาย 
2) เปลี่ยนแนวคิดของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก

ประชาชน 
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3) สร้างหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
เป้าหมายร่วมกันและเชื่อมโยงกับระดับประเทศ 

4) จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่จ าเป็นให้ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ สร้างความเป็น
มืออาชีพ ได้มาตรฐาน  

5) ช่วยธุรกิจจับคู่เพ่ือเรียนรู้จากกันและกัน ยกบทบาทของธุรกิจตัวอย่าง เพ่ือเป็นผู้น า
ต้นแบบ  

นอกจากนี้ จังหวัดควรช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมืองในต่างประเทศ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดการให้บริการร่วมเพ่ือให้เกิดการประสานพลัง  
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ภาคผนวก ก. 
ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 

 
ก าหนดการศึกษาพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดระนอง 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
09.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD7312  
10.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
11.00 น.  คณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อดีบุก วัดบ้านหงาว อ.เมือง  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน 168 คาเฟ่  
13.30 น.  เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดระนอง  
14.00 น.  เข้าเยี่ยมคารวะนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับฟังการบรรยายหัวข้อ 

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ห้อง
ประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง  

15.30 น.  เดินทางไปห้องประชุมร้านเคียงเล  
16.00 น.  ประชุมแยกกลุ่มตามประเด็นศึกษา 5 กลุ่ม และพบอาจารย์ประจ ากลุ่ม เพ่ือระดม

ความคิดและจัดสรรหน้าที่งานภายในกลุ่ม  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเคียงเล  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ 

311/1 ถนนเรืองราษฎร์ ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง 85000 จังหวัดระนอง 
  

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง  

กลุ่ม 1 2 และ 3 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 1)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนชุมทองและศูนย์การเรียนรู้มาริสท์เอเชีย อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่บ้านไร่ไออรุณ อ.กะเปอร์  
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กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 2)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ ผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) และสวนผักดิน อ.เมือง  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนบ้านแหลมนาว อ.สุขส าราญ  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ท่าเรือกิจไพศาล อ.เมือง  

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
20.00 น.  เดินทางกลับที่พัก  
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น และรวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง กลุ่ม 4 และ 5 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 3)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ อ.ละอุ่น  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนหาดส้มแป้น อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ธารินฮอทสปริง อ.เมือง  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ.  

11.30 น.  ออกเดินทางไป อ.กระบุรี และรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 4) 

ประเด็น Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล ธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน 
ที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (แยกประเด็นศึกษาของแต่ละกลุ่ม)  

17.00 น.  รับประทาน อาหารเย็น ที่ร้านพรรณีภรณ์ อ.เมือง  
18.30 น.  เดินทางกลับที่ พัก และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและสรุปประเด็นศึกษา 

วิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าเสนอ  
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วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มเตรียมการน าเสนอ  
09.30 น.  กลุ่มที่ 1–5 น าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 

พร้อมข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที เฮอริเทจแกรนด์  
คอนเวนชั่น อ. เมือง  

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่บาร็อค เลอ คาเฟ  
12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
13.50 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD3141 กลับกรุงเทพฯ  
15.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 
................................................................ 
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ภาคผนวก ข. 
องค์ประกอบคณะ กลุ่มที่ 3 

การศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning 
ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ประเด็นศึกษาย่อยเรื่อง “พัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่ความยั่งยืน” 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 25633 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
1.  นายภาคภูมิ มิ่งมิตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กระทรวงการต่างประเทศ 
2.  นางวิภาวี รังสิมาภรณ์  อัครราชทูตที่ปรึกษา  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  
3.  นางสาวแคทรียา ปทุมรส  ผู้อ านวยการกองกิจการเพ่ือการพัฒนา 

กรมองค์การระหว่างประเทศ 
4.  นางสาวจิตวิภา เบญจศีล  อัครราชทูตที่ปรึกษา 

คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ  
ณ นครนิวยอร์ก 

5.  นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล 

6.  นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ  อัครราชทูตที่ปรึกษา  
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
7.  นายอภิกฤช บัวขาว  เลขานุการกรม 

ส านักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
8.  นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์  ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 
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กระทรวงสาธารณสุข 
9.  นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมและชีวเคมี 

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ)  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และ
สนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ พชร เพ็ชรประดับ 
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ภาคผนวก ค. 
หลักการทรงงาน 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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ภาคผนวก ง. 
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 
เมื่อปี 2543 (ค.ศ. 2000) สหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs) เ พ่ือให้แต่ละประเทศยกระดับพ้ืนฐานชีวิตของ
ประชากรภายในเวลา 15 ปี (ค.ศ. 2000-2015) เมื่อ MDGs ใกล้สิ้นสุดลงในสิ้นปี 2558 (ค.ศ. 2015) 
ได้มีการหารือเกี่ยวกับวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) 
จนน าไปสู่การประชุมสหประชาชาติระดับผู้น าว่ าด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืน ค.ศ. 2015 (UN 
Sustainable Development Summit 2015) เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 ในช่วงการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ซึ่งผู้น าประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันรับรองเอกสาร “Transforming 
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” (2030 Agenda) หรือ วาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ (1) อารัมภบท (Preamble) (2) 
ปฏิญญา (Declaration) (3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนและเป้าประสงค์  (Sustainable 
Development Goals: SDGs and Targets) (4) กลไกการด าเนินงานและหุ้นส่วนระดับโลก 
(Means of Implementation and Global Partnership) และ (5) การติดตามและทบทวนผล 
(Follow-up and Review) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมายหลัก 
และเป้าหมาย (targets) 169 เป้าหมาย ถือเป็นสาระส าคัญของ 2030 Agenda for Sustainable 
Development ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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เป้าหมายท่ี 1 ยุติความยากจน (No Poverty)  ยุติความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี 
เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย (Zero Hunger)  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และ

ยกระดับโภชนาการ พร้อมส่งเสรมิการท าเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good Health and Well-being) 

สร้างหลักประกันการมสีุขภาพดี และส่งเสรมิการ
เป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  
(Quality Education) 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาที่มีคุณภาพอยา่ง
ครอบคลมุและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

เป้าหมายท่ี 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(Gender Equality) 

บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศ และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายท่ี 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
(Clean Water and Sanitation) 

สร้างหลักประกันใหม้ีน้ าใช้ และมกีารบริหารจัดการน้ า
และการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได ้
(Affordable and Clean Energy) 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เชื่อถือไดแ้ละยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 8 งานท่ีมีคุณค่า และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Decent Work and 
Economic Growth) 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานท่ีเต็มที่ และการมีงานท่ีมีคณุค่า
ส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
พื้นฐาน (Industry, Innovation, 
and Infrastructure) 

สร้างโครงสรา้งพื้นฐานท่ีมีความตา้นทานและยดืหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลมุและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายท่ี 10 ลดความไมเ่สมอภาค (Reduced 
Inequalities) 

ลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
(Sustainable Cities and 
Communities) 

ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความท่ัวถึง 
ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
(Responsible Consumption 
and Production) 

สร้างหลักประกันใหม้ีรูปแบบการผลิตและการบรโิภคที่
ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 13 รับมือการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภมูิอากาศ (Climate Action) 

ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมายท่ี 14 คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  
(Life Below Water) 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 



36 

 

เป้าหมายท่ี 15 อนุรักษ์ระบบนิเวศทางบก  
(Life on Land) 

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าที่ยั่งยืน การต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยดุยั้งการเสื่อมโทรม
ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
(Peace, Justice, and Strong 
Institutions) 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
และสร้างสถาบันทีม่ีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 
และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Partnerships for the Goals) 

เสรมิสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและ
ฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
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ภาคผนวก จ. 
เอกสารประกอบการบรรยาย Action Learning กลุ่ม 3 พัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่ความยั่งยืน 
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รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project) 
 
 
 

เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 4  
ประเด็น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และระบบนิเวศสู่ความยั่งยืน 
 

 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project)   

 
 

เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 

จัดท าโดย กลุม่ที่ 4  
ประเด็น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศสู่ความยั่งยืน 

 
1.  นายศุภฤกษ์  ภู่พงศ์ศักดิ์  
2.  นางชนันภรณ์  พิศิษฐวานิช  
3. นายนฤชัย  นินนาท   
4. นายชูเกียรติ  ประเสริฐสุข  
5.  นายคมกฤช  จองบุญวัฒนา  
6.  นางสาวอุรวัชร  สุกแสงดาว  
7.  นางสาวเพ็ญแข  อินทรสุวรรณ  
8.  นางสุรีย์  สตภูมินทร ์
9.  นางสาวชมพูนุช  ดลสุขเลิศ  

10.  นายวสุ  โปษยะนันทน ์
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษากลุ่มนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (รศ.ดร.ธงชัย  นิติรัฐสวุรรณ)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
จังหวัดระนองเป็นเมืองที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนา โดยมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก

และทางน้ าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะมีแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติ การลงพ้ืนที่จังหวัดระนองเพ่ือศึกษา
ประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9–10 กันยายน 
2563 ด าเนินการใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ เกาะพยาม ชุมชนลัดโนด และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
พบประเด็นปัญหาที่ท้าทายของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.  เกาะพยาม แหล่งรายได้หลักของชุมชนมาจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการใช้พ้ืนที่ทางบกท่ีอาจมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการจัดการขยะบนเกาะและขยะทะเลอย่างเป็นระบบ การก าหนดเขตพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน (zoning) รวมถึงขาดการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ค านึงถึงอัตลักษณ์ของ 
ภูมิสถาปัตยกรรมที่ค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา คือ การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การจัดท าแผนปฏิบัติการ (master plan) 
ในการพัฒนาพ้ืนที่เกาะพยามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการเร่งรัดผลักดันการก าหนดเขตพ้ืนที่ และมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

2.  ชุมชนคลองลัดโนด มีการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชูประเด็นเรื่องการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ป่าชายเลน แต่ชุมชนแสดงความเห็นว่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนมี
ลักษณะเป็นการควบคุมมากกว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ข้อเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูในพื้นที่ป่าชายเลนคลองลัดโนดเป็นไปอย่าง
ยั่งยืนและถูกหลักวิชาการ คือ ชุมชน และภาครัฐควรด าเนินการร่วมกันในรูปแบบโครงการประชารัฐ 
โดยก าหนดเป้าหมายการปลูกป่า ขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ป่าชายเลน รวมถึงการก าหนดระยะเวลา และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการให้ 

3.  อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว พบปัญหาพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวโดยรอบติดกับ
ชุมชน และเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกพ้ืนที่ ท าให้มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
อีกท้ังการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มีอุปสรรคเรื่องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงจ านวนบุคลากรที่
มีจ ากัด และมีภารกิจหลายด้าน ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การสร้างเครือข่ายชุมชน  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณ และการน ารายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ มาใช้ในการอนุรักษ์ และป้องกันการบุกรุกป่าอนุรักษ์ร่วมกับภาคประชาชน ส่วนการบริการ



ข 

แหล่งน้ าพรุร้อนพรรั้งในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว การจ้างภาคเอกชน
ด าเนินการแทนบางภารกิจ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ  

บทสรุปของการลงพ้ืนที่ศึกษาพบว่า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศของจังหวัด
ระนอง มีความสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบ
ประชารัฐ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งสามารถน าเงินรายได้จากการท่องเที่ยวมาใช้ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสมดุลระหว่าง
การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง 
ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และผลิตที่ยั่งยืน และผลลัพธ์ใน
ทางอ้อมต่อเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดการน้ า และสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมี
การบริหารจัดการที่ยั้งยืน และเป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  



ค 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 1 
1.2  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดระนอง 3 
1.3  การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 12 
1.4  สภาวะการณ์ และศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 
1.5  ประเด็นศึกษาหลัก 14 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพ้ืนที่ 28 
2.1  ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง 28 
2.2  ชุมชนคลองลัดโนด ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ 32 
2.3  อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง 33 
2.4  บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 36 

ส่วนที่ 3  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 38 
3.1  การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 38 
3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 38 

บรรณานุกรม 39 
ภาคผนวก 

ก.  ก าหนดการลงพ้ืนที่ตามประเด็นศึกษา 41 
ข.  องค์ประกอบคณะ กลุ่มท่ี 4 43 

  



ง 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่จังหวัดระนอง 2 
ตารางที่ 2  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 7 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระนอง 8 
ตารางที่ 4  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และระบบนิเวศสู่ความยั่งยืน 36 
 
  



จ 

สารบัญภาพ 
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1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดระนอง 
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จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนบน อาณาเขตด้านทิศตะวันตกติดกับ
ทะเลอันดามัน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)  
ทิศเหนือติดกับอ าเภอท่าแซะ ทิศตะวันออกติดกับอ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
และอ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอบ้านตาขุน และอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ติดกับ
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ประมาณ 
3,298,045 ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ เป็นล าดับที่ 
60 ของประเทศ  

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว ระยะทางนับจากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาว

ประมาณ 169 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพ้ืนดินประมาณ 25 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุด 9 
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นป่าปกคลุม ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนเป็นพ้ืนที่ราบ
ประมาณร้อยละ 14 และเป็นภูเขาประมาณร้อยละ 86 มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจ านวน 62 เกาะ 
และมีแม่น้ ากระบุรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ จ านวน (ไร่) 
พ้ืนที่ราบ เกือบราบ มีความลาดชัน 0–2% 288,580 
พ้ืนที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย คือ 2–8% 756,170 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันปานกลาง คือ 8–16% 590,590 
พ้ืนที่ที่เป็นเขา เป็นพื้นที่มีความลาดชันมาก คือ 16–35% 380,722 
พ้ืนที่สูงชัน ได้แก่ ดินที่มีความลาดชัน 35–50% 42,050 
พ้ืนที่สูงชันมาก ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชัน 50–70% 1,954 
พ้ืนที่สูงชันมากที่สุด ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 75% 1,212 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,061,278 
 

1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดระนองได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปด

แดดสี่”เนื่องจากได้รับลมมรสุมทั้งสองด้าน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 3,315.2 มิลลิเมตรต่อปี ฝนตกใน  
แต่ละปีประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน–พฤศจิกายน ตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนกรกฎาคม อุณหภูมิสูงสุด 33.26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 23.21 องศา เซลเซียส และ 
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อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.60 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 
95 67 และต่ าสุดเฉลี่ยร้อยละ 45.83 

ลมมรสุมที่จังหวัดระนองได้รับอิทธิพล คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทยช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมาก และฝนตกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน การแบ่งฤดูกาลตาม
ลักษณะลมฟ้า อากาศของประเทศออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้อากาศร้อนทั่วไป อากาศจะร้อนที่สุด
ในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลม และ
ไอน้ า จากทะเล ท าให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย  
จึงท าให้มีฝนตกมากตลอดฤดู โดยเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม จะมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมี 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิ
ลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อย
เป็นครั้งคราว อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไปแต่มีปริมาณไม่มาก 

 
1.2  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดระนอง 

1.2.1  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 
จังหวัดระนองมีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอ านาจ 

เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร ค าว่า “ระนอง” เพ้ียนมาจากค าว่า “แร่นอง” เนื่องจาก
ในพ้ืนที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมาย เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการส่งออก ทรัพยากรประมงและอาหาร
ประจ าถิ่นของระนองได้รับอิทธิพลจากอาหารของคนจีนฮกเกี้ยนที่เป็นผู้มาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานสืบมาถึง
ปัจจุบัน 

ค าขวัญ “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ าแร่ มุกแท้เมืองระนอง” 
จากศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ าแร่ร้อน 

ที่มีคุณภาพดี ปริมาณมากกระจายตัวอยู่หลายแห่ง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่รายได้หลักมาจากภาค
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การเกษตรชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งทางบก ทางน้ า และสังคมที่เ อ้ืออาทร ประเพณี 
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดจึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด1 ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน า การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมี

สุขภาวะที่ดี และประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน” 
พันธกิจ (Mission) 
1)  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมือง

ท่องเที่ยวชั้นน าของอาเซียน 
2)  เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1)  สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการค้าผ่านแดน 
เชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชน 

2)  เพ่ือสร้างสังคมมั่นคง ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3)  เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 

จังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากศักยภาพอันโดดเด่นของน้ าแร่ร้อนธรรมชาติ คุณภาพดีมีปริมาณมาก และ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธรรมชาติบ าบัด  
จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”  

1)  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ าแร่ การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
เช่น การนวดแผนไทย สปา การใช้สมุนไพร อาหาร และโภชนาการ เป็นต้น 

2)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยการ
พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ 
รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 

3)  พัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริการแก่บุคลากร และสร้างระบบเครือข่ายการท่องเที่ยว 

                                                 
1 http://www.ranong.go.th/wpmqa/pdf/ranong01.pdf สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนอง (GPP) ภาคการเกษตรจะมีมูลค่าสูงสุด ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 46.40 ของ GPP รวมของจังหวัด โดยสาขาการผลิตที่ส าคัญ และสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัด ได้แก่ สาขาการประมง รองลงมาเป็น สาขาเกษตรกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดยังคง
พ่ึงพิงภาคการเกษตรเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล 
โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาไว้ดังนี้ 

1)  เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาสินค้าด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภาคเกษตร เช่น ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสินค้าอาหาร สนับสนุนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร เส้นใย และการผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ปาลม์น้ ามัน พัฒนาสถาบัน
เกษตรกร ส่งเสริมการท าการเกษตรที่ยั่งยืน และเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

2)  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองน่าอยู่ 
ระนองเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศสวยงาม อากาศดี 

มีความปลอดภัย สังคมเอ้ืออาทร มีภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และ
แนวโน้มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ที่ต้องการพักผ่อนและดูแลสุขภาพ จึงเหมาะที่จะพัฒนา 
เป็นเมืองน่าอยู่เหมาะส าหรับการพักผ่อนระยะยาว จึงก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 

1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น 
พัฒนาคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 

2)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม เช่น การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
ขยะ น้ าเสีย 

3)  เสริมสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
การสร้างกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ ที่ท าให้สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ลดลง เสริมสร้าง
ระบบและกลไกการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ  

4)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและใช้ประโยชน์จากระบบผังเมือง เช่น ก่อสร้าง
และขยายโครงข่ายการคมนาคม จัดหาน้ าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
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5)  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน 
จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งทางบก และทางน้ า 

ระนองจึงเป็นจุดผ่านแดนที่ส าคัญในการขยายสินค้าทางทะเล ใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ไปสู่
พม่าตอนใต้ ตอนกลาง รวมถึงทวีปเอเชียใต้ เนื่องจากมีท่าเรือระนองในการขนถ่ายสินค้า ปัจจุบัน  
ด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด จังหวัดตาก  
โดยขอบเขตของการค้าครอบคลุมไปที่เกาะสอง–มะริด–ทวาย จนถึงเมืองย่างกุ้งของประเทศพม่า  
โดยการขนส่งทั้งทางบก และทางเรือ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ
ต่าง ๆ ในทะเลอันดามันโดยเฉพาะหมู่เกาะมะริดอีกด้วย 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส ขยายช่องทางการค้าและการเชื่อมโยงเรื่อง 
โลจิสติกส์ (Logisties) ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2)  พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การเพ่ิมจุดผ่อนปรน
เจรจาทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน จัดงานแสดงสินค้า จ าหน่ายสินค้า และจัดคาราวานสินค้า
จังหวัดระนองสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระนอง  
1.2.3.1 ทรัพยากรดิน  

จากการจ าแนกกลุ่มดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดินของจังหวัดระนอง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 51 (Ranong series: Rg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ 
และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทราย และหินในกลุ่ม
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5–35 % การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ า
บนผิวดินเร็ว การซึมผ่านของน้ าเร็ว พบทั่วไปในบริเวณที่มีหินพ้ืนเป็นหินทราย และหินเขี้ยวหนุมาน 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนินเขา เทือกเขา หรือเชิงเขาการจัดเรียงชั้น A–AC–C–R ลักษณะและ
สมบัติดิน เป็นดินตื้น ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินร่วน 
ถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนหิน และมีชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 
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ตารางท่ี 2  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความลึก 

ซม. 
อินทรี
วัตถุ 

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
ของเบส 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0–25 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง 
25–50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
50–100 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

 
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินพะโต๊ะ และชุดดินท่ายางข้อจ ากัดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินตื้น ที่มีสภาพความลาดชันสูงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินที่ไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการปลูกยางพารา จะต้องมีการท า
ขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน และมีการให้ ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

1.2.3.2 ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ ากระบุรี และคลองส าคัญอีก 4 สาย 

ดังนี้ 
– แม่น้ ากระบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดระนอง เป็นแม่น้ าที่กั้น

พรมแดนระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศพม่า ต้นก าเนิดจากเขาน้ าอุ่น และเขาจอมแหทางทิศเหนือ 
ไหลผ่านอ าเภอกระบุรีลงสู่ทะเล อันดามัน มีความยาวประมาณ 55 กิโลเมตร 

– คลองปากจั่น ต้นก าเนิดจากปลายคลองบางนา ทางทิศเหนือ ไหลไป
บรรจบแม่น้ ากระบุรี ที่บ้านนาน้อย มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร คลองล าเลียง ต้นก าเนิดจาก
เขาบางใหญ่ และเขาแดน ทางทิศเหนือไหลผ่านอ าเภอกระบุรี แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

– คลองวัน ต้นก าเนิดจากเขาหินลุ ทางด้านทิศเหนือ ไหลไปบรรจบแม่น้ า
กระบุรีที่บ้านทับหลี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร คลองกระบุรี มีต้นก าเนิดจากเขาผักแว่น 
ในเขตจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

– คลองละอุ่น ต้นก าเนิดจากเทือกเขาห้วยเสียด และเขาหินด่าน ไหลไป
บรรจบแม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร 

– คลองกะเปอร์ ต้นก าเนิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  
ที่บ้านบางล าพู อ าเภอกะเปอร์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 

– คลองก าพวน ต้นก าเนิดจากเขาพรตานี ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 
ทีต่ าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ 
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ภาพที่ 2  แสดงเส้นทางน้ าจังหวัดระนอง 
 

1.2.3.3 ทรัพยากรป่าไม ้
จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า และภูเขาสูงชัน

สลับซับซ้อน คิดเป็น ร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ มีที่ราบร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ เป็นจังหวัดที่มีสภาพป่า 
ที่อุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลการแปรภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เมื่อปี พ.ศ.2549 พบว่า จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่า จ านวน 1,651.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,032,325 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของ พ้ืนที่จังหวัด โดยแยกเป็น ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระนอง 

พื้นที่ป่าไม้ เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (ไร่) ของพื้นที่จังหวัด % 
ป่าบก 1,400.82 875,512.50 42.47 
ป่าชายเลน 250.91 156,812.50 7.61 

รวม 1,651.75 1,032,325 50.08 
 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาจ านวนมาก และมีฝนตกชุก 
เกือบตลอดปี จึงท าให้มีสภาพป่าหลายชนิดอยู่ในพ้ืนที่ป่า ส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ 
อยู่ทั่วไป นอกจากนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นหย่อม ๆ พรรณไม้ที่พบจ านวนมาก ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน 
หลุมพอ ตะแบก กระบาก จ าปา ป่าเสียดช่อ ตาเสือ อินทนิล กอ ส่วนไม้พ้ืนล่างมีพวก ไผ่ ปาล์ม 
เต่าร้าง หมากป่า ระก า หวาย เฟิร์น และเถาวัลย์ต่าง ๆ พรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่ามี เหรียง 
สะตอ มะขามป้อม มะกอก ไทร และคอแลเป็นต้น พ้ืนที่ป่าจังหวัดระนอง ได้รับการประกาศโดย
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กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขต
อุทยาน ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ป่าสงวน แห่งชาติ จ านวน 13 ป่า เนื้อที่รวมทั้งหมด 1,437,370 ไร่ 
ได้แก่  

(1) ป่าน้ าขาว อ าเภอกระบุรี เนื้อท่ี 164,521 ไร่  
(2) ป่าน้ าจืดป่ามะมและป่าปากจั่น เนื้อท่ี 76,513 ไร่  
(3) ป่าล าเลียง เนื้อที่ 143,406 ไร่  
(4) ป่าคลองล าเลียง–ละอุ่นเนื้อที่ 27,712.25 ไร่  
(5) ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด เนื้อท่ี 424,422 ไร่ 
(6) ป่าคลองเล็ดกวดป่าเขาหินช้างเนื้อที่ 14,512 ไร่  
(7) ป่าคลองหัวเขียวและป่ากาะสุย เนื้อท่ี 77,031 ไร่  
(8) ป่าเกาะช้าง เนื้อท่ี 12,434 ไร่  
(9) ป่าเกาะพยาม เนื้อท่ี 10,875 ไร่  
(10) ป่าเขา น้ าตกหงาว เนื้อท่ี 1,431.25 ไร่  
(11) ป่าคลองหินกลองและป่าคลองม่วงกลวง เนื้อท่ี 72,712.25 ไร่  
(12) ป่าเลนคลองม่วงกลวงและแหลมคลองหน้าทุ่งเนื้อที่ 900,000 ไร่  
(13) ป่ากะเปอร์ เนื้อท่ี 256,000 ไร่ 

2) อุทยานแห่งชาติ จ านวน 4 แห่ง เนื้อที่ทั้งหมด 884,538 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ลุ่มน้ าย่อย 2 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าย่อยภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน และลุ่มน้ าย่อยแม่น้ ากระบุรี 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอกระบุรี ละอุ่น เมืองระนอง กะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ จากข้อมูล  
การค านวณพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ พบว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยดังกล่าวจะมีพ้ืนที่
อนุรักษ์อยู่หลายแห่งด้วยกัน ดังนี้ 

(1) อุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน 
ในท้องที่อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น และอ าเภอเมืองจังหวัดระนอง ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติ เมื่อปี 2542 ครอบคลุมพ้ืนที่ 160 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ ากระบุรีเป็นเส้นแบ่งกั้นสองประเทศ พ้ืนที่ประมาณ 64 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ในแม่น้ ามีเกาะ จ านวน 5 เกาะได้แก่ เกาะเสียด เกาะขวาง 
เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า มีลักษณะเป็นชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอด
แนวฝั่งแคบ มีล าน้ าขนาดใหญ่เล็กจ านวนมากจากที่สูงใน แผ่นดินไหลออกสู่แม่น้ ากระบุรี ซึ่งแม่น้ า 
ล าคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ า และชายฝั่งท าให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณ
ปากแม่น้ าล าคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน 



10 

(2) อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ 
หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอ าเภอเมือง ละอุ่น จังหวัดระนอง และอ าเภอพะโต๊ะ ทุ่งตะโก หลังสวน 
จังหวัดชุมพร ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีไม้มีค่า
เป็นจ านวนมาก เป็นป่าต้นน้ าล าธาร สัตว์ป่าชุกชุม เทือกเขาทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขา
นมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด ระนองกับจังหวัดชุมพร พืชพรรณ และสัตว์ป่าที่พบในเขตอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่า และไม้พ้ืนล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่ส าคัญ ได้แก่ 
พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ และจ าปา เป็นต้น 

(3) อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนทางฝั่ง
ทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ กิ่งอ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 
และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหาดแหลมสน 
และหมู่เกาะใกล้เคียง มีป่าสนที่เกิดตามธรรมชาติเป็นไม้เด่น อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีเนื้อที่
ประมาณ 191,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ 
ได้แก่ หมู่เกาะก าใหญ่ และหมู่เกาะก าฉัย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ าน้อย 
เกาะเปียกน้ าใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะก าฉัย และเกาะไข่ใหญ่ 

(4) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วย 
เกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งเหนือใต้ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม ป่าเกาะช้าง 
และป่าคลองหินกลอง  

นอกจากนี้ยังมีป่าคลองม่วงกลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว 
ป่าคลองสุย ประกอบไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ 

3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 4 แห่ง เนื้อที่ 
734,456 ไร่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ–นาสัก เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เนื้อท่ี 900,000 ไร่  

4) พ้ืนที่สวนป่าที่ปลูกโดยกรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
จ านวน 9 แห่ง เนื้อที่ 30,870 ไร่ 

5)  ทรัพยากรป่าชายเลน 
ป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลน และน้ าทะเลท่วมถึง 

จังหวัดระนองซึ่งอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ชายฝั่งมีน้ าทะเลท่วมถึงท าให้เกิดสภาพป่าอีกชนิดหนึ่ง
เรียกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่ส าคัญมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน
พบมากบริเวณปากน้ าคลองละอุ่น ริมฝั่งล าน้ ากระบุรีด้านเขาหินช้าง และบริเวณหมู่เกาะหน้าปากน้ า
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ละอุ่น สามารถจ าแนกออกได้เป็นป่าชายเลน บริเวณเลนเหลว ซึ่งบริเวณนี้ช่วงน้ าทะเลขึ้นจะท่วมถึง
ทุกวัน มีดินเลนเหลวและลึก ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏอยู่ที่ส าคัญ ได้แก่ แสมด า แสมขาว แสมทะเล และ
มีโกงกางใบเล็กขึ้นปะปนเล็กน้อย ป่าเลนค่อนข้างแน่นอยู่ระหว่างป่าชายเลนที่ดินเลนเหลวกับ 
ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น ได้แก่ โปร่งแดง โปรงขาว โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม  
ถั่วด า ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนด า ส าหรับในบริเวณป่าชายเลนใกล้ทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลของลม 
และคลื่นโดยตรงจะพบไม้ล าแพน แสมขาว และโปรงแดง เพ่ิมขึ้นอีก ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก โดยการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลของโลก (Ranong 
Biosphere Reserve ) เมื่อปี 2540 ซึ่งมีความส าคัญในแง่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และ 
ยังถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของท้องถิ่นด้วย ข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ. 2547 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง 250.9 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.076 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน คือ การให้สัมปทาน
พ้ืนที่ป่าชายเลนในรูปประทานบัตรเหมืองแร่ ท าให้ป่าถูกเปลี่ยนสภาพ การบุกรุกที่ดินในป่าเพ่ือสร้าง
ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ การเลี้ยงสัตว์น้ า การเกษตร การออกเอกสารสิทธิ์ การทิ้งขยะ และน้ าเสีย 

1.2.3.4 ทรัพยากรทางทะเล 
1) ปะการัง 

จังหวัดระนองมีพ้ืนที่แนวปะการังประมาณ 2,828 ไร่ กระจายตัวอยู่
ตามเกาะต่าง ๆ ตั้งแต่เกาะช้างจนถึงหมู่เกาะก า แนวปะการังท่ีส าคัญได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะ
ค้างคาว และหมู่เกาะก า ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ าตื้น ความลึกไม่เกิน 10 เมตร พ้ืนทะเลส่วนใหญ่เป็น
ทรายละเอียดปนโคลน น้ าทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น สถานภาพแนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพเสียหาย
มาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรปะการังได้แก่การท าประมง และเครื่องมือประมงในแนว
ปะการัง การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง การขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะ
พยาม และหมู่เกาะก า เช่น ที่พักขนาดต่าง ๆ ร้านค้า และบริการที่รองรับกิจกรรมนักท่องเที่ยว 
นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมด าน้ าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น เกาะค้างคาว และหมู่เกาะก า 

2)  หญ้าทะเล 
แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดระนองมีพ้ืนที่ 2,727 ไร่ พบหญ้าทะเล 

ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ซึ่งหญ้าทะเลขึ้นได้ดีบนพื้นทรายปนโคลน แนวหญ้าทะเลที่พบจะอยู่ตามสันทราย
ใกล้ป่าชายเลน และปากคลอง โดยพบหญ้าทะเลมากที่ความลึก 1.9–2.5 เมตร พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
ในจังหวัดระนอง ได้แก่ บ้านบางจาก เกาะพยาม บ้านบางเบน เกาะเทา เกาะก า เกาะนกฮูก เกาะล้าน 
และเกาะมะพร้าว ส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง 
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3) สัตว์ทะเลหายาก 
เต่าทะเล จากข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวประมงพบว่ามีเต่าทะเล

แพร่กระจายอยู่บริเวณเกาะพยาม เขาอ่าวอาง บ้านนกงาง และเกาะทรายด า พ้ืนที่วางไข่เต่าอยู่
บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน และบริเวณใกล้เคียง แต่เดิมมีเต่าขึ้นวางไข่เป็นประจ าทุกปี จนถึงปี 
พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นไม่พบการขึ้นวางไข่อีก โดยจากข้อมูลการเกยตื้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเต่ากระ 
รองลงมาเป็นเต่าหญ้า เต่าตนุ และเต่ามะเฟือง 

พะยูน การส ารวจพะยูนในพ้ืนที่จังหวัดระนองโดยการบินส ารวจมี
จ านวนน้อยครั้ง โดยจากข้อมูลการบินส ารวจด้วยเครื่องบินขนาดเล็ก (Dornoer–228) เฮลิคอปเตอร์ 
และไมโครไลท์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540–2549 (รวมเพียง 6 เที่ยวบิน) ซึ่งไม่พบเห็นพะยูน แต่มี 
การรายงานข้อมูลการพบเห็นพะยูนในพ้ืนที่ชายฝั่งหน้าสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามันของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงบ้านทุ่งนางด า จังหวัดพังงา หลายครั้ง  ๆ ละ 1–3 ตัว และจากข้อมูล
การสัมภาษณ์ชุมชนประมง ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2558 พบพะยูนได้บ้าง บริเวณเกาะหาดทรายด า 
แต่โอกาสพบเห็นน้อยมาก เพียงร้อยละ 1 ของจ านวนครั้งการออกเรือท าประมง ส่วนข้อมูลการเกยตื้น 
ในรอบ 10 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2549–2558 พบพะยูนเกยตื้นเพียง 1 ตัว 

โลมา และวาฬ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ชุมชนท้องถิ่น พบว่า มีโลมา
แพร่กระจายบริเวณเกาะพยาม บางเบน และแหลมมะนาว โดยโอกาสพบเห็นร้อยละ 10 ของจ านวนครั้ง
การออกเรือท าประมง จากสถิติเกยตื้นระหว่างปี พ.ศ. 2549–2558 พบโลมา และวาฬเกยตื้นรวม 11 ตัว 
โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป็นโลมาลายแถบ รองลงมาเป็น โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  
วาฬโอมูระ และวาฬหัวทุย 

 
1.3  การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดประกอบด้วย 
1.3.1 น้ าตกหงาว  

ตั้งอยู่บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง 
มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงมาถึงจังหวัดระนอง  
จากภูเขา หญ้า สามารถมองเห็นสายน้ าตกไหลตามภูผา โดยเฉพาะฤดูฝนจะเห็นน้ าตกหลายสายไหล
ลงมาจากภูเขา เป็นทางหลายเส้น เป็นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง มีต้นก าเนิดจาก
เทือกเขานมสาว และเทือกเขาห้วยเสียด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของจังหวัดระนอง ป่าอุดมสมบูรณ์ 
บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้นานาพันธุ์ ชุ่มฉ่ าด้วยละอองน้ าตก น้ าตกหงาว ยังเป็นถิ่นก าเนิด
ของปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูน้ าจืดชนิดหนึ่ง พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทย น้ าตกจะไหลลงจากภูเขาเป็น
ธารน้ าสีเขียวสวยงาม สามารถกระโดดลงเล่นน้ าได้ น้ าใสสะอาด พบเห็นปลาตัวเล็กว่ายในน้ าสามารถ
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มองเห็นได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมความงามของน้ าตกได้สะดวก นั กท่องเที่ยว
สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย ระนอง–พังงา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 
13 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ ภูเขาหญ้า และบ่อน้ าพุร้อนพรรั้ง 

1.3.2 หมู่เกาะระนอง (เกาะพยาม) 
เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว หาดทรายขาว สะอาดเป็น

เกาะที่มีขนาดใหญ่ รองลงมาจากเกาะช้าง (ระนอง) อยู่ห่างเกาะช้างมาทางใต้ 4 กิโลเมตร ตอนกลาง
ของเกาะพ้ืนที่เป็นภูเขามีป่าไม้ และสัตว์ป่าประเภท นก ลิง และหมูป่า พ้ืนที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยน 
เป็นสวนชาวบ้าน บนเกาะมีอาชีพท าสวนมะพร้าว สวนยาง และสวนกาหยู ลักษณะทางภูมิศาสตร์
รอบ ๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหินบริเวณตอนกลาง ของอ่าวเป็นหาดทราย เกาะพยามเป็นแหล่งผลิต
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดีจนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งกาหยูหวานของจังหวัดระนอง 

 

 
 

ภาพที่ 3  หมู่เกาะระนอง 
 

1.4  สภาวะการณ์ และศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1 ป่าไม้ 

สภาวะการณ์ป่าไม้ของจังหวัดระนองมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และมีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อ
พ้ืนที่จังหวัดมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้: จังหวัดระนองมีพ้ืนที่จังหวัดรวมประมาณ 3,324.60 ตาราง
กิโลเมตร (2,077,875 ไร่) และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนที่ปกคลุมด้วยผืนป่า  
ในปี 2559 พบว่า จังหวัดระนองมีพื้นท่ีป่าไม้รวม 1,724.82 ตารางกิโลเมตร (1,078,013.18 ไร่) พ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.42 จากเดิมในปี 2558 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 1,717.54 ตารางกิโลเมตร (1,073,461.82 ไร่) 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับภาคใต้แต่มีทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับประเทศที่พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 0.06 สาเหตุส าคัญที่ป่าไม้จังหวัดระนองเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจาก
ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ที่ลดลง และต้องการพิทักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่
สมบูรณ์ โดยให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 10 ปี ก่อให้เกิด  
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แผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งในจังหวัดระนอง 
ภาคใต้ พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น คือ ในปี 2559 พ้ืนที่ป่าไม้ในภาคใต้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.02 และพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดระนองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.42 

1.4.2 การบริหารจัดการขยะ2  
จังหวัดระนองมีการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างได้แล้ว 100% โดยปริมาณขยะ 

มูลฝอยตกค้างปี 2558 เท่ากับ 296,992 ตัน ซึ่ งในปี 2561 จังหวัดระนองมีปริมาณขยะมูลฝอย 
189.06 ตันต่อวัน มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 97.98 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 51.82 

 
1.5 ประเด็นศึกษาหลัก 

พ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย 3 พ้ืนที่ ดังนี้ (1) เกาะพยาม (2) คลองลัดโนด และ (3) อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกหงาว (ภาพท่ี 4) 
 

 
 

ภาพที่ 4  พ้ืนที่ศึกษา (1) เกาะพยาม (2) คลองลัดโนด และ (3) อุทยานน้ าตกหงาว 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google (2020) 

 
  

                                                 
2 รายงานประจ าปี 2561 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดระนอง 

1 
3 

2 
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1.5.1  เกาะพยาม  
 

 
 

ภาพที่ 5  พ้ืนที่ศึกษาเกาะพยาม ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google (2020) 

 
1.5.1.1 ความเป็นมา  

เกาะพยาม เดิมเรียกว่า เกาะพิยาม ซึ่งมาจากค าว่า “พอยาม” หมายถึง 
การเดินทางไป เกาะพยามพอยามจึงจะถึงเกาะ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) และเรียกกันต่อมาว่า “เกาะพยาม” 
และจากค าบอกเล่าของชาวบ้านบนเกาะพยาม มาจากค าว่า “พยายาม” เพราะในสมัยก่อน 
การเดินทางมาเกาะพยามเป็นไปด้วยความล าบาก ต้องอาศัยโดยสารมากับเรือประมงของชาวบ้าน  
ซึ่งคาดไม่ได้ว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ การเดินทางยากล าบากสมกับชื่อ ค าว่า “เกาะพยาม” เดิมเกาะพยาม  
มีคนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม ใน พ.ศ. 2500 นายส าเภา ศิริสัมพันธ์ ได้รับสัมปทานการเลี้ยง
หอยมุกจากรัฐบาล ได้ใช้พ้ืนที่เกาะพยามเพาะเลี้ยงหอยมุก (ฟาร์มมุก) และได้อพยพคนอาศัยอยู่เดิม
ไปอยู่ที่บ้านช้างแหก หมู่ที่ 8 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จึงเป็นสาเหตุที่เกาะพยามไม่มี  
คนมุสลิมอาศัยอยู่เลย ต่อมาสัมปทานหอยมุกเลิกกิจการ เริ่มมีผู้คนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อพยพเข้ามา 
โดยมาจากเกาะสมุย เกาะพะงัน 

1.5.1.2 สภาพทั่วไป  
เกาะพยามมีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ มีสัตว์ต่าง ๆ อาศัยอยู่เป็น

จ านวนมาก เช่น นกเงือก นกอินทรีย์ ลิง หมูป่า อีกทั้งมีหาดทรายสีขาว และน้ าทะเลสวยใส 
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เหมือนกับเกาะสมุยเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน บนเกาะพยามมีสถานีอนามัย โรงเรียน และวัดซึ่งมี
อุโบสถตั้งอยู่ในทะเล อยู่บริเวณท่าเรือของเกาะ 

1.5.1.3 ที่ตั้ง  
ต าบลเกาะพยามเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองระนองอยู่ห่างจากปากน้ าระนอง
ประมาณ 33 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 34.7 ตารางกิโลเมตร (21,683.17 ไร่) แยกเป็น หมู่ที่ 1 
บ้านเกาะพยาม เนื้อที่ 16.60 ตารางกิโลเมตร (10,371,981 ไร่) หมู่ที่ 2 บ้านเกาะช้าง เนื้อที่ 18.10 
ตารางกิโลเมตร (11,311,190 ไร่) 

1.5.1.4 ภูมิประเทศ  
เกาะพยามเป็นเกาะขนาดใหญ่ ประกอบด้วยภูเขาขนาดย่อม ๆ มีป่าไม้

เบญจพรรณยืนต้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจ าพวกลิงค่าง หมูป่า และ
บรรดานกนานาชนิด โดยเฉพาะนกเงือกซ่ึงเป็นนกท่ีมีมากทั้งเกาะพยาม และเกาะช้างส่วนสูงที่สุดของ
เกาะประมาณ 224 เมตร จากระดับน้ าทะเล สภาพรอบเกาะมีหาดทรายอยู่หลายแห่ง รวมทั้งระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน ซึ่งอยู่ตอนในของอ่าวด้านตะวันออก ส่วนแนวปะการังก่อตัวอย่างหนาแน่น บริเวณ
ปีกอ่าว ทั้งอ่าวตอนเหนือ และตอนใต้ โดยมีอ่าวที่ส าคัญทางธุรกิจการท่องเที่ยว 

1.5.1.5 การปกครอง  
ต าบลเกาะพยาม แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน 

425 ครัวเรือน จ านวนประชากร 834 คน แยกเป็นหมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม จ านวน 280 ครัวเรือน 
ประชากร 521 คน และหมู่ที่ 2 บ้านเกาะช้าง จ านวน 145 ครัวเรือน ประชากร 313 คน พ้ืนที่เกาะพยาม 
มีชนเผ่ามอร์แกน (ชาวเล) อยู่บริเวณอ่าวเขาควาย จ านวน 20 ครัวเรือน จ านวนสมาชิก 73 คน 

1.5.1.6 ระบบสาธารณูปโภค  
การไฟฟ้าแบบระบบแสงอาทิตย์ (Solar Sell) และระบบน้ าประปาบางพ้ืนที ่

1.5.1.7 การสื่อสาร  
เกาะพยามมีบริการไปรษณีย์เอกชน และปริมาณจดหมายมีไม่มากนัก 

การใช้โทรศัพท์เกาะพยามสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ GSM และ DTAC มีบริการโทรศัพท์
พ้ืนฐานของ TOT โดยใช้ระบบคลื่นวิทยุ ส่วนใหญ่ติดตั้งตามแหล่งชุมชน ที่พัก บังกะโล 

1.5.1.8 สภาพทางสังคม มี 1 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 1 ส านักสงฆ์บ้านเกาะพยาม 
และ 1 สถานีอนามัยเกาะพยาม 1 ป้อมต ารวจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพยาม อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรเมืองระนอง โดยมีป้อมต ารวจที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยามชาวบ้านบนเกาะพยามอยู่กัน
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มานานทุกคนเหมือนพ่ีน้อง และทุกครัวเรือนเป็นที่รู้จักกันหมด และในหมู่บ้านไม่มีคนนอกพ้ืนที่มา
อาศัยปะปนอยู่ด้วย จึงท าให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของชีวิต และทรัพย์สิน 

1.5.1.9 อาชีพหลัก ธรุกิจท่องเที่ยว สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพารา และ 
ท าการประมงชายฝั่ง 

1.5.1.10 การคมนาคม บนเกาะมีถนนสายเล็ก ๆ มีเพียงการใช้จักรยาน และ
มอเตอร์ไซค์เท่านั้น 

1.5.1.11 สถานที่ พัก ตั้ งอยู่ที่ อ่าวที่สวยงามที่สุดของเกาะ คือ อ่าวใหญ่ และ 
อ่าวเขาควาย  

1.5.1.12 ช่วงเวลาที่เหมาะในการท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่เวลาที่ดี
เป็นช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน 

1) อ่าวแม่หม้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะพยาม มีชายหาดยาว
ประมาณ 400 เมตร และมีท่าเรือเกาะพยาม ที่ท าการหมู่บ้าน วัดเกาะพยาม มีชุมชนหลักอยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าว 

2) อ่าวเขาควาย ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพยา ม  
ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน 

3) อ่าวใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพยาม ชายหาดยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะไปอาบแดด และชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนั้น 
ยังมีอ่าวหลายแห่ง เช่น อ่าวหินขาว อ่าวไผ่ อ่าวมุก อ่าวไข่เต่า อ่าวเล็ก อ่าวชาวเล และอ่าวค้อ 

1.5.1.13 หาดที่ส าคัญ ประมาณ 3 หาด ซึ่งแต่ละหาดจะมีความสวยงาม และส าคัญ
แตกต่างกันไป ได้แก่ 

1) อ่าวแม่หม้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะพยาม มีชายหาดยาว
ประมาณ 400เมตร เป็นพ้ืนที่ชุมชนหลัก มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าบริ เวณหาดอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่นี้ 
ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ ที่ท าการหมู่บ้าน ร้านค้าขนาดเล็กจ านวนมาก วัดเกาะพยาม สถานีต ารวจ 
ที่ท าการก านัน และโรงเรียน บริเวณอ่าวแม่หม้าย นอกจากจะมีชายหาดที่สวยงาม และสะพานที่ทอดยาว 
ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป ยังมีซากของเรือโบราณ และป่าชายเลน ที่นับว่ายังสมบูรณ์อยู่มาก  
ยังเห็นปลาว่ายทวนน้ า และปูลมบริเวณชายหาดจ านวนมาก ส่วนป่าชายเลนก็ได้ความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในการปลูกป่าเพิ่ม เพ่ือให้ป่าชายเลนแห่งนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 6  อ่าวแม่หม้าย 
 

2) อ่าวเขาควาย ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพยาม  
ด้วยลักษณะของอ่าวที่มีความโค้งงุ้มเข้าเหมือนกับเขาควาย 2 ข้าง มีโขดหินอยู่ตรงกลาง หาดมีความยาว
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลสวยอีกแห่งหนึ่ง อ่าวนี้มีหาดทรายสีขาว 
เนื้อทรายละเอียด ยามน้ าลงจะเห็นชายหาดที่ทอดยาวออกไปไกล ท าให้บริเวณชายหาดมีพ้ืนที่มากข้ึน 
หากนักท่องเที่ยวต้องการเล่นน้ าควรเลือกเล่นน้ าเวลาน้ าขึ้นจะสะดวกกว่า ใน 1 วัน จะมีน้ าขึ้นลง 2 ครั้ง 
นอกจากนี้อ่าวเขาควายยังมีป่าโกงกางที่สมบรูณ์ ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนชาวมอแกน (ชาวเล ชาวน้ า)  
ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาล ลูกกุ้ง หอย ปู ปลา ได้อย่างดี จึงถือได้ว่าอ่าวเขาความสวยงามจากธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง  

 

 
 

ภาพที่ 7  อ่าวเขาควาย 
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3) อ่าวใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพยาม ชายหาดยาว
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวต่างชาติ นิยมจะไปอาบแดด สามารถว่ายน้ าได้ตลอดเวลา ไม่ว่า
จะเป็นช่วงน้ าขึ้นหรือน้ าลง ชมพระอาทิตย์ตก ที่แห่งนี้จะมีลมพัดแรงกว่าหาดอื่น ๆ เหมาะส าหรับการ
เล่นวินเซฟ กระดานโต้คลื่น บริเวณอ่าวนี้จะมีบังกะโล ร้านอาหาร บาร์ หลากหลายกระจายอยู่ทั่วไป
บริเวณชายหาด ถือว่าเป็นหาดที่ ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของเกาะ โดยเฉพาะในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึง เมษายน 

 

 
 

ภาพที่ 8  อ่าวใหญ่ 
 

1.5.1.14 กิจกรรมโดยรวม มีว่ายน้ า ตกปลา ขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์รอบเกาะ 
และส าหรับผู้ชื่นชอบการด าน้ าดูปะการัง การด าน้ าลึก ชีวิตกลางคืน (night life) การชมพระอาทิตย์ตก
บริเวณชายหาดอ่าวใหญ่ และอ่าวเขาควาย วิถีชาวบ้าน (ชาวเกาะ และชาวมอแกน) 

1) ดูนก นกแก๊ก หรือนกแกง ส่วใหญ่จะพบนกเงือก  
2) ตกปลา รอบ ๆ เกาะพยามเป็นแหล่งปลาชุกชม โดยเฉพาะบริเวณ

แหล่งปะการังเทียม เกาะเสาธง และเกาะอ่ืน ๆ ที่ใกล้ เช่น เกาะช้าง เกาะสินไห จะพบปลาเก๋า  
ปลากะพง ปลาสาก ปลาหม้อแตก ปลาอินทรี ปลาสละ และปลามง เป็นต้น  

1.5.1.15 แหล่งด าน้ าตื้น 
1)  รอบเกาะพยาม มีแหล่งด าน้ า มีประมาณ 4–5 จุด  
2)  เกาะค้างคาว และเกาะก า  
3)  เกาะสุรินทร์ เป็นแหล่งดูปะการังที่สมบูรณ์สวยงามอีกแหล่งหนึ่งของไทย 

การเดินทางโดยใช้เรือสปีดโบ๊ท ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่า ๆ  
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1.5.1.16 แหล่งด าน้ าลึก เป็นแหล่งดูปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม และใกล้สถานที่ 
ด าน้ าที่มีชื่อเสียงของโลก คือ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย และหมู่เกาะในประเทศพม่า  

 

 
 

ภาพที่ 9  แผนที่ด าน้ า 
 

1.5.1.17 ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก บริเวณร้านอาหารจะมีอยู่ 2 โซน 
1)  ร้านอาหารบริเวณทางไปอ่าวใหญ่ เส้นทางจากโรงเรียนเกาะพยาม

ไป Smile bungalow ระหว่างทางจะพบร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของที่ระลึก และ
ร้านขายของช า ฯลฯ 

2)  ร้านอาหารบริเวณท่าเทียบเรือ จะมีร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว 
ขนมจีน ร้านลูกชิ้น ร้านไก่ย่าง–ส้มต า ร้านขายของที่ระลึก และร้านขายของช า ฯลฯ 

1.5.1.18 บาร์ ชีวิตกลางคืน (night life) นักท่องเที่ยวเกาะพยามส่วนใหญ่จะอยู่ที่
บริเวณชายหาดอ่าวใหญ่ และอ่าวเขาควาย มีร้านที่เป็นธรรมชาติน่านั่ง สามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตก 
และรับประทานอาหาร หรือชมการแสดงการควงไฟ  
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1.5.1.19 สถานที่น่าสนใจ 
1) หมู่บ้านชาวมอแกน หรือ ชาวเล หรือ ชาวน้ า คือ ผู้เร่ร่อนไปทั่วใน

ท้องทะเลอันดามัน รู้จักในนามของ “ยิปซีทะเล” อาศัยอยู่ในเรือ มีเรือเป็นบ้าน มีวงจรชีวิตที่
หมุนเวียนระหว่างเกาะแก่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมา บางคน
สามารถพูดภาษายาวี และภาษาไทยได้บ้าง เด็กมอแกนคุ้นเคยกับทะเลตั้งแต่ยังเด็ก มอแกนมีชีวิต
ผูกพันอยู่กับทะเลมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเดินเรือ การดูทิศทางโดย
อาศัยดวงดาว ลม และคลื่น รวมทั้งการด าน้ า และการหากินทางทะเล มอแกนมีความรู้เกี่ยวกับปลา 
พืชพรรณไม้ที่หลากหลายในป่า พวกเขามีความเชื่อในเรื่องภูตผี และวิญญาณบรรพบุรุษ ปัจจุบัน
อาศัยอยู่บริเวณอ่าวเขาควาย มีเพียงไม่ก่ีครอบครัว และพบมากที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง 

2) วัดเกาะพยาม ตั้งอยู่บริเวณอ่าวแม่หม้าย ห่างจากท่าเรือสาธารณะ
ประมาณ 200 เมตร เราสามารถมองเห็นความสวยงาม และเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกล ก่อนที่เรือจะเทียบ
ท่าเรือเกาะพยาม อาจจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะพยามก็ว่าได้  โดยมี “อุทกฺกเขปสีมา” 
หมายถึงโบสถ์กลางน้ าที่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวถึงในพุทธกาล เป็นพระอุโบสถกลางน้ าบนหลังคา
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในทะเล ปัจจุบันคณะกรรมการวัด สร้างพระสังคจาย 
และหลวงปู่ทวดไว้ในบริเวณวัด บรรยากาศร่มรื่นและน่าพักผ่อน  

1.5.2  ชุมชนคลองลัดโนด ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ 
วิสาหกิจท่องเที่ยวตั้งอยู่ในต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะปง (ภาพท่ี 10) 

 

 
 

ภาพที่ 10  พ้ืนที่ศึกษาคลองลัดโนด ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google (2020) 
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การท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง เป็นที่รู้จักกันในชื่อการท่องเที่ยวล่องแพเปียกคลองลัดโนด 
เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ประกอบไปด้วยกิจกรรมนั่งเรือพรีสชมระบบนิเวศป่าชายเลน 
ปลูกป่าชายเลน ชมเรือผู้ลี้ภัยโรฮิงยา รับประทานอาหารทะเลบนกระชังชุมชน ล่องแพเปียก เล่นน้ า
ทะเลแหวกสันหลังปึ้งกือ ดูวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน (เลี้ยงปูนิ่ม หากุ้งเคย ตกปลา วางลอบปูด า  
ปูม้า) และเยือนชุมชนไร้แผ่นดิน การท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงมีจุดขายที่เป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง การท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง ตั้งอยู่ที่
ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นการท่องเที่ย วที่ตั้งอยู่บนความใส่ใจต่อฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวกะปอร์ของชุมชน ทั้งนี้ก่อนที่ชุมชนจะเข้าท าการท่องเที่ยว
ชุมชนนั้น ชุมชนได้เริ่มต้นท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาก่อนใน พ.ศ. 
2545 โดยเริ่มต้นเข้ามาร่วมกับราชการในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ซึ่งถูกท าลายจากการให้สัมปทาน 
เผาถ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกป่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การสางป่า การจัดท าขอบเขต 
เพ่ือป้องกันการครอบครองพ้ืนที่จากนายทุน ประมาณ พ.ศ. 2550–2556 กิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าชายเลน
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ป่าชายเลนหลายพันไร่ ได้รับการปลูก ปกป้อง และฟ้ืนฟูกลับมา
สมบูรณ์อีกครั้ง ทรัพยากรประมงจึงกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ชุมชนจึงได้ร่วมกับหน่วยราชการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลม่วงกลวงขึ้น ใน พ.ศ. 2556 

ช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง พ.ศ. 2550–2556 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มี
นโยบายในการส่งเสริมชุมชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ส่งผลให้การยกระดับกลุ่มองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา และ  
ทัศนศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ มีการน าชุมชน
ชายฝั่งจากจังหวัดระนองไปทัศนศึกษา ดูงานการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในหลายพ้ืนที่ บางพ้ืนที่
ได้ใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการรวมคน ระดมทุน และเป็นเครื่องมือใหม่ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดี การไปทัศนศึกษาดูงานคราวนั้น ได้จุดประกายให้แกนน า
ชุมชนได้เห็นว่าชุมชนม่วงกลวงเองก็มีฐานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่มีความหลากหลายอุดม
สมบูรณ์ สามารถจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้ จึงได้เริ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นใน  พ.ศ. 2556  
แต่ด าเนินการได้เพียงปีเดียวก็มีอันต้องล้มเลิกไป เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการท างาน หลังจากนั้น  
ใน พ.ศ. 2559 ชุมชนได้เริ่มจัดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกครั้ง โดยในครั้งนี้แกนน าชุมชนได้มี
เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดจันทบุรี การท่องเที่ยวป่าชายเลน ต าบล
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้น าความรู้ และประสบการณ์กลับมาปรับใช้กับชุมชนของตนเอง 
โดยใช้หลักการระดมทุนกับชาวบ้าน เพ่ือน าเงินมาเป็นกองทุนชุมชน เปิดให้ชาวบ้านลงหุ้นท าเป็น
ธุรกิจ บนแนวคิดที่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นธุรกิจของชุมชน มีชาวบ้านเป็นเจ้าของ และบริหาร
จัดการกันเอง  
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ปัจจุบันกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงมีสมาชิกจ านวน 100 คน 115 หุ้น (หุ้นละ 
500 บาท) มีกลุ่มย่อยจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเรือพรีสจ านวน 30 ล า (ทั้งหมดมีอาชีพหลัก
เป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน มารับแขกเฉพาะเวลามีนักท่องเที่ยว) กลุ่มแม่บ้านจ านวน 15 คน (กลุ่มนี้มี
รายได้หลักจากการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมง มีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉพาะการท าอาหาร
ให้แก่นักท่องเที่ยว) และกลุ่มบริหารจัดการ/กลุ่มกระชัง ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแกนน า ซึ่งท าหน้าที่ในการ
วางแผน และบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตั้งราคาไว้ที่คนละ 
1,000–1,300 บาท การจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวต่อคน แยกเป็นรายได้ของเรือ 300 บาท 
แม่บ้าน 250 บาท ค่าขึ้นกระชัง 50 บาท ค่าบริหารจัดการ 50 บาท ส่วนที่เหลือเป็นก าไรของผู้ถือหุ้น 
แต่เนื่องจากทางกลุ่มท่องเที่ยวเห็นว่าพวกตนจัดการท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน จึงควร
คืนก าไรให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม (เช่น ทุนการศึกษานักเรียน การบริจาคให้การกุศลของมัสยิด 
เป็นต้น) ดังนั้นกลุ่มเรือ และกลุ่มแม่บ้านต้องหักรายได้ร้อยละ 10 เพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการคืน
ก าไรให้แก่ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงเป็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของชุมชนที่จะใช้การ
ท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน และเป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่ความยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเรียนรู้ในการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจมาปรับใช้กับกิจกรรมของชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 
สร้างความสุขทั้งในแง่รายได้ และผลลัพธ์ที่ได้ ท างานร่วมกัน 

1.5.3  อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวตั้งอยู่ที่ 76/5 หมู่ที่ 1 ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนอง (ภาพ 11) 
 

 
 

ภาพที่ 11  พ้ืนที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google (2020) 



24 

น้ าตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ าตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมือง
ระนองจะต้องเห็นสายน้ าสีขาวของน้ าตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอ าเภอเมือง อ าเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง และอ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนอง
กับจังหวัดชุมพร  

อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคลองเพรา มีประวัติการจัดตั้ง
เริ่มจากเมื่อในปี พ.ศ. 2521 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้แจ้งว่า บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติป่าทุ่งระยะนาสัก ท้องที่อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพป่า และภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สลับซับซ้อน มีไม้มีค่าเป็นจ านวนมาก เป็นป่าต้นน้ าล าธาร สัตว์ป่าชุกชุม ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่
การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งกองอนุรักษ์
สัตว์ป่าได้ส ารวจแล้วแจ้งว่า ป่าดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

กองอุทยานแห่งชาติได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจเบื้องต้นได้รับรายงานว่า พ้ืนที่
ดังกล่าวมีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ประกอบกับใน พ.ศ. 2524 
นายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือกราบเรียน พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า ที่หมู่บ้านหมู่ที่ 13 (ปัจจุบัน หมู่ที่ 5) ต าบลตะโก อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร มีน้ าตกสวยงาม น้ าไหลตลอดปี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เห็นควรสงวนไว้จัดเป็น
อุทยานแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาให้กรมป่าไม้รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

กองอุทยานแห่งชาติจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการบุกเบิกจัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติคลองเพราตั้งแต่ปีงบประมาณ 2524 แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ เนื่องจาก  
การแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ไม่เป็นที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงได้
ระงับแผนงานไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ใน พ.ศ. 2526 กองอุทยาน
แห่งชาติจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปบุกเบิกจัดตั้งอุทยานแห่งชาติคลองเพราอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
เข้าเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 เป็นต้นมา  

ส าหรับน้ าตกหงาวนั้น เดิมคือ วนอุทยานน้ าตกหงาว อยู่ในท้องที่ต าบลหงาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้ าตกหงาว มีเนื้อที่
ประมาณ 2.93 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง อยู่ในความดูแล
ของส านักงานป่าไม้จังหวัดระนองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 จนถึง พ.ศ. 2524 จึงได้โอนไปขึ้นกับกอง
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนมาเป็นผู้ควบคุมดูแลวนอุทยานน้ าตกหงาว  
อีกหน้าที่หนึ่ง  
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการผนวกวนอุทยานน้ าตกหงาวเข้าเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติคลองเพรา และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว” เมื่อ พ.ศ. 2537 

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งหมด 417,500 ไร่ โดยได้ 
ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินป่าป่าละอุ่น และป่าราชกรูดในท้องที่ต าบลบางแก้ว ต าบลละอุ่นใต้ 
ต าบลบางพระเหนือ ต าบลละอุ่นเหนือ อ าเภอละอุ่น ต าบลบางริ้น ต าบลหาดส้มแป้น ต าบลหงาว 
ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ป่าทุ่งระยะ ป่านาสัก ป่าเขาตังอา ป่าคลองโชน  
ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ในท้องที่ต าบลเขาค่าย อ าเภอสวี ต าบลช่องไม้แก้ว ต าบลตะโก 
อ าเภอทุ่งตะโก ต าบลนาขา ต าบลวังตะกอ ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน และต าบลปังหวาน ต าบล
พระรักษ์ ต าบลพะโต๊ะ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 44 ก วันที่ 2 มิถุนายน 2542 เป็นล าดับที่ 93 ของ
ประเทศ 

1.5.3.1 สถานที่ท่องเที่ยว 
น้ าตกคลองเพรา น้ าตกหงาว และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 12  พ้ืนที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  
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1.5.3.2 ขนาดพ้ืนที ่417,500 ไร่ 
1.5.3.3 หน่วยงานในพื้นท่ี 

ที่ท าการอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.1 (คลองเพรา) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.2 (คลองแย) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.3 (บางแก้ว) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.4 (ระวิ) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.5 (แพรกยาง) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.6 (บ้านคลองอารักษ์) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.7 (หาดส้มแป้น) 

1.5.3.4 ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นพ้ืนที่ต้นน้ ามีลักษณะเป็น

เทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ–ใต้ ประกอบด้วยเขาแดน  
เขานมสาว ที่สูงที่สุดคือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดับน้ าทะเล สันเขาที่เป็น  
แนวยาวนี้แบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรและเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ เช่น คลองสวี 
คลองเพรา คลองตะโก และคลองหลังสวนในจังหวัดชุมพร คลองละอุ่น คลองระวิ คลองหาดส้มแป้น 
คลองบางริ้น คลองหงาว และคลองราชกรูดในจังหวัดระนอง ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกหงาว ส่วนใหญ่เป็นดินชุดที่ 26 ลักษณะดินร่วน เหนียวแดง พ้ืนที่เป็นภูเขาสูง ลักษณะดิน
อยู่ในชุดที่ 53, 54 (ข้อมูลจากสถานีพัฒนาที่ดิน) ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหนียว ดังนั้น  
ในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินเลื่อนไหล (Erosion) สูง 

1.5.3.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวอยู่ในเขตมรสุม จะมีฝนตกชุกระหว่างเดือน

พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เหมาะกับการถ่ายภาพน้ าตก และชมปูเจ้าฟ้า ส าหรับช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน จะไม่ค่อยมีฝนตก อากาศไม่ร้อนมากเหมาะกับการท่องเที่ยว  

1.5.3.6 พืชพรรณ และสัตว์ป่า 
1) ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ 
ไม้มีค่า และไม้พ้ืนล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่ส าคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จ าปา ยาง ยูง 
บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กระบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า ไข่เขียว 
ฯลฯ พืชพ้ืนล่าง และพืชอิงอาศัยได้แก่ หวาย ระก า ไผ่ เฟิน โกมาซุม และบัวผุด เป็นต้น 
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2) ป่าไม้ และสัตว์ป่า  
(1) ประเภทป่า สภาพป่าในอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวเกือบ

ทั้งหมดเป็นป่าดิบชื้น คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของพื้นที่ท้ังหมด มีป่าหญ้าบริเวณยอดเขาน้ าตกหงาว และ
ทิวเขาด้านทิศใต้ลงมา เป็นหย่อม ๆ มีเนื้อที่รวมประมาณ 853 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  

(2) ลักษณะเด่นของ พ้ืนที่  ลักษณะโดยทั่ ว ไปเป็นเทือกเขา
สลับซับซ้อนน้อยมาก เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ เป็นจุดก าเนิดห้วย คลอง ที่ส าคัญ ๆ ทั้งในเขต
จังหวัดชุมพร และระนอง มีพ้ืนที่ Sensitive ต่อระบบนิเวศ หลายจุด เช่น น้ าตกหงาว น้ าตกคลองเพรา 
น้ าตกบางริ้น น้ าตกเหวม่วง น้ าตกเหวพร้าว ฯลฯ คลองตะโก คลองเพรา คลองปังหวาน คลองอา 
คลองอเนก คลองพระ คลองแย คลองทับขอน ในจังหวัดชุมพร คลองบางแก้ว คลองละอุ่น คลองระวิ 
คลองหาดส้มแป้น คลองบางริ้น คลองหงาว และคลองราชกรูด ในจังหวัดระนอง ป่าหญ้า และผาหิน
ในอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวแลทิวเขาด้านทิศใต้ลงมา  

(3) พันธุ์ไม้ มีไม้มีค่าที่ส าคัญ ๆ เช่น พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ 
จ าปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล ตะเคียนทราย มะม่วงป่า ไข่เขียว รักเขา ฯลฯ ชนิดพันธุ์ไม้
พ้ืนล่างที่พบ เช่น หวายชนิดต่าง ๆ ไม้ไผ่ เฟิร์น กล้วยป่า ฯลฯ  

(4) สัตว์ป่า มีช้างป่า 2 โขลง โขลงหนึ่ง 11 ตัว อีกโขลงหนึ่ง 7 ตัว 
อาศัยอยู่ในป่าพะโต๊ะ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว สัตว์ป่าอ่ืน ๆที่อาศัยอยู่ เช่น สมเสร็จ กระทิง 
หมี เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน้ า นกหว้า นกกาฮัง  
นกเงือก นกกางเขน นกเขา นกแซงแซว นกขุนทอง นกกระราง นกขมิ้น นกกระจาบ ไก่ป่า ฯลฯ  

(5) อ่ืน ๆ อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว มีสัตว์ เฉพาะถิ่นที่มี
ความส าคัญและมีชื่อเสียงที่ทราบกันทั่ วไปอีกอย่างหนึ่ ง นั่นคือ มีการค้นพบ “ปู เจ้าฟ้า” 
(Phricotelphusa sirindhon Naijanetr) ปูน้ าตกชนิดใหม่ของโลก พบครั้งแรกที่บริเวณน้ าตกหงาว 
จังหวัดระนอง  

1.5.3.7 การเดินทาง 
การเดินทางคมนาคมสะดวกสบาย การเดินทางจากตัวเมืองไปตามถนน

เพชรเกษม (เส้นทางระนอง–ภูเก็ต) ประมาณ 13 กิโลเมตร ฝั่งซ้ายตรงข้ามภูเขาหญ้า แยกเข้าไปอีก
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 
 
 

 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

ผลการศึกษาพ้ืนที่ 
 
 

การศึกษาเรื่องความเป็นหุ่นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนอง ด าเนินการใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เกาะพยาม 
พ้ืนที่ชุมชนลัดโนด และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
 
2.1  ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง 

เกาะพยาม เดิมเป็นพ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งถือเป็นป่าที่ยังไม่มี
กฎหมายก าหนดไว้โดยตรงว่าให้เป็นป่าประเภทใด และเป็นที่ดินที่ยังไม่สามารถอยู่ได้มาตามกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดบนเกาะพยามเมื่อ พ.ศ. 2516 
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และต่อมากรมป่าไม้ได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ส านักงาน
ปฏิรูปเพ่ือการเกษตรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 จ านวนประมาณ 
5,000 กว่าไร่ เพื่อน าไปปฏิรูปให้แก่เกษตรท ากิน โดยนายอดิศักดิ์ ขาวผ่อง ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชน
การท่องเที่ยวเกาะพยาม ได้ให้ข้อมูลว่าประชาชนที่อาศัยบนเกาะมีประมาณ 300 ครัวเรือน หรือ
ประมาณ 800 คน เป็นชนเผ่ามอแกน จ านวน 50 ครัวเรือน การอาศัยอยู่บนเกาะสามารถแบ่งได้เป็น 
3 ยุค ยุคที่ 1 ปี พ.ศ. 2458 ยุคล่าอาณานิคม ถือเป็นคนรุ่นแรกที่มาอาศัยอยู่บนเกาะมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปกป้องอาณาเขตสยาม (ไม่รวมถึงชาวมอแกนที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง) โดยประกอบอาชีพประมง
เป็นอาชีพหลัก ซึ่งในยุคแรกรัฐบาลได้ประกาศพ้ืนที่เป็นบ้านเกาะพยาม และมอบ ส.ค. 1 เพ่ือให้
กรรมสิทธิ์ให้กับประชาชนที่อาศัย ยุคที่ 2 ปี พ.ศ. 2500 สืบเนื่องจากนายส าเภา ศิริสัมพันธ์ ได้รับ
สัมปทานการเลี้ยงหอยมุกจากรัฐบาล จึงได้มีการอพยพคนอาศัยอยู่เดิมไปอยู่อ าเภอเมืองระนอง  
จึงเป็นสาเหตุที่เกาะพยามไม่มีคนมุสลิมดั้งเดิมอาศัยอยู่ โดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวดอน  
ที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกมากกว่าชาวเลที่ประกอบอาชีพประมง และยุคที่ 3 ปี พ.ศ. 2529 กลุ่ม 
ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มอพยพมาอาศัยเพ่ือประกอบธุรกิจบนเกาะ และในปี พ.ศ. 2543 เกาะพยามเริ่มมี
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว 

จากการลงพ้ืนที่ศึกษาเกาะพยาม ในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
สรุปประเด็นท้าทายได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
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2.1.1 ทรัพยากรบนบก ทรัพยากรป่าไม้  
นายอดิศักดิ์ ขาวผ่อง ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้ให้ข้อมูลว่า บนเกาะมีพ้ืนที่

ประมาณ 5,000 กว่าไร่ เป็นพ้ืนที่ป่า ไม่ต่ ากว่า 2,000 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 
500 ไร่ พ้ืนที่ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ส าหรับท าสวนซึ่งด าเนินการในลักษณะสวนป่า โดยใช้แหล่งน้ าดิบจาก
โครงการพระราชด าริ ซึ่งบริหารโดยธนาคารน้ า โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 250–400 คนต่อวัน  
มีสัดส่วนเป็นคนไทยประมาณร้อยละ 40 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ชุมชนต้องร่วมกันอนุรักษ์ และต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ จุดเด่นของเกาะ 
คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความเป็นธรรมชาติ และความมีจิตใจอัธยาศัยดีของชุ มชนที่
อาศัยบนเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  

การใช้ประโยชน์ที่ดินบนเกาะมีปัญหาเรื่องการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดิน สืบเนื่องจาก
การอยู่อาศัยของชุมชนในยุคแรกรัฐบาลมอบ ส.ค. 1 ให้กับประชาชน เมื่อมีการพัฒนาทั้งการท าฟาร์มมุก 
และการท่องเที่ยว คนในยุคแรกจึงมีการขายกรรมสิทธิ์ให้คนในยุคต่อมา 

2.1.1.1 สภาพปัญหา  
เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในพ้ืนที่ และมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการก าหนดขอบเขต (zoning) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่ชัดเจน 
อาจส่งผลให้มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลพบว่าบนเกาะพยาม มีที่ดินอยู่ 3 
ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ ส.ป.ก. และที่ดินป่าชายเลนโดยสภาพที่น้ าท่วมถึง มีการสร้าง
บังกะโล รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ ประมาณ 100 แห่ง3 รวมถึงหากจะผลักดันพ้ืนที่เกาะพยามเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วการก่อสร้างบนเกาะพยามควรค านึงถึงอัตลักษณ์ ภูมิสถาปัตยกรรมที่
ค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.1.2 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  
1)  การควบคุมไม่ให้มีการบุกรุก พ้ืนที่ป่ าเ พ่ิมขึ้น โดยบูรณาการ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป่าไม้ ส านักปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชน ในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และจัดท าแผนปฏิบัติการ (Master Plan) ในการ
พัฒนาพื้นที่เกาะพยามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

2)  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเกาะพยามมีจุดเด่นในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีสินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อ เช่น มะม่วงหิมพานต์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าควรแก่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ดังนี้ 

                                                 
3 https://www.dmcr.go.th/detailAll/11964/nws/16 สืบค้นเมือ่วันท่ี 10 กันยายน 2563 
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(1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดให้มีการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการก าหนดกฎ กติการ่วมกันเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ส่งเสริม จัดการ บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ 

(2) การพัฒนา ขยายผล และถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ของชุมชน
ผ่านวิสาหกิจชุมชน 

(3) การสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ร่วมกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(4) การสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับชุมชน 
(5) การพัฒนา การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต้องค านึงถึงภูมิสถาปัตยกรรม 

และความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
2.1.2 ทรัพยากรทางทะเล  

นายอดิศักดิ์ ขาวผ่อง ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกาะพยาม ได้ให้
ข้อมูลว่า การประมงในพ้ืนที่รอบเกาะจะเป็นลักษณะอวนลอย พรานเบ็ด รอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การบริโภค และจ าหน่ายในเมือง รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มธนาคารปูม้าโดยเล็งเห็นความส าคัญของ  
การฟ้ืนฟูอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าเพ่ือน าลูกปูคืนสู่ทะเล เพ่ือให้ประกอบกิจการประมงได้อย่างยั่งยืน โดย 
กลุ่มศึกษาได้สอบถามถึงการด าเนินการของภาครัฐในการผลักดันการจัดตั้งพ้ืนที่ และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพ้ืนที่เกาะพยาม ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกาะพยาม  
ได้ให้ข้อมูลเห็นด้วยกับแนวทางของภาครัฐในการผลักดันมาตรการดังกล่าว เพ่ือให้มีกติกา มาตรการ 
ก ากับ ควบคุม ดูแลชายหาด หาดทราย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์น้ าเศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก 
ให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.1.2.1 สภาพปัญหา  
เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในพ้ืนที่ และมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากขาดกระบวนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น
รูปธรรม จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
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2.1.2.2 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  
เร่งรัดผลักดันการก าหนดเขตพ้ืนที่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 25584  

2.1.3 สิ่งแวดล้อม  
นายอดิศักดิ์ ขาวผ่อง ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกาะพยาม ได้ให้

ข้อมูลว่า การจัดการน้ าเสียได้ด าเนินการโดยชุมชนโดยได้ต่อท่อไปใช้ส าหรับการรดน้ าต้นไม้ในพ้ืนที่
แปลงเพาะปลูก ส าหรับการจัดการขยะบนเกาะได้มีการคัดแยกขยะ โดยขยะเปียกถือว่าชุมชน
สามารถจัดการได้ แต่ส าหรับขยะประเภทอ่ืนถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญโดยชุมชนจะต้องรับผิดชอบขยะ
ของตนไปจัดการด้วยตนเอง รวมถึงการขนขยะเข้าตัวเมืองระนองเพ่ือน าไปรีไซเคิลหรือก าจัดขยะ

                                                 
4 มาตรา 22 ในกรณีที่ปรากฏว่าทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถกูท าลายหรือไดร้ับความเสียหายอย่างร้ายแรง
เข้าขั้นวิกฤติ หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า มคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องสงวน คุ้มครอง หรืออนุรักษ์ไว้เพื่อ
ประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณข์องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักข้า
เพื่อขออนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 23 และก าหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็น
ผู้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมและแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึน้หรืออาจ
เกิดขึ้นนั้น 

เมื่อได้รับอนุรักษ์จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
ประเภทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และก าหนดระยะเวลาที่ใช้
มาตรการคุ้มครองดังกล่าว ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจก าหนดให้มีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่จะเข้าใช้มาตรการ
คุ้มครองด้วยก็ได้ 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดย
ท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 23 การก าหนดมาตรการคุ้มครองมาตรา 18  มาตรา 20 และมาตรา 
22 ให้ก าหนดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามด าเนินการกิจกรรมหรือกระท าการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

(2) ก าหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝั่งตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่น้ัน 

(3) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ 

(4) ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองชายหาดเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(5) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่น้ัน 

มาตรา 29 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ก าหนดตามมาตรา 22 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับปไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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ต่อไป โดยผู้น าชุมชนได้ท าหนังสือส่งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด 
โดยปัจจุบันชุมชนเกาะพยามได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) นอกจากกนี้ปัญหาการจัดการขยะอีกปัญหาหนึ่งคือ ขยะทะเล 

2.1.3.1 สภาพปัญหา  
ขาดการจัดการน้ าเสีย และขยะอย่างเป็นระบบ ถูกสุขลักษณะตามหลัก

วิชาการ 
2.1.3.2 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  

1)  การจัดการขยะ และขยะทะเล โดยควรน าต้นแบบ “Zero Waste” 
บนเกาะ มาพัฒนา และประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน
หลายแห่งโดยอาจน าต้นแบบการจัดการขยะของเกาะหลีเป๊ะมาปรับใช้ในพ้ืนที่ ตั้งแต่กระบวนการ  
คัดแยกขยะรองรับการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล บ่อหมักขยะผลิตก๊าซชีวภาพ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า  
ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากขยะเป็นแหล่งพลังงานบนเกาะได้อีกทาง รวมถึง 
การขยายผลจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2)  การจัดการน้ าเสีย โดยควรมีการจัดการน้ าเสียชุมชนโดยจัดท า
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาให้สามารถรองรับน้ าทิ้งจากสถานประกอบการทุกแห่ง และก าหนดให้
สถานประกอบการมีการติดตั้งถังดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล  

ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
2.2  ชุมชนคลองลัดโนด ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ 

ชุมชนคลองลัดโนดด าเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต าบลม่วงกลวง ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม ล่องแพเปียกคลองลัดโนด เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มคนในชุมชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่บนฐานทรัพยากรป่าชายเลนของอ่าวกะเปอร์ 
โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนั่งเรือพรีสชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ปลูกต้นโกงกาง กินอาหารซีฟู้ด
บนกระชัง ล่องแพเปียก เล่นน้ าทะเลแหวก ชมวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน การเลี้ยงปูนิ่ม การหาหอย หาปู 
หาปลา และหากุ้งเคย อีกทั้งยังมีซากเรือชาวโรฮิงยาอพยพที่ได้ทิ้งซากเรือไว้ในคลองลัดโนด ที่นี่จะเป็นแหล่ง
อาหารทะเลที่สด โดยหาได้จากในคลองลัดโนด โดยชาวบ้านที่นี่แบบวันต่อวัน กิจกรรมเที่ยวได้ทั้งปี 
แม้ช่วงมรสุมในหน้าฝนก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาท ากิจกรรมที่นี่ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “คลองลัดโนด 
ฟาร์มสเตย์” ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ กว่า 5 กลุ่ม ที่เป็นคนในชุมชน มีสมาชิกกว่า 50 คน  
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นายสมชาย หัสจักร วิสาหกิจชุมชมท่องเที่ยวชุมชนต าบลม่วงกลวง ได้ให้ข้อมูลว่าสภาพปัญหา
ของป่าชายเลยไม่ใช่ปัญหาในพ้ืนที่นี้เนื่องจากได้รับการจัดการมาพอสมควรแล้ว การเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลยต้องมีกติกา คือ “ตัด 1 ต้น ต้องปลูก 5 ต้น” ปัญหาคือมนุษย์ต้องเรียนรู้จาก
ธรรมชาติและอยู่กับป่าชายเลยให้ได้ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การปลูกต้นโกงกางต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการ
ควบคุมมากกว่าการส่งเสริม 

จากการศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนคลองลัดโนด ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
ในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นท้าทายได้ 1 ประเด็น  

2.2.1 สภาพปัญหา  
ปัญหาข้อกฎหมายการปลูกป่าโกงกางที่ชุมชนเห็นว่าเป็นการควบคุมมากกว่าการ

ส่งเสริม และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้การฟ้ืนฟูป่าชายเลน
ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างยั่งยืน  

2.2.2 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  
ภาครัฐ โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลยจังหวัดระนอง กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนควรจัดท าโครงการร่วมในรูปแบบประชารัฐ ก าหนดเป้าหมายการปลูกป่าโกงกางด้วยการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการโครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลนให้ชัดเจน รวมถึงการก าหนดระยะเวลา 
และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ เช่น ภายในระยะเวลา 1 ปี ต้นโกงกาง 10,000 ต้น อันจะเป็นการลด
ปัญหาและขั้นตอนการขออนุญาตปลูกป่าโกงกางเป็นรายครั้ง อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรม
ปลูกป่าชายเลนได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดกับกฎหมาย และเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้
ความรู้ หลักการฟ้ืนฟู รวมทั้งการเลือกพ้ืนที่ปลูก พันธุ์ต้นกล้า และวิธีการปลูกที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพ่ือถ่ายทอดต่อไปยังชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะได้รับทั้งประสบการณ์ ความสนุก 
ความรู้ และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.3  อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง 

น้ าตกหงาว เดิมคือ “วนอุทยานน้ าตกหงาว” อยู่ในท้องที่ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัด
ระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง 
ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2542 เป็นล าดับที่ 93 ของประเทศ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง รวมเนื้อที่ 668 ตร.กม. หรือ 417,500 ไร่ ลุ่มน้ าหลักของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
คือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าบริเวณอุทยาน
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แห่งชาติน้ าตกหงาว ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 1A คิดเป็นร้อยละ 77.61 และ
รองลงมา คือ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 17.44 พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 212 ชนิด โดยชนิดที่มี
ค่าดัชนีความส าคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางมันหมู เปรียง จิกดง พิกุลป่า และอีกริม  
โดยอัตลักษณ์ส าคัญของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว คือ “ปูเจ้าฟ้า” หรือ ปูสิรินธร เป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

บ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว แหล่งน้ าพุร้อนแห่งนี้
เกิดในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาริมครองพรรั้ง อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 60 เมตร 
มีบ่อน้ าแร่ร้อน จ านวน 8 บ่อ (แช่ตัว 6 บ่อ และตักอาบ 2 บ่อ) โดยน้ าร้อนมีลักษณะใสสะอาด ไม่มี
กลิ่นก ามะถันและก๊าซไข่เน่า มีบ้านพักเปิดให้บริการ จ านวน 10 หลัง เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน บ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง จึงจ ากัดคนเข้าไว้ 320 คนต่อช่วงเวลา 

นายชลิต สินโรจน์ธนากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว จังหวัดระนอง ได้ให้ข้อมูลว่า
ยังพบการบุกรุกในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 
คือ (1) การบุกรุกพ้ืนที่ คือ การตัด สาง ขยายเขตเดิม การบุกรุกการเปิดป่าใหม่ (2) การท าไม้ ไม้แปรรูป 
ตัดโค่นไม้ใหม่ และ (3) การล่าสัตว์ ฆ่าแม่เอาลูก เช่น ลิง และริ้น การจัดการของอุทยานฯ จะเน้น  
การป้องกัน ยุทธวิถี และการวางแผนที่รัดกุมยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–11 กันยายน 
2563 อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวได้ทวงคืนพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 
มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 24,905.67 ไร่ 

จากการลงพ้ืนที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเกาะพยาม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ในประเด็น
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นท้าทายได้ 3 ประเด็น  

2.3.1 สภาพปัญหาที่ 1 
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวโดยรอบติดกับชุมชนและเส้นทางคมนาคมเข้าถึง

เกือบทุกพ้ืนที่ ท าให้มีการลักลอบเข้ามาได้ทุกทิศทาง ท าให้ยากต่อการป้องกันการบุกรุก รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนจ านวนจ ากัด และอุปกรณ์การปฏิบัติงานในภาคสนามเริ่มช ารุด 

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  
1) การสร้างเครือข่ายชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีจิตส านึกในการรักษาและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยให้เข้าร่วมใน
คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น สอดส่องแจ้งข่าว  

2) การสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่และทันสมัยเพ่ื อสนับสนุน
ส าหรับการลาดตระเวนแบบ smart patrol เช่น อุปกรณ์ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
ระบบอากาศยานไร้คนขับ (drone)  
  



35 

2.3.2 สภาพปัญหาที่ 2 
ในส่วนของแหล่งน้ าพุร้อนพรรั้ง ที่ผ่านมาการบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดของ

จ านวนเจ้าหน้าที่ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอาจส่งผลให้งานบริการมี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก และส่งผลกระทบต่อการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการควบคุมพ้ืนที่ รวมถึงประชาชนที่ต้องการมาท่องเที่ยวมองว่าเจ้าหน้ าที่
อุทยานไม่อ านวยความสะดวกหรือไม่ได้ให้บริหารที่ดีต่อประชาชน  

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  
1) อุทยานแห่งชาติน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้เพ่ือแหล่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในจ านวนที่เหมาะสม และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการถอด
ประสบการณ์จากการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ในการจ ากัดจ านวนผู้มาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้  
ในการติดต่อสื่อสารก าหนดให้มีการจองการใช้บริการล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการ  
เพ่ือลดข้อขัดแย้งของนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้  

2) การจ้างภาคเอกชนด าเนินการแทนในบางภารกิจ (outsource) เช่น การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว การดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ท่องเที่ยว และบริเวณโดยรอบ เพื่อลดภาระของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพ่ือเน้นภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปราม งานนโยบาย การบริหารจัดการ 
และอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญท่ีต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น  

3) การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงบทบาทและภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
ในภารกิจหลักคือ ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชน 

4) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้มา
ใช้บริการ เช่น information center และ information board เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ าพุร้อน รวมถึงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง  ๆ ที่ทันสมัยให้กับ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

ทั้งนี้ สามารถรับชมการลงพื้นที่ศึกษาของกลุ่มท่ี 4 ได้ทาง QR Code ดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 QR Code การลงพ้ืนที่ศึกษาของกลุ่มที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 กันยายน 2563  
ณ จังหวัดระนอง 
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2.4  บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย (Goals) เกี่ยวข้องกับ

เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสู่ความยั่งยืน จ านวน 5 เป้าหมาย แสดงดังภาพที่ 
14 และตารางที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 14  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสู่
ความยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 4  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสู่
ความยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ประเด็นเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 6 การท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมี

สภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 12 การท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 การด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 การพิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟู
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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จากการศึกษาในพ้ืนที่ทั้ง 3 แห่ง พบว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ พิทักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพ้ืนที่ศึกษา
ทั้งในแง่ของการป้องกันการบุกรุกป่า การฟ้ืนฟูป่าชายเลน และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ถือว่ามีแนวโน้นการพัฒนาในทางที่ดี ซึ่งส่งผลลัพธ์โดยตรงกับเป้าหมายที่ 14 เป้าหมายที่  15 
และเป้าหมายที่ 12 ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชายเลน ทรัพยากรน้ าทะเล 
และสัตว์ป่า โดยเมื่อป่าไม้มีความสมบูรณ์จะส่งผลลัพธ์ในทางอ้อม ต่อเป้าหมายที่ 6 ซี่งการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าเป็นตัวชี้วัดย่อยในเป้าหมายการพัฒนาที่ 6 นอกจากนั้น การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเป็น
แนวทางหนึ่งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายที่ 13 

 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา  

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ได้ภายใต้ความร่วมมือของในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถน าเงินรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่สมดุลทั้งชุมชน 
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งส่งผลลัพธ์โดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูแปบบการ
บริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และผลลัพธ์ในทางอ้อมต่อเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดการ
ให้น้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั้งยืน และเป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การส่งเสริมแนวทางประชารัฐ บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนหลักองค์ความรู้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สมดุลทั้งชุมชน เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งที่ส าคัญ
คือ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและชุมชน เพ่ือจัดการปัญหาข้อขัดแย้ง ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน เพ่ือให้ทั้งภาครัฐและชุมชนสามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ จังหวัดระนองอาจจัดท าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชื่อมโยงภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เป็น package ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ
ครบวงจรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม พร้อมสอดแทรกการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก. 
ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 

 
ก าหนดการศึกษาพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดระนอง 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
09.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD7312  
10.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
11.00 น.  คณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อดีบุก วัดบ้านหงาว อ.เมือง  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน 168 คาเฟ่  
13.30 น.  เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดระนอง  
14.00 น.  เข้าเยี่ยมคารวะนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรับฟังการบรรยาย

หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง  

15.30 น.  เดินทางไปห้องประชุมร้านเคียงเล  
16.00 น.  ประชุมแยกกลุ่มตามประเด็นศึกษา 5 กลุ่ม และพบอาจารย์ประจ ากลุ่ม เพ่ือระดม 

ความคิด จัดสรรหน้าที่งานภายในกลุ่ม และรายละเอียดการลงพื้นที่  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเคียงเล  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ออกเดินทาง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 1) 

ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
13.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 2) 

ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
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วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ าเภอเมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 3)  

อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง  
11.30 น.  ออกเดินทางไป อ.กระบุรี  
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 4) 

ประเด็น Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล ธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน 
ที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี  

17.00 น.  รับประทาน อาหารเย็น ที่ร้านพรรณีภรณ์ อ.เมือง  
18.30 น.  เดินทางกลับที่พัก และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนและสรุปประเด็นศึกษา 

วิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าเสนอ ที่โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มเตรียมการน าเสนอ  
09.30 น.  กลุ่มท่ี 1–5 น าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

พร้อมข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที ที่เฮอริเทจ แกรนด์  
คอนเวนชั่น อ.เมือง  

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่บาร็อค เลอ คาเฟ  
12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
13.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD3141 กลับกรุงเทพฯ  
15.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 

................................................................ 
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ภาคผนวก ข. 
องค์ประกอบคณะ กลุ่มที่ 4 

การศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning 
ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ประเด็นศึกษาย่อยเรื่อง “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสู่ความยั่งยืน” 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 25633 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.  นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์  ผู้อ านวยการกองนวัตกรรม รักษาราชการแทน 
  รองผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ส านักนายกรัฐมนตรี 
2.  นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
3.  นายนฤชัย นินนาท   รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
4.  นายชูเกียรติ ประเสริฐสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
5.  นายคมกฤช จองบุญวัฒนา  อัครราชทูตที่ปรึกษา  
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
6.  นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว  หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ 
  ส านักนโยบายและแผน  
 ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
7.  นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ  อัครราชทูตที่ปรึกษา  
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต 
8.  นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล 
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
9.  นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ า 
10. นายวสุ โปษยะนันทน์  สถาปนิกเชี่ยวชาญ  

ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
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ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
รศ. ดร. ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ผู้ประสานงานประจ ากลุ่ม) 
นายชรินทร์ สายพชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 



 

 

 

 
รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project) 
 
 

 

เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

 

 
จัดท าโดย กลุ่มที่ 5  

ประเด็น ความร่วมมือทุกภาคส่วนสู่ความยั่งยืน 
 

 
 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project)   

 
 

เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 

จัดท าโดย กลุม่ที่ 5  
ประเด็น ความร่วมมอืทุกภาคส่วนสู่ความยัง่ยืน 

 
1. นายผกายเนติ์  เล่งอี้ 
2. นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ 
3. นางสาวจิตรา  ณีศะนันท์ 
4. นางเขมฤทัย  สุมาวงศ ์
5. นายนรพรรษ  เพ็ชรตระกูล 
6. นางสาวศิริพร  ตันติปัญญาเทพ  
7. นางณัฏฐา  สุนทราภา  
8. นางฉัตรวดี  จินดาวงษ์  
9. นายสมภพ  เสริมสวัสดิ์ศรี  

10. นางสาวศิรินธรา  อัตถากร 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี 2563 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษากลุ่มนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (ผศ. พรเทพ วิรัชวงศ์)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
จังหวัดระนองมีจุดเด่นด้านธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ อาทิ ป่าชายเลน บ่อน้้าแร่ ภูเขา และ

ทะเลอันดามัน ดังนั้น ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังกล่าวในการต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าให้กั บ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองแห่งธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาธรรมชาติ และกลุ่มที่ต้องการมาพักผ่อน ท้ากายภาพบ้าบัด จนถึงมา
เกษียณอายุ นอกจากนี้ระนองยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมต่อการค้าขายระหว่างสองฝั่งมหาสมุทร อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคที่ส้าคัญที่ต้องได้รับการ
แก้ไขในสองประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (2) การเชื่อมระบบขนส่งทางราง หากสามารถ
ด้าเนินการแก้ปัญหาที่ส้าคัญในสองประเด็นหลักนี้ได้แล้วก็จะส่งผลให้จังหวัดระนองสามารถมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดได้ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.  การแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการบูรณาการให้มีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด้าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ทั้งในส่วนที่มีและไม่มี
เอกสารสิทธิ์ เช่น อาจพิจารณาจัดโซนนิ่ง และให้เอกชนสามารถ เช่าที่ดินจากรัฐได้ 

2.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเป็นประตูไปสู่ BIMSTEC รถไฟเชื่อม
แหลมฉบัง เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน  

3.  การท่องเที่ยว Wellness City และ Promote one destination two countries เป็น
การยกระดับสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของการท่องเที่ยวในระนอง เพ่ือให้ธุรกิจต่าง ๆ  
มีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and 
Complementarity) และก่อเกิดเป็นพลังของเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในระนองที่มีความหลากหลาย
และเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
  



ข 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ ง 
ส่วนที่ 1 บทน้า 1 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 1 
1.2  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส้าคัญของพ้ืนที่ 42 
1.3  ประเด็นศึกษาหลัก 50 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพ้ืนที่ 57 
2.1  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 1 หอการค้าจังหวัดระนอง, YEC  

และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 57 
2.2  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 2 ท่าเรือกิจไพศาล 57 
2.3  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 3 พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม 58 
2.4  ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่ 4 บริษัท ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) 58 
2.5  บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 58 

ส่วนที่ 3  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 60 
3.1  การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 60 
3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 60 

บรรณานุกรม 62 
ภาคผนวก 

ก.  ก้าหนดการลงพ้ืนที่ตามประเด็นศึกษา 64 
ข.  องค์ประกอบคณะ กลุ่มท่ี 5 67 
ค. หลักการทรงงาน 68 
ง. เป้าหมายการพัฒนาแห่งสวัสวรรษ 83 
จ. เอกสารประกอบการน้าเสนอผลการศึกษาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 101 

  



ค 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่จังหวัดระนอง 2 
ตารางที่ 2  จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระนอง 4 
ตารางที่ 3  แสดงจ้านวนพื้นที่ ระยะทาง จ้านวน ต้าบล หมู่บ้าน แยกรายอ้าเภอ 8 
ตารางที ่4  รายงานสถิติจ้านวนประชากรและบ้าน รายอ้าเภอ 8 
ตารางที่ 5  จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 11 
ตารางที่ 6  แสดงจ้านวนสถานศึกษาจ้าแนกตามสังกัดเป็นรายอ้าเภอ 14 
ตารางที่ 7  แสดงจ้านวนนักเรียนและครู จ้าแนกตามสังกัดเป็นรายอ้าเภอ 14 
ตารางที่ 8  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 25 
ตารางที่ 9  กลยุทธ์และเป้าหมาย (EXPAND & EXECUTE)  

ของบริษัท ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) 55 
 
  



ง 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดระนอง 1 
ภาพที่ 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดระนอง 9 
ภาพที่ 3 การเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากร จังหวัดระนอง 12 
ภาพที ่4  แสดงเส้นทางน้้าจังหวัดระนอง 27 
ภาพที่ 5  บ่อน้้าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 29 
ภาพที่ 6  พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ้าลอง) 30 
ภาพที่ 7  หมู่เกาะระนอง 31 
ภาพที่ 8  ภูเขาหญ้า 31 
ภาพที่ 9  บ้านเทียนสือ 54 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดระนอง 
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จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) มีเนื้อที่ประมาณ 
3,298,045 ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และเป็น
ล้าดับที่ 63 ของประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอเมือง, อ้าเภอสวี, อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

และอ้าเภอไชยาอ้าเภอท่าฉาง, อ้าเภอบ้านตาขุน และ
อ้าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ้าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา และอ้าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the 
Union of Myanmar) และทะเลอันดามัน 

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางนับจากทิศเหนือสุดจดใต้สุด

ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบ
ที่สุด 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศปะกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นป่าปกคลุม 
ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนเป็น
พ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 14 และเป็นภูเขาประมาณ ร้อยละ 86 มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน 
จ้านวน 62 เกาะ และมีแม่น้้ากระบุรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
 
ตารางที่ 1  แสดงลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ จ านวน (ไร่) 
พ้ืนที่ราบ เกือบราบ มีความลาดชัน 0–2% 288,580 
พ้ืนที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย คือ 2–8% 756,170 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันปานกลาง คือ 8–16% 590,590 
พ้ืนที่ที่เป็นเขา เป็นพื้นที่มีความลาดชันมาก คือ 16–35% 380,722 
พ้ืนที่สูงชัน ได้แก่ ดินที่มีความลาดชัน 35–50% 42,050 
พ้ืนที่สูงชันมาก ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชัน 50–70% 1,954 
พ้ืนที่สูงชันมากที่สุด ได้แก่ พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 75% 1,212 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,061,278 
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1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปด

แดดสี่” เนื่องจากได้รับลมมรสุมทั้งสองด้านปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 3,315.2 มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกในแต่ละปี
ประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน–พฤศจิกายน และตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม–
กรกฎาคม อุณหภูมิสูงสุด 33.26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 23.21 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.60 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 
95.67 และต่้าสุดเฉลี่ยร้อยละ 45.83 

ในส่วนของลมมรสุมนั้น จังหวัดระนองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทยช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก้าเนิดจากบริเวณ 
ความกดอากาศสูงในซีกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ 
และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน้ามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท้าให้มีเมฆมาก และฝนตกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดระนอง และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน จังหวัดแบ่งฤดูกาลตาม
ลักษณะลมฟ้า อากาศของประเทศออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้อากาศร้อนทั่วไป อากาศจะร้อนที่สุด
ในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและ 
ไอน้้าจากทะเล ท้าให้อากาศกลายความร้อนลงไปมาก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่้าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วยจึง
ท้าให้มีฝนตกมากตลอดฤดู และเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม จะมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมี 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท้าให้อุณหภูมิ
ลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อย
เป็นครั้งคราว อากาศไม่สู้จะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไปแต่มีปริมาณไม่มาก 

1.1.4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1.1.4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนองในปี 2562 

(GPP ณ ราคาประจ้าปี) มีมูลค่าประมาณ 28,903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ของไทย โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณปีละ 106,159 บาท โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัดประกอบด้วย  
                                                 
1 ส้านักงานคลังจังหวัดระนอง  
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1) ภาคบริการ ร้อยละ 50.7 
2) ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 39.2 
3) ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 10.1  
ระนองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (2558–

2562) อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งต่้ากว่าอัตราการขยายตัวของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.2  
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด (Income Driver) ได้แก่  
1) จ้านวนนักท่องเที่ยว 
2) ราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ทุเรียน มังคุด เป็นต้น  
3) ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อาหารทะเล 

แช่แข็ง เป็นต้น  
1.1.4.2 อุตสาหกรรมการผลิต2 อุตสาหกรรมการผลิตที่ส้าคัญในจังหวัดระนอง 

ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง ซึ่งจัดอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต หมวดอาหาร 
เช่น โรงงานผลิตน้้าแข็ง โรงงานผลิตปลาป่น โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง โรงงาน และห้องเย็น 
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมหมวดขนส่ง และอุตสาหกรรมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และส่วนใหญ่
โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง เนื่องจากเป็นเขตที่มีความเจริญ และมีความสะดวก
หลายประการ เช่น การคมนาคม การสาธารณูปการต่าง ๆ จากสถิติข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2563 
จังหวัดระนอง มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 294 โรงงาน เงินลงทุน 4 ,590.031 ล้านบาท คนงาน
รวม 7,058 คน (ชาย 3,628 คน หญิง 3,430 คน) 

 
ตารางท่ี 2 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระนอง 

ล าดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 14 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 71 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 9 
4 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 29 
5 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 7 
6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 7 
7 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4 

                                                 
2 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  
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ล าดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
8 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 26 
9 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 3 
10 ผลิตภัณฑ์โลหะ 18 
11 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 16 
12 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1 
13 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 18 
14 การผลิตอ่ืน ๆ  71 

รวม 294 
 

1.1.4.3 แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดระนองในปี 25633 
เศรษฐกิจจังหวัดระนองปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -9.4 โดยมีแรง

สนับสนุนที่ส้าคัญประกอบด้วย (1) การหดตัวของภาคการบริการ (2) การหดตัวของภาคเกษตรกรรม 
(3) การหดตัวของภาคอุตสาหกรรม (4) การชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน และ (5) การชะลอตัว 
ของการลงทุนภาคเอกชน ตามล้าดับ 

ด้านอุปทาน คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -16.2 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ  
(-16.6)–(-15.8)) หดตัวจากการผลิตภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สาเหตุ
ส้าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะภาคบริการที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง จากการจ้ากัดการเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ เพ่ือควบคุมการระบาด
ของโรคโควิด-19 ท้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ส่งผลให้ภาคบริการใน
จังหวัดหยุดชะงัก ประกอบกับภาคเกษตรกรรมหดตัว จากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ยางพารา ไก่เนื้อ สุกร และกุ้งขาว ภาคอุตสาหกรรมหดตัว จากเงื่อนไขข้อจ้ากัด ที่เกิดจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากยอด
การสั่งซื้อลดลงหรือถูกยกเลิก 

ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
(3.3–4.2) ขยายตัวจากการค้าชายแดนในจังหวัดระนองปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากสินค้าหลายประเภทมี
ความจ้าเป็นต้องใช้การขนส่งทางเรือ เพราะสะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน ถึงแม้สถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่การค้าชายแดนมีการอนุญาตให้มีการน้าเข้า–

                                                 
3 ส้านักงานคลังจังหวัดระนอง, 2563 
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ส่งออกสินค้าได้ โดยอนุญาตให้มีคนประจ้าเรือสินค้า ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว เป็นผลจาก
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ 
ในช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอ่ืน ๆ หดตัว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัวลงจากปัจจัยสนับสนุนด้านก้าลังซื้อภาคครัวเรือน และความกังวลต่อรายได้ใน
อนาคต 

1.1.4.4 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง เดือนพฤษภาคม 25634 
จังหวัดระนอง มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ ยางพารา  

ปาล์มน้้ามัน กาแฟ และผลไม้ เป็นต้น ภาวะการค้าการลงทุน เดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สถิติ
การจดตั้งนิติบุคคลเดือนนี้ มีจ้านวน 2 ราย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 66.67 เงินทุน 
จดทะเบียน จ้านวน 3 ล้านบาท (เมษายน 2563 จ้านวน 6 ราย) การจดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 
ที่นั่งลดลง ขณะที่การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้น ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวในเดือนนี้
นักท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากจังหัดระนองมีค้าสั่งระงับการเดินทางเข้า ออก 
ของบุคคลและยานพานะผ่านจุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและ
ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1.1.4.5 การค้าชายแดนไทย–เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง5 
จังหวัดระนองมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า ดังนี้ 
1) จุดผ่านแดนถาวรระนอง–เกาะสอง ก้าหนดช่องทางเข้า–ออก ไว้ 4 จุด 

โดยมีเวลาเปิดปิดระหว่างเวลา 06.30–24.00 น. ของทุกวัน ได้แก่ (1) บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา 
ต้าบลบางริ้น อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (2) บริเวณท่าเทียบเรือ บริษัท อันดามันคลับ จ้ากัด 
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (3) บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง หมู่ที่ 1 
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (4) บริเวณท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง บริเวณ
บ้านเขานางหงส์ หมู่ 5 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

2)  จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า จ้านวน 1 จุด ได้แก่ บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 
ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เปิด–ปิด ระะหว่างเวลา 08.00–16.00 น. ของทุกวัน  
ซึ่งจะมีผู้คนจากฝั่งเพ่ือนบ้านข้ามาเพ่ือจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นปรจ้า เดินทางด้วยเรือ 
สินค้าหลัก ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและข้าวของเครื่องใช้จ้าเป็นต่าง  ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม เนื้อสัตว์ 
ผักผลไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในครัวเรือน เป็นต้น 

                                                 
4 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง, 2563 
5 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง, 2563 



7 

การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัด
ระนองประจ้าเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 700.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือน 
ที่ผ่านมา 215.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.52 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
683.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.40 การส่งออกมีมูลค่า 570.74 ล้านบาทลดลงจากเดือนก่อน
ร้อยละ 17.99 และลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.02  

ดุลการค้าเกินดุล 441 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 7.33 และ
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 49.51 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกได้แก่ (1) น้้ามัน
เชื้อเพลิงหล่อลื่น (2) ปูนซิเมนต์ (3) เบียร์ (4) เครื่องดื่มให้พลังงาน (5) ตาข่ายจับปลา (6) อาหารสัตว์ 
(7) หมากแห้ง (8) แลคเคอร์ สีส้าหรับทา สีกันเพรียง สีกันสนิม น้้ามันวานิชเงาภายใน สีซีเทนเดอร์  
สีน้้ามัน สีรักษาเนื้อไม้ (9) เชือก เขือกไนล่อน เชือกใยยักษ์ และ (10) ถ่านหิน ผงถ่านหิน เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน การน้าเข้ามีมูลค่า 129.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 41.03 และลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 76.18 สินค้าน้าเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) สัตว์น้้า(ปลาแช่เย็น)  
(2) ปลาป่น (3) ถ่านไม้ป่าเลน (4) ปูเค็ม ปูทะเลสด กุ้ง กั้ง (5) เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องท้าให้แห้ง
ด้วยวิธีหมุนเหวี่ยง (6) เมล็ดปาล์ม เนื้อในเมล็ดปาล์ม (7) ดีบุกสภาพสินแร่ (8) ปลาหมึกแช่เย็นจนแข็ง 
หอยมีชีวิต (9) สารยึดปรุงแต่งส้าหรับทาแบบหล่อหรือแกนหล่อ และ (10) ถังก๊าซท้าด้วยเหล็กและ
หัวเจาะพร้อมอุปกรณ์ใช้งานขุดเจาะ 

1.1.4.6 การลงทุน6 
ในปี 2562 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนซึ่งตั้งอยู่ใน

จังหวัดระยอง จ้านวน 1 โครงการ ในกิจการผลิตเครื่องดื่มจากผลไม้ มูลค่าเงินลงทุน 742 ล้านบาท 
และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
ระยอง 1 โครงการ ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มูลค่าเงินลงทุน 13 ล้านบาท 

1.1.5 การเมือง การปกครอง 
1.1.5.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อ้าเภอ 30 ต้าบล 178 
หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองระนอง กระบุรี อ้าเภอละอุ่น อ้าเภอกะเปอร์ และอ้าเภอสุขส้าราญ 
 
  

                                                 
6 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ตารางท่ี 3  แสดงจ้านวนพื้นที่ ระยะทาง จ้านวนต้าบล หมู่บ้าน แยกรายอ้าเภอ 
อ าเภอ พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ห่างจากจังหวัด 

(ก.ม.) 
ตั้งเมื่อ 
(พ.ศ.) 

จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน 

เมืองระนอง 713.723 – 2481 9 38 
ละอุ่น 748.546 43 2516 7 30 
กะเปอร ์ 657.688 52 2508 5 34 
กระบุรี 783.01 60 2439 7 61 
สุขส้าราญ 395.078 92 2550 2 15 
 
ตารางท่ี 4  รายงานสถิติจ้านวนประชากรและบ้าน รายอ้าเภอ 

อ าเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
อ าเภอเมืองระนอง 37216 32,595 70,175 30,860 
ต้าบลบางริ้น 12,559 11,926 24,485 13,438 
ต้าบลบางนอน 7,026 6,543 13,560 6,345 
ต้าบลปากน้้า 4,161 3,153 7,314 3,137 
ต้าบลหงาว 3,462 2,989 6,451 1,921 
ต้าบลทรายแดง 2,195 1,828 4,022 1,180 
ต้าบลหาดส้มแป้น 1,941 1,665 3,606 1,363 
ต้าบลเกาะพยาม 517 466 983 655 
อ าเภอกระบุรี 21,762 20,585 42,347 17,816 
ต้าบล จ.ป.ร. 6,246 5,771 12,035 5,154 
ต้าบลล้าเลียง 4,424 4,210 8,634 3,667 
ต้าบลปากจั่น 3,565 3,348 6,913 3,044 
ต้าบลมะมุ 2,394 2,201 4,795 2,067 
ต้าบลน้้าจืด 2,084 1,927 4,011 1,767 
ต้าบลบางใหญ่ 1,595 1,458 3,053 1,116 
ต้าบลน้้าจืดน้อย 1,436 1,470 2,906 1,001 
อ าเภอละอุ่น 5,770 5,376 11,146 4,387 
ต้าบลบางแก้ว 2,215 2,098 4,313 1,706 
ต้าบลบางพระเหนือ 1,669 1,646 3,315 1,229 
ต้าบลในวงเหนือ 689 575 1,264 575 
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อ าเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
ต้าบลในวงใต ้ 630 562 1,192 484 
ต้าบลละอุ่นเหนือ 567 495 1,062 393 
อ าเภอกะเปอร์ 9,456 9,011 18,476 6,406 
ต้าบลกะเปอร ์ 2,850 2,671 5,521 2,208 
ต้าบลบางหิน 2,161 2,038 4,199 1,422 
ต้าบลม่วงกลวง 1,840 1,856 3,696 1,050 
ต้าบลบ้านนา 1,685 1,589 3,274 1,292 
ต้าบลเชี่ยวเหลียง 974 953 1,927 728 
อ าเภอสุขส าราญ 6,225 5,992 12,217 3,671 
ต้าบลนาคา 3,114 3,112 6,226 1,766 
ต้าบลก้าพวน 3,111 2,800 5,991 1,905 
เทศบาลเมืองระนอง 8,257 8,135 16,392 7,273 
เทศบาลต้าบลน้้าจืด (ต้าบลน้้าจืด) 1,811 1,865 3,676 1,628 
เทศบาลต้าบลกะเปอร์ (ต้าบลกะเปอร์) 891 884 1.775 529 
เทศบาลต้าบลหงาว (ต้าบลหงาว) 1,177 1,169 2,373 910 
เทศบาลต้าบลละอุ่น 1,218 1,162 2,380 974 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดระนอง 
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– อ้าเภอเมืองระนอง ตั้งอยู่ต้าบลเขานิเวศน์ มีเนื้อที่ประมาณ 713.723 
ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นภูเขา พ้ืนที่ราบสูงส่วนมาก ที่ราบต่้ามีน้อย ความสูงขึ้นอยู่ทางด้าน 
ทิศตะวันออก ค่อย ๆ ลาดต่้าลงมาทางทิศตะวันตกด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน มีแม่น้้ากระบุรีแม่น้้า
ส้าคัญไหลผ่าน และล้าคลองเล็ก ๆ จ้านวน 9 สาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน เงาะ มะพร้าว จ้าปาดะ มะม่วงหิมพานต์ ลองกอง กาแฟ ทุเรียน มังคุด สะตอ 
หมาก และการปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ 

– อ้าเภอกระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ห่างจากตัว
จังหวัดระนอง 60 กิโลเมตร เป็นอ้าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของจังหวัดระนอง (พ้ืนที่เท่ากับ 783.010 
ตารางกิโลเมตร) มีอาชีพหลัก ได้แก่ ท้าสวนยางพารา กาแฟ ปาล์ม และผลไม้ อาชีพเสริม ได้แก่ 
ค้าขาย ประมงพ้ืนบ้าน และรับจ้างมีแม่น้้ากระบุรี เป็นแม่น้้าสายหลักไหลผ่าน 

– อ้าเภอละอุ่น เป็นอ้าเภอที่ได้ชื่อว่า "อ้าเภอในหุบเขา" ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของจังหวัดระนองห่างจากตัวจังหวัดระนอง ถนนสายหาดส้มแป้น–บางพระใต้ ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
และถนนเพชรเกษม–ละอุ่น แยกกิโลเมตรที่ 30 ระยะทาง 43 กิโลเมตร มีอาณาเขตชายฝั่งริมทะเล
ด้านตะวันตกติดต่อประเทศพม่า มีเนื้อที่ประมาณ 748.546 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สูงต่้า มีล้าน้้าส้าคัญ ได้แก่ คลองละอุ่น คลองบางพระ คลองบางแก้ว ลักษณะพ้ืนที่คล้ายกับรูปหัวใจ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาบางส่วนเป็นที่ราบ มีเนื้อที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 39,194 ไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรมีการท้าสวนยางพารา  
 สวนปาล์ม และท้าไร่กาแฟ 

– อ้าเภอกะเปอร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัด
ระนอง 52 กิโลเมตรติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 620 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 657.688 ตารางกิโลเมตร มีความอุดม
สมบูรณ์ทั้งด้านป่าไม้ สัตว์ป่า ของป่า และแร่ธาตุต่าง ๆ มีแม่น้้าล้าคลองที่ส้าคัญ 2 สาย คือ คลองกะเปอร์
มีต้นก้าเนิดจากเขาแม่ยายหม่อน และคลองบางหิน มีต้นก้าเนิดจากเขาแดนคลองยัน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและการประมง ซึ่งในพื้นที่มีพืชทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา 
กาแฟ เงาะ มังคุด ลองกองและปาล์มน้้ามัน 

– อ้าเภอสุขส้าราญ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากจังหวัด
ระนอง ประมาณ 92กิโลเมตรมีเนื้อที่รวมประมาณ 395.078 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
246,929.375 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบไหล่ทวีปและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสูงและป่าไม้สลับอยู่
ทั่วไป พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีพ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาใหญ่เป็น
แนวยาวอยู่ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอ และมีภูเขากระจัดกระจายอยู่ตามริมแนวฝั่งอันดามันด้าน  
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ทิศตะวันตกมียอดภูเขาสูง คือ ยอดเขาแดน เป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี 
รวมมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

1.1.5.2 โครงสร้างการบริหารราชการ จังหวัดระนอง มีรูปแบบการบริหารราชการเป็น 
3 รูปแบบ 

1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยส่วนราชการประจ้าจังหวัด จ้านวน 31 หน่วยงาน และระดับอ้าเภอ ประกอบด้วย 5 
อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอกระบุรี อ้าเภอกะเปอร์ อ้าเภอละอุ่น และอ้าเภอสุขส้าราญ 

2) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัด
ส่วนกลาง ซึ่งมาตั้งหน่วยงานในจังหวัด 77 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน และ
หน่วยงานอิสระ 7 หน่วยงาน 

3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 20 แห่ง 

1.1.6  ประชากรและโครงสร้างประชากร 
1.1.6.1 ประชากร 

ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ระบุจ้านวนประชากรจากการทะเบียน จ้าแนก
ตามเพศ ช่วงอายุรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5  จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม ชาย% หญิง% 
00–04 6,102 5,793 11,895 3.67 3.48 
05–09 6,259 5,778 12,037 3.76 3.47 
10–14 7,217 6,756 13,973 4.34 4.06 
15–19 7,046 6,579 13,625 4.24 3.96 
20–24 6,133 6,002 12,135 3.69 3.61 
25–29 6,996 6,472 13,468 4.21 3.89 
30–34 6,926 6,847 13,773 4.17 4.12 
35–39 7,235 6,941 14,176 4.35 4.17 
40–44 6,877 6,832 13.709 4.14 4.11 
45–49 6,269 6,007 12,276 3.77 3.61 
50–54 5,172 4,990 10,162 3.11 3.00 
55–59 3,885 3,939 7,824 2.34 2.37 
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กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม ชาย% หญิง% 
60–64 2,697 2,782 5,479 1.62 1.67 
65–69 1,834 1,885 3,719 1.10 1.13 
70–74 1,552 1,577 3,129 0.93 0.95 
75–79 1,137 1,304 2,441 0.68 0.78 
80+ 1,042 1,420 2,462 0.63 0.85 
รวม 84,379 81,904 166,283 50.74 49.26 

 
1.1.6.2 โครงสร้างประชากร 

หากจ้าแนกรายละเอียดตามโครงสร้างหรือองค์ประกอบด้านกลุ่มอายุ
ของประชากรนั้นจะพบว่า จังหวัดระนองมีสัดส่วนประชากรโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15–54 ปี 
รองลงมาคือ ช่วงแรกเกิด ถึง 14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป หรือ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยท้างานในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน โดยจะสังเกตเห็นว่าจะมีการ ลดลงในช่วงอายุ 20–24 ปี ซึ่งน่าจะเป็นการโยกย้ายเพื่อไป
ศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ ล่าสุดส้านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผย 
จ้านวนราษฎรของจังหวัดระนอง มีจ้านวนทั้งสิ้น 182,030 คน โดยจ้าแนกเป็นชาย จ้านวน 43,874 คน 
และหญิงจ้านวน 22,156 คน 

 

 
 

ภาพที่ 3  การเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากร จังหวัดระนอง 
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1.1.7  ด้านสังคม 
1.1.7.1  การสาธารณสุข 

จังหวัดระนองมีสถานบริการทางด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย 

– โรงพยาบาลชุมชน เตียงคนไข้ 30 เตียง จ้านวน 2 แห่ง เตียงคนไข้ 
10 เตียง จ้านวน 2 แห่ง 

– โรงพยาบาลทั่วไป เตียงคนไข้ 300 เตียง จ้านวน 1 แห่ง 
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 44 แห่ง 
– ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ้านวน 1 แห่ง 
– ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จ้านวน 1 แห่ง 

2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วย 
– สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขนาด 5 เตียง จ้านวน 1 แห่ง 
– คลินิกเวชกรรม จ้านวน 13 แห่ง 
– สหคลินิก (ตาและฟัน) จ้านวน 1 แห่ง 
– คลินิกทันตกรรม (ชั้น 1 ) จ้านวน 5 แห่ง 
– คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จ้านวน 4 แห่ง 
– คลินิกกายภาพบ้าบัด จ้านวน 1 แห่ง 
– คลินิกเทคนิคการแพทย์ จ้านวน 2 แห่ง 
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ้านวน 22 แห่ง 
– ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ จ้านวน 12 แห่ง 
– ร้านขายยาแผนโบราณ จ้านวน 1 แห่ง 

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 
– แพทย์ จ้านวน 42 คน 
– ทันตแพทย์ จ้านวน 18 คน 
– เภสัชกร จ้านวน 30 คน 
– พยาบาล จ้านวน 469 คน 
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ้านวน 70 คน 
– อาสาสมัครสาธารณสุข ประกอบด้วย 

* อาสาสมัครสาธารณสุข (ชนบท) จ้านวน 2,771 คน 
* อาสาสมัครสาธารณสุข (เขตเมือง) จ้านวน 134 คน 
* ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ้านวน 45 คน 
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1.1.7.2 การศึกษา 
จังหวัดระนองมีการจัดระบบการศึกษาครบถ้วน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาในระบบ มีสถานศึกษา 
รวมทั้งสิ้น จ้านวน 105 แห่ง โดยมีสถานศึกษาซึ่งสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจ้านวน
สถานศึกษา นักเรียนและครูมากที่สุด ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  แสดงจ้านวนสถานศึกษาจ้าแนกตามสังกัดเป็นรายอ้าเภอ 

อ าเภอ 

สังกัด 

รวม สนง.คณะกรรมการ 
การศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

ส านักบริหารงาน 
คณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน 

กรมส่งเสริม
ท้องถิ่น 

สังกัดอื่น ๆ  

เมืองระนอง 30 7 2 1 40 
กระบุรี 28 1 – – 29 
กะเปอร์ 14 1 – – 15 
ละอุ่น 9 – 1 – 10 
สุขส้าราญ 10 1 – – 11 

รวม 91 10 3 1 105 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจ้านวนนักเรียนและครู จ้าแนกตามสังกัดเป็นรายอ้าเภอ 

อ าเภอ 

สังกัด 
รวม 

กรม สพฐ. การศึกษาเอกชน 
สนง. การศึกษา

ท้องถ่ิน 
อื่น ๆ  

นร. คร ู นร. คร ู นร. คร ู นร. คร ู นร. คร ู
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

เมืองระนอง 10,816 586 4,250 166 1,898 93 38 12 17,002 857 
กระบุรี 1,370 94 – – 135 13 – – 1,705 107 
กะเปอร์ 4,097 197 80 9 – – – – 4,177 206 
ละอุ่น 6,060 342 573 23 – – – – 6,633 364 
สุขส้าราญ 1,951 112 460 14 – – – – 2,411 126 
รวม 24,294 1,331 5,363 212 2,233 106 38 12 31,928 1,660 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีโรงเรียนในสังกัด จ้านวน 1 แห่ง คือ 

โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านในวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านผาพิง ต้าบลในวงเหนือ อ้าเภอละอุ่น 
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จังหวัดระนอง ได้รับมอบมาอยู่ในสังกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ภายใต้การก ากับดูแลของกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากรทางการศึกษา จ้านวนทั้งสิ้น 15 คน นักเรียน จ้านวน 
336 คน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านในวง 

การศึกษานอกระบบ มีหน่วยงานในการให้บริการการศึกษานอกระบบ
ประกอบด้วย 

– ส้านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ระนอง โดยมีส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอ จ้านวน 5 แห่ง 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ้านวน 37 แห่ง 

– ห้องสมุดประชาชนจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง 
– ห้องสมุดประชาชนอ้าเภอ จ้านวน 4 แห่ง 
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน 176 แห่ง 
– ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง จ้านวน 1 แห่ง 
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 48 แห่ง 

1.1.7.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
จากสถิติคดี 5 กลุ่มใน 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุป ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์ จ้านวนคดีที่เกิดค่อนข้างคงที่และลดลงเล็กน้อย 

เนื่องจากการป้องกันและ สืบสวนติดตามจับกุมมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดสายตรวจกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง และคดีมักจะ เกิดในกลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 2 เป็นคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เป็นจ้านวนคดีที่เกิด
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความ หนาแน่นทางประชากรศาสตร์ ซึ่งยากต่อการป้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เรื่องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวันรุ่น โดยมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ไล่ท้าร้ายร่างกายกันบน
ถนนสาธารณะ ผ่านตามแยกต่าง ๆ แต่ ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ทันทีทันใด เนื่องจากขาดพยานชี้ชัด 
ผู้ก่อเหตุได้ และขาดความร่วมมือจากพยาน บุคคลที่ไม่อยากพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี ท้าให้
การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่อนข้างจะเป็นเรื่องยาก และเป็นภาระหนักของเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มที่ 3 เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นตามกระแสสังคม และเศรษฐกิจที่ผันผวน คดีส่วนใหญ่เป็นการลักทรัพย์ตามเคหะสถานช่วงดึก 
สถานที่เปลี่ยว บริเวณที่ไม่มีผู้  ผู้คน และเมื่อก่อเหตุแล้วใช้ถนนหนทางเป็นเส้นทางหลบหนี  
การติดตามจับกุมจึงเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากขาดเบาะแสและพยานส้าคัญ 

กลุ่มที่ 4 เป็นคดีที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เหตุที่เกิดเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 
เช่น การโจรกรรม รถจักรยานยนต์ และยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การติดตามจับกุมได้น้อย เนื่องจากขาด
เบาะแสและพยานส้าคัญ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 3 
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กลุ่มที่ 5 เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามกระแส
ค่านิยมและความรุนแรงของ สังคมและสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และเบาะแสการติดตามจับกุม
ยังท้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากก้าลังพลผู้ปฏิบัติมีน้อยแล้ว เครื่องมือและปัจจัยหนุนอ่ืน ๆ ก็ยัง
ขาดแคลนอีกด้วย 

จากสถานการณ์คดีเหล่านี้พอสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการรักษา  
ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินยังคงมีความบกพร่องอยู่บ้างและตอบสนองความคาดหวังของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี ข้อจ้ากัดและอุปสรรคในการท้างานในหลาย ๆ ด้าน อัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที่ พยานหลักฐาน ระบบการรักษา ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

1.1.7.4 ด้านแรงงาน 
ผลการส้ารวจข้อมูลภาวการณ์ท้างานของประชากรเดือนกันยายน 2554 

จังหวัดระนอง พบว่า มีผู้อยู่ในวัยท้างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ้านวน 144,946 คน จ้าแนกเป็นผู้อยู่ใน
ก้าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้มีงานท้า ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล จ้านวน 9,267 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 
ของประชากรวัยแรงงาน ของจังหวัดทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ท้างานบ้าน  
เรียนหนังสือ เด็ก คนชรา ที่ไม่สามารถท้างานได้มีจ้านวน 46,674 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ของ 
ผู้อยู่ในวัยแรงงานทั้งหมด 

การมีงานท้า ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงาน จ้านวน 98,267 คน จ้าแนก
เป็นผู้มีงานท้า 97,227 คน คิดเป็นร้อยละ 58.94 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท้าจังหวัดระนอง จ้าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มี
ผู้ท้างานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร จ้านวน 48,486 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.87 ของผู้มีงานท้า 

2) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ้านวน 
17,726 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของผู้มีงานท้า 

3) อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ้านวน 
10,387 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 ของผู้มีงานท้า 

4) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 
จ้านวน 2,425 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64 ของผู้มีงานท้า 

5) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
จ้านวน 5,213 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของผู้มีงานท้า 

อัตราการว่างงาน ในกลุ่ม ก้าลังแรงงานทั้งหมด จ้านวน 98,267 คน  
มีผู้ว่างงาน 1,040 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 แรงงานต่างด้าว 
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1) แรงงานต่างด้าวยื่นแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่าเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานะให้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551)  
ให้กรมการจัดหางาน เพ่ือส่งต่อผ่านช่องทางการทูตให้ประเทศพม่า จ้านวน 52,114 ฉบับ ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติแล้ว จ้านวน 7,652 ราย ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ้านวน 5,744 ราย 

2) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา 
ได้รับการอนุญาตให้ ท้างานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (19 มกราคม 2553, 26 เมษายน 2554) จ้านวน 
52,772 คน 

นอกจากนี้จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการ
จังหวัดระนอง เช่น หอการค้าจังหวัด สมาคมประมง มูลนิธิศุภนิมิต ตรวจคนเข้าเมือง ส้ านักงาน
สาธารณสุข และที่ท้าการปกครองจังหวัด เกี่ยวกับการลักลอบท้างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ในประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ประมง ก่อสร้าง การเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการอ่ืน ๆ  
ภายหลังจากการจดทะเบียนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับสถิติการเดินทาง 
เข้า–ออก ราชอาณาจักรของคน ต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ใช้เอกสารหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554–21 พฤศจิกายน 2554 มีคนต่างด้าวสัญชาติพม่าเข้ามาในราชอาณาจักร 
จ้านวน 84,227 คน กลับไปนอกราชอาณาจักร (กลับประเทศพม่า) จ้านวน 70,509 คน ยังคง
เหลืออยู่ในประเทศ จ้านวน 13,768 คน และอาจมีคนต่างด้าวสัญชาติพม่าบางส่วนที่อาจจะไม่ได้มา
ขึ้นทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและมีบางส่วน อาจลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านตามช่องผ่านแดน 
จึงอาจจะคาดได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าลักลอบท้างาน อยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ ใน
จังหวัดระนองจ้านวน 15,020,000 คน 

1.1.7.5 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1)  การนับถือศาสนา 

ชาวระนองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 
ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง อ้าเภอกะเปอร์ และอ้าเภอสุขส้าราญ มีวัด 24 แห่ง ส้านักสงฆ์ 12 แห่ง ที่พักสงฆ์ 
55 แห่ง จ้านวน มัสยิด 31 แห่ง โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ  

2) ประเพณี วัฒนธรรม 
ประเพณีสวดกลางบ้าน มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์

ไล่ภูตผีปีศาจ ทั้งหลาย โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดผม ตัดเล็บ ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดง 
ใส่ลงแพที่ท้าด้วย ไม้ระก้าและประดับประดารอบ ๆ แพด้วยธงแดงที่ท้าจากกระดาษสี เมื่อน้้าทะเล
หรือน้้าในแม่น้้าขึ้นเต็มที่ก็ จะมีการปล่อยแพไปตามแม่น้้า ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์มีการจัดงาน  
3 วัน 3 คืน และมีการจัดแสดง มหรสพด้วย ก้าหนดจัดงานประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 
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งานขึ้นถ้้าพระขยางค์ จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณถ้้าพระขยางค์
เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความสวยงามของถ้้า และมีพันธ์ไม้หายาก ซึ่งเชื่อกันว่ามี
ผู้น้ามาปลูกไว้เป็นเวลานานแล้ว ก้าหนดจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

งานเทศกาลสงกรานต์น้้าแร่  แช่น้้าศักดิ์สิทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยมีเอกลักษณ์ 
“สงกรานต์น้้าแร่ แช่น้้า ศักดิ์สิทธิ์” และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก้าหนดจัดงาน
วันที่ 12–15 เมษายนของทุกปี 

ประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีท่ีนิยมปฏิบัติกัน 
คือ ประเพณีตักบาตรเทโว เกิดจากความเชื่อกันว่า ในวันออกพรรษานี้ เป็นวันที่องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมา จากชั้นดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธจะน้า
อาหารคาวหวานไปใส่บาตร ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ก้าหนดจัดงาน
ในวันออกพรรษาของทุกปี 

ประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีการกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีอันดีงาม
ที่มีมาแต่โบราณ เป็นการสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชน และสร้างความสามัคคีของประชาชน 
โดยมีการเทศน์มหาชาติและพิธีกวนข้าวทิพย์ ก้าหนดจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษไทย (เดือนเมษายน
ของทุกปี) 

เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ จัดในวันวิสาขบูชา
ของทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวระนอง และประชาชนชาวพม่าที่นับถือพุทธศาสนา
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ซึ่ งประเพณีวันส้าคัญทางพระพุทธศ าสนา ณ พระเจดีย์ดาธุ   
วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ้าเภอเมือง 

ประเพณีงานลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็น
ประเพณีของพราหมณ์ เพ่ือบูชาพระเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ศาสนาพุทธ 
ก็จัดลอยกระทงเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดระนองได้จัดประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน 12 
ของทุกปี 

งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน เป็นงานประจ้าปีของจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักแพร่หลาย 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้้าแร่ ธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย 
โดยก้าหนดจัดงานในวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคมของทุกปี 

งานเทศกาลถือศีล กินเจ ความส้าคัญชาวจีนเชื่อว่าในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 เดือนถึง วันที่ 9 เดือน ดงพระโพธิสัตว์ซึ่งได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 เสด็จมา
เยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษบ้าน จึงบ้าเพ็ญกุศลถวายพระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มี
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เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิตง ต้านานกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติเพ่ือร้าลึกถึงโอรส 9 พระองค์
ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้สวรรคตในสนามรบ บางต้านานกล่าวว่า เป็นการบูชาปฐมกษัตริย์ของชาวจีน 
9 พระองค์เมื่อถึงวันที่ชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์นั้น 
ประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว รับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท และผัก
ต้องห้ามอีก 5 ชนิดคือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบน่งยาสูบ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
อย่างเคร่งครัดมีพิธีบูชาองค์ประธานงานเทศกาลกินเจ และบูชาเทพเจ้า ตามความเชื่อ มีการประทับ
ทรงของเทพเจ้าเพ่ือแสดงอภินิหาร ได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ ใช้มีดแทงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เช่น แก้ม แขน ขา ล้าตัว ลิ้น ฯลฯ 

1.1.7.6 โครงสร้างพื้นฐาน  
1) การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดระนองอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 568 กิโลเมตร 
โดยสามารถเดินทางสู่หวัด ระนองด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  โดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี–
ปากท่อ ระยะทาง 90 กม. แยกซ้ายเข้าเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ผ่านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) หรือสายรอง คือ  
ทางหลวงหมายเลข 4006 จากสามแยกราชดกรูด อ้าเภอเมืองระนอง ไปจดทางหลวงหมายเลข 41 
อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

(2)  โดยรถประจ้าทาง ปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท 
ขนส่ง จ้ากัด และของเอกชนสายกรุงเทพฯ–ระนอง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร ทุกวัน วันละ หลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

(3)  โดยรถไฟ จังหวัดหวัดระนองไม่มีเส้นทางรถไฟ หากประสงค์จะ
เดินทางโดยรถไฟ สามารถใช้รถไฟที่สถานีรถไฟชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจ้าทางชุมพร–ระนอง 
ระยะทาง 122 กิโลเมตร 

(4)  โดยอากาศยาน จังหวัดระนองมีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง 
ทางวิ่งขนาด 45 X 2,000 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 470 ล้านบาท เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ 
ระนอง  

ผู้ให้บริการราย ล่าสุด คือ สายการบินระนองแอร์ (บริษัทแฮปปี้แอร์) 
ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศหยุดบิน เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2554 เป็นต้นมา 
การเดินทางไปยังจังหวัดระนอง จะต้องเดินทาง จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไปลงที่ท่าอากาศยาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทย สายการบินวัน–ทู–โก และสายการบินแอร์เอเชียแล้วต่อ 
รถโดยสารจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไป จังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร 
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2) การไฟฟ้า 
จังหวัดระนองได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 

โดยการไฟฟ้าเชื่อมโยงการ รับกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ให้ บริการ
จ้านวน 4 แห่ง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 52,553 ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถสรุปสถิติการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน 
และภาคธุรกิจในจังหวัดระนองได้ดังนี้ 

จังหวัดระนองได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยการเชื่อมโยงการรับกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี อยู่ในความรับผิดชอบของ 2 
หน่วยงาน ประกอบด้วย 

(1)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง รับผิดชอบในพ้ืนที่
ประมาณ 96% ของพ้ืนที่อ้าเภอกระบุรีบางส่วน (ต้าบลบางใหญ่ ต้าบลล้า เลียง และต้าบลน้้าจืด
บางส่วน) อ้าเภอเมืองระนอง อ้าเภอกะเปอร์ อ้าเภอสุขส้าราญ และอ้าเภอละอุ่นบางส่วน (ต้าบลบางแก้ว 
ต้าบลละอุ่นเหนือ ต้าบลละอุ่นใต้ ต้าบลบางพระเหนือ และต้าบลบางพระใต้) 

(2)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร รับผิดชอบในพ้ืนที่ประมาณ 
4% คือ ในพื้นที่อ้าเภอกระบุรีบางส่วน (ต้าบล จปร.) ต้าบลปากจั่น ต้าบลมะมุ ต้าบลน้้าจืดน้อย และ
ต้าบลน้้าจืดบางส่วน) และอ้าเภอละอุ่นบางส่วน (ต้าบลในวงเหนือ และต้าบลในวงใต้) ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดระนอง ยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ้านวน 5 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเมืองระนอง 4 
หมู่บ้าน อ้าเภอสุขส้าราญ 1 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 

3) การให้บริการน้้า 
ในระบบประปาแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีหลายหน่วยงาน 

สามารถแยกได ้ดังนี้ 
(1) การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง รับผิดชอบให้บริการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลต้าบลบลปากน้้า เทศบาลเมืองบางริ้นบางส่วน และเทศบาล
ต้าบลบางนอนบางส่วน 

(2)  การประปาของเทศบาลต้าบล ซึ่งรับผิดชอบให้บริการประชาชน
ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าจืด เทศบาลต้าบลละอุ่น เทศบาลต้าบลหงาว และเทศบาลต้าบลกะเปอร์ 

(3)  ระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังสูง ของเทศบาลต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในพ้ืนที่แหล่งน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตประปา มี 4 แห่ง ด้วยกัน คือ คลองหาดส้มแป้น 
คลองบางริ้นขุมเหมืองฮกหลวง ห้วยวังพง ซึ่งในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้้าประปาไม่ไหล ขาดแคลนน้้า
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค 

บ่อบาดาล บ่อบาดาลในจังหวัดระนอง แยกได้ดังนี้ 
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(1) บ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค–บริโภค มีมากที่สุดที่อ้าเภอกะเปอร์ 
จ้านวน 118 บ่อ รองลงมาเป็น อ้าเภอเมืองระนอง จ้านวน 98 บ่อ  

(2) บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ,เกษตร (ระดับตื้น) มีมากที่สุดที่
อ้าเภอสุขส้าราญ จ้านวน 18 บ่อรองลงมา เป็นอ้าเภอเมืองระนอง จ้านวน 10 บ่อ 

4)  การติดต่อสื่อสาร 
(1) อัตราการใช้โทรศัพท์ของจังหวัดระนองในปี พ.ศ.2553 มี 

เลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถให้บริการได้รวม 23,901 หมายเลข และได้มีผู้เช่าหรือขอใช้บริการไปแล้ว
รวม 12,363 หมายเลข โดยผู้เช่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของบ้านพัก รองลงมาเป็นกลุ่มของธุรกิจ และ
โทรศัพท์สาธารณะตามล้าดับปัจจุบันการติดต่อสื่อสารยังครอบคลุมถึงการติดต่อผ่านอุปกรณ์
สารสนเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

(2) การไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดระนอง มีเครือข่ายการสื่อสาร
ไปรษณีย์โทรเลขสามารถติดต่อได้ทุกอ้าเภอ ทุกต้าบล โดยมีที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลขทั้งสิ้น จ้านวน 
24 แห่ง แยกได้ ดังนี้ 

– ไปรษณีย์ประเภทรับจ่าย จ้านวน 4 ที่ท้าการ 
– ไปรษณีย์ประเภทรับฝาก จ้านวน 1 ที่ท้าการ 
– ไปรษณีย์ประเภทอนุญาตเอกชน จ้านวน 19 ที่ท้าการ 

(3) สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 3 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษา และ
สถานีวิทยุชุมชน จ้านวน 12 สถานี 

(4) สถานีรับ–ส่ง ถ่ายทอดโทรทัศน์ จ้านวน 6 แห่ง (ช่อง 3 5 7 9 
NBT และ TPBS) และถ่ายทอดสัญญาณเคเบิลทีวี จ้านวน 1 แห่ง 

(5) หนังสือพิมพ์ จังหวัดระนองมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ออกใน
จังหวัด จ้านวน 1 แห่ง 

1.1.8  ท่าเรือจังหวัดระนอง 
จากกรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral 
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียใต้
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก 
BIMSTEC มีความเติบโตออย่างต่อเนื่อง 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
บริหารจัดการท่าเรือระนองและการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารท่าเรือระนอง เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2547 

กรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเรือระยะแรกเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก 
จ้านวน 1 ท่า มีความยาว 134 เมตร กว้าง 26 เมตร สามารถรับเรือขนาด 500ST. ได้พร้อมกัน 2 ล้า 
โรงพักสินค้า ขนาด 1,500 ตารางเมตร 1 หลัง พ้ืนที่กองเก็บสินค้าหลังท่า 2,000 ตารางเมตร  
 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2543 แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ต่อมากรมเจ้าท่าได้ก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือที่ 2 เพ่ือรองรับเรือตู้สินค้า/เรือสินค้าทั่วไป มีความยาว หน้าท่า 150 เมตร กว้าง 30 เมตร 
สามารถรับเรือขนาด 12,000 เดดเวตตัน OWT.) ได้ครั้งละ 1 ล้า เปิดใช้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 พร้อมกับพัฒนาพ้ืนที่หลังที่เป็นลานกองเก็บสินค้าทั่วไป ขนาด 7,200 
ตารางเมตร ลานกองเก็บตู้สินค้าขนาด 90,000 ตารางเมตร และลานหินคลุกขนาด 80,000 ตารางเมตร 
และการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดหาเครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่ าง ๆ มาเตรียมความพร้อม 
การให้บริการ 

จากท้าเลตั้งของท่าเรือระนองที่อยู่ใกล้แหล่งส้ารวจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวเมาะตะมะ ในประเทศพม่า ศักยภาพของท่าเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ พ้ืนที่หลังท่า 
แหล่งเสบียงอาหาร น้้ามัน เชื้อเพลิงและน้้าจืด จึงเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะเป็น
ฐานสนับสนุนหลัก (Main Supply Base) ให้แก่บริษัทข้ามชาติที่ได้รับสัมปทานส้ารวจ ชุดเจาะและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะ ในประเทศพม่า 

ท่าเรือระนองมีเนื้อที่ 315 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งปากแม่น้้ากระบุรี เรือสินค้า/เรือตู้สินค้า
ต้องผ่านร่องน้้า จากปากร่องน้้าถึงท่าเรือระนอง ระยะทาง 28 กิโลเมตร จากระดับน้้าทะเลต่้า สุด  
จากท้าเลที่ตั้งของท่าเรือระนอง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งส้ารวจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะ
มะของสหภาพพม่า มีแหล่ง น้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซลเวชภัณฑ์ เสบียงอาหาร น้้าจืด  ฯลฯ สิ่งอ้านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ของท่าเรือระนอง พ้ืนที่ หลังท่ามีความพร้อมและมากพอที่จะกองเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการเรือประเภท Off Shore Supply ซึ่งสามารถเทียบท่าบรรทุกขนถ่าย 
ได้พร้อมกัน 4 ล้า ร่องน้้าเริ่มตั้งแต่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะ ช้างพิกัด ( Pilot Bounding) 
Longitude 90 องศา 52 ลิปดา 20 วิลิปดาเหนือ Latitude 098 องศา 26 ลิปดา 54 วิลิปดา
ตะวันออก จนถึงท่าเรือระนอง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยมีความลึกของร่องน้้า 8 เมตร  
จากระดับน้้าลงต่้าสุดและความกว้าง ของร่องน้้าเดินเรือ 120 เมตร ตลอดระยะแนวร่องน้้าติ ดตั้งทุ่น 
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินเรือจ้านวน 14 ทุ่น 
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1.1.9  การค้าจังหวัดระนอง 
1.1.9.1 โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่ส้าคัญ 

โครงสร้างการตลาดของจังหวัดระนองมีลักษณะไม่สลับซับซ้อนมากนัก
ลักษณะโครงสร้างการตลาดจะเป็นตลาดสินค้าอุปโภคและตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งลักษณะการซื้อขายมี
ลักษณะประกอบด้วย 

1) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกโดยตรง ซึ่งผู้ผลิต
จะน้าสินค้ามาจ้าหน่าย ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทผักต่าง  ๆ ไม้ผลและ
สัตว์น้้า 

2) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ขายให้กับผู้รับซื้อท้องถิ่น โดยผู้รับซื้อจะเข้า
ไปเก็บ รวบรวมสินค้าจากเกษตรกร แล้วน้าไปขายต่อให้กับผู้ค้าระดับจังหวัดหรือผู้ค้าจังหวัดใกล้เคียง 
จากผู้ผลิต (เกษตรกร) จะน้าสินค้ามาจ้าหน่ายให้กับผู้ค้าระดับจังหวัด ผู้ค้าระดับจังหวัดจะเก็บ
รวบรวมและคัดขนาด คุณภาพชนิดสินค้า และจัดส่งไปจ้าหน่ายต่างจังหวัดต่อไป เช่น สินค้าสัตว์น้้า
ทะเล  

1.1.9.2 ลักษณะของตลาดซื้อขายสินค้าจังหวัดระนอง 
“ตลาดสินค้าเกษตรและสัตว์น้้า”จัดเป็นตลาดที่มีความส้าคัญเป็นล้าดับแรก

ของจังหวัดระนอง เนื่องจากจังหวัดระนองมีการผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ยางพารา 
กาแฟ ปาล์มน้้ามัน มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว จ้าปาดะ ส้มโอ 
ส้มเขียวหวาน) หมากและ ข่าเหลือง ส่วนด้านการตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพ้ืนที่จังหวัด
ระนอง และเกษตรกรบางส่วนก็น้า ผลผลิตไปขายเองที่จังหวัดใกล้ เคียง เช่น อ้าเภอเมืองชุมพร และ
อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่วนสินค้า ประมงสัตว์น้้าทะเลนั้น เรือประมงจะน้าขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือ
ขององค์การสะพานปลาและแพปลาเอกชน ในเขตอ้าเภอเมือง โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อสัตว์สัตว์น้้า
ทะเลถึงท่าเรือ แล้วจัดส่งไปกรุงเทพมหานคร และ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งจ้าหน่ายต่อ
ตลาดต่างประเทศหรือจ้าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค 

“ตลาดสินค้าอุปโภค” ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่อยู่ในย่าน
ตลาดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง เป็นศูนย์กลางจ้าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีส้าคัญ ทั้งประเภทขายส่ง และขายปลีกศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่ส้าคัญ  

1.1.9.3 สินค้าน้าเข้า–สินค้าส่งออกรายการส้าคัญ 
1) สินค้าน้าเข้า สินค้าน้าเข้าในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่

จ้าเป็นต่อการครองชีพซึ่งไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้บริโภคภายในจังหวัด โดยมีสินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญดังนี้ 
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– ข้าวสาร จะน้าเข้ามาจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

– วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า จะน้าเข้ามาจากกรุงเทพมหานคร 
– สินค้าที่จ้าเป็นต่อการครองชีพต่าง ๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก 

น้้ามันพืช น้้าตาลทราย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น 
2) สินค้าส่งออก สินค้าท่ีผลิตในจังหวัดระนองและส่งออกไปจ้าหน่ายยัง

จังหวัดใกล้เคียง ตลาดกรุงเทพฯ และตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าประมง และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เช่น สัตว์น้้าทะเลแช่แข็งทั้งปลา ปู กุ้ง และปลาป่น เป็นต้น  

1.1.9.4 การเก็บรักษาสินค้า 
การประกอบธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ของจังหวัดระนอง เป็นธุรกิจขนาดเล็ก

ประกอบกับสินค้า อุปโภคบริโภคที่น้าเข้ามาจ้าหน่ายในจังหวัด ผู้ประกอบการค้าจะน้าไปเก็บสินค้า
ส้าเร็จรูป (Stock) ไว้ จ้าหน่ายเพียงระยะสั้น ๆ ในโกดังเก็บของผู้ประกอบการเท่านั้น หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการค้าชายแดนไม่ว่ า จะเป็นสินค้าเ พ่ือการส่งออกหรือน้าเข้าจากต่างประทศ  
เมื่อผู้ประกอบการได้รับสินค้าจะรีบส่งต่อสินค้า เหล่านั้นออกไปจากครอบครองทันที จึงแทบจะไม่มี
ความจ้าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่เก็บรักษาสินค้าขนาด ใหญ่อย่างเช่นคลังสินค้าแต่อย่างใด จังหวัด
ระนองจึงไม่มีคลังสินค้าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจะมีก็เพียงแต่โกดังสินค้าของผู้ประกอบการค้า 
บางประการเท่านั้น 

1.1.9.5 สถาบันการค้าและการพาณิชย์ 
องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการค้า

ของจังหวัดรวมถึงมีส่วนใน การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ หอการค้าจังหวัด
ระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมประมงระนอง ชมรมโรงน้้าแข็ง สมาคมจ้างธุรกิจการค้าผ้า
ส้าเร็จรูป สมาคมผู้ค้าปลีกและค้าส่ง สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ชมรมผู้ส่งออกจังหวัดระนอง 
สมาคมพ่อค้าท่าเมืองเรื่องราษฎร์ เป็นต้น 

1.1.10  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1.10.1 ทรัพยากรดิน  

จากการจ้าแนกกลุ่มดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดินของจังหวัดระนอง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 51 (Ranong series: Rg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่  
และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินในกลุ่ม
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5–35 % การระบายน้้าดี การไหลบ่าของน้้า
บนผิวดินเร็วการซึมผ่านของน้้าเร็ว พบทั่วไปในบริเวณที่มีหินพ้ืนเป็นหินทรายและหินเขี้ยวหนุมาน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนินเขา เทือกเขา หรือเชิงเขา การจัดเรียงชั้น A–AC–C–R ลักษณะและ
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สมบัติดิน เป็นดินตื้น ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนเหลืองดินล่างเป็นดินร่วน
ถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนหินและมีชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 
 
ตารางท่ี 8  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความลึก 

ซม. 
อินทรี
วัตถุ 

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
ของเบส 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0–25 ปานกลาง ต้่า ต้่า ต้่า ต้่า ปานกลาง 
25–50 ต้่า ต้่า ต้่า ต้่า ปานกลาง ต้่า 
50–100 ปานกลาง ต้่า ต้่า ต้่า ปานกลาง ต้่า 

 
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินพะโต๊ะ และชุดดินท่ายางข้อจ้ากัดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินตื้น ที่มีสภาพความลาดชันสูงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินที่  
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ถ้าหากมีความจ้าเป็นต้องน้ามาใช้ในการปลูกยางพารา จะต้องมีการท้า
ขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน และมีการให้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

1.1.10.2 ทรัพยากรน้้า 
แหล่งน้้าผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้้ากระบุรี และคลองส้าคัญอีก 4 สาย ดังนี้ 
– แม่น้้ากระบุรี เป็นแม่น้้าสายส้าคัญของจังหวัดระนอง เป็นแม่น้้าที่กั้น

พรมแดนระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศพม่า ต้นก้าเนิดจากเขาน้้าอุ่น และเขาจอมแหทางทิศเหนือ 
ไหลผ่านอ้าเภอกระบุรีลงสู่ทะเล อันดามัน มีความยาวประมาณ 55 กิโลเมตร 

– คลองปากจั่น ต้นก้าเนิดจากปลายคลองบางนา ทางทิศเหนือ ไหลไป
บรรจบแม่น้้ากระบุรี ที่บ้านนาน้อย มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร คลองล้าเลียง ต้นก้าเนิดจาก
เขาบางใหญ่และเขาแดน ทางทิศเหนือ ไหลผ่านอ้าเภอกระบุรี แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาว
ประมาณ 20กิโลเมตร 

– คลองวัน ต้นก้าเนิดจากเขาหินลุ ทางด้านทิศเหนือ ไหลไปบรรจบ
แม่น้้ากระบุรีที่บ้านทับหลี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร คลองกระบุรี มีต้นก้าเนิดจากเขาผักแว่น 
ในเขตจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองไหลไปบรรจบแม่น้้ากระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

– คลองละอุ่น ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาห้วยเสียด และเขาหินด่าน ไหลไป
บรรจบแม่น้้ากระบุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร 

– คลองกะเปอร์ ต้นก้าเนิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  
ที่บ้านบางล้าพู อ้าเภอกะเปอร์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 
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– คลองก้าพวน ต้นก้าเนิดจากเขาพรตานี ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 
ที่ต้าบลก้าพวน อ้าเภอสุขส้าราญ 

แหล่งน้้าใต้ดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
แหล่งน้้าใต้ดินในจังหวัด ระนอง มีดังนี้ 

(1) น้้าใต้ดินในรูพรุนของหิน แหล่งน้้ าเจ้าพระยา (Chao Phraya 
aquifers: QCp) พบเฉพาะแห่ง มีปริมาณน้้าน้อย ประกอบด้วยดินเหนียวที่ไม่อัดแน่น ทรายและ
กรวดที่เกิดจากการทับถมโดยน้้าอยู่บริเวณที่ราบน้้าท่วมแคบ ๆ และหุบเขาเล็ก ๆ ความลึกของชั้นน้้า
ไม่เกิน 200 ฟุต มีปริมาณน้้า 20,900 แกลลอนต่อนาที น้้ามีคุณภาพดี 

(2) แหล่งน้้าใต้ดินบริเวณรอยต่อของหินเนื้อแน่นแหล่งน้้าจากหินปูน 
(Carbonate aquifers: Pc) ประกอบด้วย หินปูนในยุคเพอร์เมียน ของหน่วยหินราชบุรี น้้าใต้ดินพบ
อยู่ในโพรง และรอยเลื่อนของหินปูน และหินดินดาน มีปริมาณน้้า 50–100 แกลลอนต่อนาที แต่บางแห่ง
ที่เป็นโพรง หินปูนขนาดใหญ่อาจมีปริมาณน้้ามากถึง 500 แกลลอนต่อนาที คุณภาพน้้าเป็นน้้ากระด้าง 
และแหล่งน้้าที่เกิดจากชั้นหินแปรของหินตะกอน (meta sediment aquifers :PQms) ยุคเพอร์เมียน 
ถึงคาร์บอนิเฟอรัส ซึ่งประกอบไปด้วยหินกลุ่มราชบุรี และแก่งกระจานเป็นส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่มี 
ควอร์ต และเฟลสปาร์สูง หรือหินแปรของหินดินดาน และหินแกรนิต จะพบชั้นของน้้าใต้ดินบริเวณ
รอยแตก และรอยต่อของชั้นหิน ซึ่งมีความลึกไม่แน่นอน โดยทั่วไปพบว่า  มีปริมาณน้้า 35–50 
แกลลอนต่อนาที และมีคุณภาพดี 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงเส้นทางน้้าจังหวัดระนอง 
 

  



27 

1.1.10.3 ทรัพยากรป่าไม ้
จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าและภูเขาสูงชัน

สลับซับซ้อนคิดเป็นร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ มีที่ราบร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ เป็นจังหวัดที่มีสภาพป่าที่อุดม
สมบูรณ์จากข้อมูลการแปรภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี 
พ.ศ. 2549 พบว่า จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่า จ้านวน 1,651.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,032,325 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของพ้ืนที่จังหวัด  

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาจ้านวนมาก และมีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดปี จึงท้าให้มีสภาพป่าหลายชนิดอยู่ในพ้ืนที่ป่า ส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณอยู่
ทั่วไป นอกจากนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นหย่อม ๆ พรรณไม้ที่พบจ้านวนมาก ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน 
หลุมพอ ตะแบก กระบาก จ้าปา ป่าเสียดช่อ ตาเสือ อินทนิล กอ ส่วนไม้พ้ืนล่างมีพวก ไผ่ ปาล์ม 
เต่าร้าง หมากป่า ระก้า หวาย เฟิร์น และเถาวัลย์ต่าง ๆ พรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่ามี เหรียง 
สะตอ มะขามป้อม มะกอก ไทร คอแล เป็นต้น พ้ืนที่ป่าจังหวัดระนอง ได้รับการประกาศโดย
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเป็น  
เขตอุทยาน ดังนี้ 

1)  พ้ืนที่ป่าสงวน แห่งชาติ จ้านวน 13 ป่า เนื้อที่รวมทั้งหมด 1,437,370 ไร่  
2)  อุทยานแห่งชาติ จ้านวน 4 แห่ง เนื้อที่ทั้งหมด 884,538 ไร่ ซึ่งอยู่ใน

ลุ่มน้้าย่อย 2 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าย่อยภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนและลุ่มน้้าย่อยแม่น้้ากระบุรี 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอกระบุรี ละอุ่น เมืองระนอง กะเปอร์ และอ้าเภอสุขส้าราญ จากข้อมูล 
การค้านวณพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยดังกล่าวจะมีพ้ืนที่
อนุรักษ์อยู่หลายแห่งด้วยกัน  

3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและห้ามล่าสัตว์ป่า จ้านวน 4 แห่ง เนื้อที่ 
734,456 ไร่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เนื้อที่ 331,450 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ–นาสัก เนื้อที่ 900,000 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
เนื้อที่ 110,000 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เนื้อที่ 83,000 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลน
คลองม่วงกลวง เนื้อท่ี 900,000 ไร่  

4)  พ้ืนที่สวนป่าที่ปลูกโดยกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จ้านวน 9 แห่ง เนื้อที่ 30,870 ไร่ 

5)  ทรัพยากรป่าชายเลน 
– ป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลน และน้้าทะเลท่วมถึง 

จังหวัดระนองซึ่งอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ชายฝั่งมีน้้าทะเลท่วมถึง ท้าให้เกิดสภาพป่าอีกชนิดหนึ่ง
เรียกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่ส้าคัญมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าวัยอ่อน 
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พบมากบริเวณปากน้้าคลองละอุ่น ริมฝั่งล้าน้้ากระบุรีด้านเขาหินช้าง และบริเวณหมู่ เกาะหน้าปากน้้า
ละอุ่น สามารถจ้าแนกออกได้เป็นป่าชายเลน บริเวณลนเหลว ซึ่งบริเวณนี้ช่วงน้ําทะเลขึ้นจะท่วมถึงทุกวัน 
มีดินเลนเหลวและลึก ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏจะขึ้นอยู่ที่ส้าคัญ ได้แก่ แสมด้า แสมขาว แสมทะเล และมี
โกงกางใบเล็กขึ้นปะปนเล็กน้อย และป่าเลน ค่อนข้างแน่น อยู่ระหว่างป่าชายเลนที่ดินเลนเหลวกับ 
ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น ได้แก่ โปร่งแดง โปรงขาว และโกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม 
ถั่วด้า ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนด้า ส้าหรับในบริเวณป่าชายเลนใกล้ทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลของลม
และคลื่นโดยตรงจะพบ ไม้ล้าแพน แสมขาว และโปรงแดง เพ่ิมขึ้นอีก ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก โดยการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลของโลก (Ranong 
Biosphere Reserve) เมื่อปี 2540 ซึ่งมีความส้าคัญในแง่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและยังถือ
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญของท้องถิ่นด้วข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ. 2547 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง 250.9 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 0.076 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

– ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ การบุกรุก 
แผ้วถางป่าเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

1.1.10.4 ทรัพยากรแร่  
ในอดีตจังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่ส้าคัญแหล่งหนึ่งของ

ประเทศไทย ต่อมาเมื่อแร่ดีบุกมีราคาต่้าลง เหมืองแร่ดีบุกจึงปิดตัวลงเป็นจ้านวนมาก แล้วหันมาผลิต
แร่ดินขาวแทน โดยมีแร่ดีบุกเป็น แร่พลอยได้ จังหวัดระนองมีทรัพยากรแร่และหินจ้านวน 4 ชนิด คือ 
ดีบุก ดินขาว หินปูน และทรายแก้ว ปัจจุบันในจังหวัดระนองมีประทานบัตรท้าเหมืองแร่รวมทั้งสิ้น 7 
แปลง เนื้อท่ีรวม 807 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งทั้งหมดเป็นแร่ดินขาว 

ทรัพยากรแร่ในจังหวัดสามารถก้าหนดขอบเขตเป็นพ้ืนที่แหล่งแร่ได้ 3 ชนิด 
คือ หินปูน ดีบุก ดินขาวมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 456 ตารางกิโลเมตร และจ้าแนกตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ได้เป็นกลุ่ม คือ 

1)  กลุ่มแร่เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ ได้แก่ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินปูนที่ยังจ้าแนกประเภทไม่ได้เนื่องจากไม่มีผล
วิเคราะห์ทางเคมี 

2)  กลุ่มแร่เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย 
คือ กลุ่มแร่โลหะ ได้แก่ ดีบุก และกลุ่มแร่อุตสาหกรรม ได้แก่ ดินขาว และหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

3)  กลุ่มแร่เพ่ือการเกษตร ได้แก่ โดโลไมต์ 
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1.1.11  การท่องเที่ยว 
1.1.11.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด 

เขตอ้าเภอเมืองระนอง 
1)  สวนสาธารณะรักษะวาริน การมาอาบน้้าแร่ร้อนที่จังหวัดระนอง 

เป็นจุดหมาย หนึ่งของ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนี้ สวนสาธารณะรักษะวารินบ่อน้้าร้อนในเขต
เทศบาลระนอง จึงเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวแวะมาอาบน้้าแร่ และพักผ่อนในสวน
รุกขชาติป่าในตัวเมืองระนอง ตั้งอยู่ ริมถนนชลระอุ ถนนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานชื่อไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาส เมืองระนองบ่อน้้าร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ 
คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูกทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียสสามารถใช้ดื่มและอาบได้ 
เมื่อครั้งพระราชพิธีฉลองพระชนพรรษา ครบ 5 รอบ ได้น้าน้้าจากที่นี้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกท้าน้้า
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้เป็นน้้าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธี นั้นด้วย นอกจากบ่อน้้าร้อนแล้วยังมีห้องอาบน้้าร้อน 
บริการแช่น้้าร้อน นวดสปาด้วยน้้าแร่ร้อนธรรมชาติ 

 

  
 

ภาพที่ 5  บ่อน้้าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 
 
2)  น้้าตกหงาว ตั้งอยู่บริเวณที่ท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าตกหงาว  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร  
ลงมาถึงจังหวัดระนอง จากภูเขา หญ้า สามารถมองเห็นสายน้้าตกไหลตามภูผา โดยเฉพาะฤดูฝนจะเห็น
น้้าตกหลายสายไหลลงมาจากภูเขาเป็นทางหลายเส้น เป็นน้้าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง 
มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขานมสาว และเทือกเขาห้วยเสียด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าส้าคัญของจังหวัดระนอง 
ป่าอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น ด้วยพันธ์ไม้นานาพันธ์ ชุ่มฉ่้าด้วยละอองน้้าตก น้้าตกหงาว 
ยังเป็นถิ่นก้าเนิดของปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูน้้าจืดชนิดหนึ่ง พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทย น้้าตกจะไหลลง
จากภูเขาเป็นธารน้้าสีเขียวสวยงาม สามารถกระโดดลงเล่นน้้าได้ น้้าใสสะอาด พบเห็นปลาตัวเล็กว่าย
ในน้้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมความงามของน้้าตกได้สะดวก 
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นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชร–เกษม) สายระนอง–พังงา ห่างจาก 
ตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ ภูเขาหญ้าและบ่อน้้าพุร้อนพรรั้ง 

3)  พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ้าลอง) จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการอนุสรณ์
การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ รัชกาลที่ 5 (พ .ศ. 2433) 
รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2460) รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2471) จนกระทั่งเดือน พฤษภาคม 2507 ได้รื้อถอนพระที่นั่ง
เพ่ือสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จังหวัดระนองได้มีโครงการก่อสร้าง
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์จ้าลองขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เดิมและจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ปัจจุบัน ตั้งอยู่บนเนินเขานิเวศน์คีรี มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น  
ที่จัดจ้าลองขึ้นใหม่ โดยท้าด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง มีสิ่งที่จัดแสดงไว้ภายในพระราชวังต่าง ๆ 
ได้แก่ ห้องบรรทมของรัชกาลที่ 5 ห้อง พระราชินีอาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพาน
เชื่อมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเหลี่ยม การจัดแสดงภาพเก่าในอดีต และข้าวของ
เครื่องใช้ที่ส้าคัญของรัชกาลที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 6  พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ้าลอง) 
 
4)  หมู่เกาะระนอง (เกาะพยาม) เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยว หาดทรายขาว สะอาด เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง (ระนอง) อยู่ห่าง 
เกาะช้างมาทางใต้ 4 กิโลเมตร ตอนกลางของเกาะพ้ืนที่เป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่าประเภทนกลิง
และหมูป่า พ้ืนที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนชาวบ้าน บนเกาะมีอาชีพท้าสวนมะพร้าว สวนยาง
และสวนกาหยู ลักษณะทางภูมิศาสตร์รอบ ๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหินบริเวณตอนกลางของอ่าว
เป็นหาดทราย เกาะพยาม เป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดีจนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง  
กาหยูหวานของจังหวัดระนอง 
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ภาพที่ 7  หมู่เกาะระนอง 
 
5) เกาะช้าง อยู่ห่างจากเกาะพยามประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางจากปากน้้าระนอง ประมาณ 1.5 ชั่วโมง จุดเด่นมีชายหาดและทิวทัศน์รอบเกาะที่สวยงาม  
ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกเงือก ปัจจุบันจัดให้มี 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงเดือนพฤศจิกายน–เมษายน การเดินทางลงเรือที่ท่าเรือปากน้้าระนอง 

6) ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้าน หรือเขาผี  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 ต้าบลหงาว  
อ.เมืองฯ จากเขตเทศบาล เมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง–พังงา) ประมาณ 13 กิโลเมตร 
เขาหัวล้านหรือเขาผีนี้ เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัว
จากทิศเหนือสู่ทิศใต้บางครั้งจึงเรียกว่า เขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้า ส้าหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่
บนสันเขาเพ่ือชมทิวทัศน์โดยรอบ 

 

 
  

ภาพที่ 8  ภูเขาหญ้า 
 
7)  น้้าตกปุญญบาล เดิมชื่อน้้าตกเล็ดตะกวด ตั้งอยู่ในต้าบลบางนอน  

ริมทางหลวงหมายเลข 4 ทางไปจังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ 547 จะเห็นน้้าตกอยู่ด้านขวามือ สูงประมาณ 
20 เมตร น้้าตกมีด้วยกัน 2 ชั้น ต้นก้าเนิดมาจากล้าห้วยเล็ก ๆ บนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกรูด 
น้้าตกปุญญบาลเป็นน้้าตก ชั้นแรก มีลักษณะสายธารไหลลงจากหน้าผาสูง ประมาณ 10 เมตร  
ส่วนน้้าตกตอนที่ 2 มีชื่อว่าน้้าตกโตนไผ่ และ ชั้นที่ 3 ชื่อโตนต้นเฟิร์น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ 
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จะมีเส้นทางชมน้้าตกและศึกษานิเวศป่าดิบจากชั้น 1 ถึง ชั้นที่ 3 มีระยะทางรวม 300 เมตร  
เป็นน้้าตกที่มีความงามน้้าไหลตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชม ได้สะดวก เหมาะส้าหรับ
แวะพักผ่อน มีลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้จุด ชมวิวของเมืองระนอง 

8)  วัดหาดส้มแป้น ห่างจากสวนสาธารณะรักษะวาริน 5 กิโลเมตร สิ่งที่
น่าสนใจ คือ ปลาพลวง ซึ่งอยู่ในคลองหาดส้มแป้นเป็นจ้านวนมาก และวัดหาดส้มแป้น เป็นที่ตั้งของ
ศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือน หลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประชาชนภาคใต้เคารพนับถือมาก 

9)  วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตาม
ถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง–ปากน้้า) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี เป็นอารามหลวงชั้นตรี  
ชนิดสามัญ เป็นวัดแห่งแรกใน จังหวัดระนอง ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี 
สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมี พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาเป็นที่เคารพสักการะ
ของชาวเมืองระนอง 

10) หาดชาญด้าริ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวง
หมายเลข 4004 (ระนองปากน้้า) ระยะทาง 9 กิโลเมตร หรือห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนอง 8 
กิโลเมตร ก่อนถึงหาดชาญด้าริ ประมาณ 200 เมตร จะเป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชน
ปากน้้าระนอง และเกาะสองหรือวิคตอเรียพอยท์ของฝั่งพม่า ตลอดจนเกาะแก่งอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ปากน้้ากระบุรี และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างดี หาดชาญด้าริมี 
ท่าเทียบเรือส้าหรับเรือท่องเที่ยวซึ่งบริการ น้าเที่ยว ไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ ของระนองในทะเลอันดามันด้วย 

11) สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางหลวงหมายเลข 
4004 (ถนนสายระนอง–ปากน้้า) ห่างจากเทศบาลเมืองระนองประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีน 
(ฮวงซุ้ย) ฝังศพพระยารัตนเศรษฐี (คอซูเจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก 

12) วิคตอเรียพอยท์  เป็นเขตชายแดนอยู่ ในฝั่ งสหภาพเมียนมาร์  
นักท่องเที่ยวต้องการไปชมหรือซื้อ สินค้าที่ระลึก เช่น พลอย เครื่องประดับที่ท้าจากเปลือกหอยและ
งาช้าง สามารถโดยสารเรือจากปากน้้า ระนองได้ ทั้งนี้จะต้องท้าบัตรผ่านแดนก่อนโดยติดต่อด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองระนอง 

13) ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ตั้งอยู่ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จากตัวเมืองไป
ตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 135 กิโลเมตร แยกขวามือถนนลาด 8 กิโลเมตร เป็นศูนย์วิจัยธรรม
ชาต๋าชายเลนระดับนานาชาติของกรม ป่าไม้ได้รับการรับรองจาก UNDP/UNESCO ให้เป็นพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลของโลก จุดเด่นได้แก่ต้นโกงกาง ยักษ์อายุประมาณ 200 ปี 

14) น้้าตกโตนเพชร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ไปทางจังหวัดพังงา
ห่างจากตัวเมืองระนอง 29 กม. มีทางแยกเข้าน้้าตกที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รถสามารถเข้าได้ 2 
กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้า 5 กิโลเมตร 
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15) เจ้าเรือนสปา เป็นสถานที่ในการบ้าบัดรักษา โดยใช้แพทยทางเลือก
และแพทย์แผนไทย  

เขตอ้าเภอกะเปอร์ 
1)  อุทยานแห่งชาติแหลมสน อยู่ห่างจากตัวเมือง 53 กิโลเมตร จาก

ถนนใหญ่ไปยังอุทยานฯ 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย พ้ืนที่ริมทะเลตั้งแต่ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมือง  
ลงไปทางใต้ผ่านต้าบลม่วงกลวง ต้าบลกะเปอร์ ต้าบลบางหิน ของอ้าเภอกะเปอร์ และต้าบลนาคา 
อ้าเภอสุขส้าราญ จังหวัดระนอง เลยไปถึง อ้าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และครอบคลุมไปถึงเกาะต่าง ๆ  
ในทะเลอันดามัน คือ เกาะค้างคาว และหมู่เกาะก้า ส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประกอบด้วย 
หาดบางเบน เป็นหาดขนาดใหญ่มีสวนร่มรื่น หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนประมาณ ผลเมตร 
มีหาดทรายขาวสะอาดและเป็นที่อยู่ของนกนชนิด 

2)  เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด ด้านเหนือของเกาะ
เป็นหาดหินงาม มีหินทรงกลมมนเรียงรายอยู่เต็มหาดไปหมด จากหาดบางเบนนั่งเรือไปเกาะค้างคาว
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เกาะค้างคาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง มีอาณาเขตไม่กว้างใหญ่เท่าไรนัก 
บริเวณรอบ ๆ เกาะ ส่วนใหญ่ จะเป็นหินผาลาดชัน ส่วนด้านหน้าของเกาะที่ติดกับเกาะสีชัง จะเป็น
หาดทราย ทอดตัวยาว ประมาณ 200 เมตร โดยมีแนวปะการัง ทอดตัว เรียงราย ขนาดคู่ตลอดแนวหาด 
กิจกรรมบนเกาะค้างคาว มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมด้าน้้าดูปะการัง กิจกรรมตกปลาหมึก 
และกิจกรรมตกปลาชายฝั่ง อีกท้ังยังใช้เป็นที่หลบพายุหลบลมในช่วงหน้ามรสุมของบรรดาเรือหาปลา 
อีกด้วย 

3)  เกาะก้าตกหรือเกาะอ่าวเขาควาย มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม  
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลและอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
จากเกาะค้างคาวนั่งเรือไปเกาะก้าตก ใช้เวลาประมาณ 20 นาที หมู่เกาะก้าเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพ้ืนที่
ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานทางทะเลของเมืองระนอง มีเกาะก้าใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลาง 
และรายล้อมด้วย เกาะก้าฉุย เกาะก้ากลาง เกาะก้าตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน พ้ืนที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่
อยู่ในแนวน้้าตื้น น้้าทะเลลึกไม่เกิน 7 เมตร มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้้าลึก ทะเลรอบเกาะมี
ความลึกประมาณ 10 เมตร หมู่เกาะก้า เพียบพร้อมส้าหรับความเรียบง่ายยิ่งใหญ่ส้าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการรับรู้แนบชิดและมองเห็นในความงดงาม ความสงบที่ธรรมชาติมอบให้ 

4)  น้้าตกเขาพระนารายณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอกะเปอร์ประมาณ 
3 กม. เป็นน้้าตกที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งสูง 11 ชั้น ลดหลั่นลงมาตามไหล่เขา น้้าตกแห่งนี้มีน้้าไหลอยู่
ตลอดปี บรรยากาศชุ่มชื้นบริเวณรอบ ๆ มีไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่หนาแน่นนับว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ
และน่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  
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เขตอ้าเภอกระบุรี 
1)  น้้าตกชุมแสงหรือน้้าตกสายรุ้ง อยู่ที่บ้านปากจั่น ต้าบลปากจั่น  

ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง 80 กิโลเมตร และห่างจากอ้าเภอกระบุรี 
(ทางไปจังหวัดชุมพร) 16 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 529–530 (ด้านตรงข้ามกับทางเข้าสู่นิคม
สร้างตนเองบ้านปากจั่น) จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก จะถึงบริเวณน้้าตกชุมแสงจะมีน้้าไหลเฉพาะ
ในฤดูฝน น้้าจะไหลกระแทก กับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้จึงท้าให้ชาวบ้านมักจะ
เรียกน้้าตกแห่งนี้ว่น้้าตกสายรุ้ง 

2)  คอคอดกระหรือคิ้วกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี ต้าบลละมุ กิโลเมตรที่ 
545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 55 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุด
ของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 45 กิโลเมตร มีแผ่นป้าย
คอนกรีตขนาดใหญ่จ้าลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่ง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกมาก แห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้้ากระบุรี ซึ่งแบ่ง
พรมแดนไทย–พม่า ได้ อย่างชัดเจน 

3)  น้้าตกบกกราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต้าบลน้้าจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง–ชุมพร) ประมาณ 54 กม. ที่หลักกม.ที่ 556–557 จะมีป้ายชี้ทางไป
น้้าตกบกกราย ประมาณ 4 กิโลเมตร 

4)  บ้านค่ายเจ้าเมืองระนองหรือจวนเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองระนองสร้างขึ้นใน สมัยพระยาด้ารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2520 หลังเหตุการณ์กุลีจีน ก่อการกบฏ เป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วยแนวก้าแพงและซากอาคาร
ต่าง ๆ ที่ควรรู้ควรศึกษา 

5) เจ้าเรือนสปา เป็นสถานที่ในการบ้าบัดรักษา โดยใช้แพทย์ทางเลือก
และแพทย์แผนไทย  

เขตอ้าเภอละอุ่น 
1)  แหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติ อยู่ห่างจากถนนสายหาดส้มแป้น–บางพระใต้ 

ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้้าร้อนธรรมชาติที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2)  เขาฝาชี ตั้งอยู่ในเขตต้าบลบางแก้ว เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี 

สูงจากระดับน้้าทะเล 254 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ ยามพระอาทิตย์อัสดง สามารถ
มองเห็นแม่น้้ากระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้้าละอุ่น เกาะแก่งต่าง ๆ เป็นภาพที่สวยงามสดใสมีชีวิตชีวา 
ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานส้าคัญคือ ซากเรือรบ 
อุโมงค์ใต้ดินแนวทางรถไฟ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 บ้านเขาฝาชี 
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เขตอ้าเภอสุขส้าราญ 
1)  หาดประพาส หรือหาดหินทุ่ง จากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตาม

ทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง–พังงา) ประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจากถนนใหญ่เข้าไปทางขวามือ 
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นชายหาดทะเลใหญ่และมีทิวสนสวยงาม เหมาะส้าหรับท่องเที่ยวและ
พักผ่อน 

2)  อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าคลองนาคา ในคลองนาคาจะมีต้นพลับพลึงธาร
ซึ่งเป็นพืชน้้าที่หายาก มีดอกสีขาวบานในช่วงประมาณในเดือนตุลาคม–ธันวาคม  

1.1.11.2 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจังหวัดระนอง 
1)  เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือกาหยู เป็นสินค้าพ้ืนเมืองของจังหวัดระนอง 

มีทั้งอบเนยอบเกลือ และแบบค้ิวแบบโบราณ สามารถหาซื้อได้ทั่วไป บริเวณตลาดสดร้านขายของฝาก
ทั่วไป ต้นมะม่วงหิมพานต์ นิยมปลูกกันมากในบริเวณเกาะช้างและเกาะพยาม 

2)  ซาลาเปาทับหลี เป็นซาลาเปาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง มีจ้าหน่าย
ที่บ้านทับหลี อ้าเภอ กระบุรี 

3)  กาแฟสดคั่วบด เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมท้ากันที่อ้าเภอกระบุรี โดยกลุ่ม
เกษตรกรบ้านทุ่งมะพร้าว ต้าบล จปร. สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์สาธิตการตลาดของอ้าเภอเมืองระนอง
หรือกลุ่มเกษตรกรท้าสวนบ้านทุ่งมะพร้าว ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดระนอง ได้แก่ กะปิ กุ้ง แห้ง ปลาเค็ม สามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดของเทศบาล และร้าน
จ้าหน่ายของฝาก บริเวณสะพานปลา และศูนย์จ้าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ถนนเพชรเกษม 

4)  น้้าดื่มน้้าแร่ธรรมชาติระนอง เป็นน้้าดื่มแร่ธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ 
อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อ หาซื้อได้ตามร้านค้าท่ัวไป และโรงแรมจันทร์สมฮอท สปา 

5)  มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย เป็นสินค้าของที่ระลึกที่มี
จ้าหน่ายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน น้้าตกปุญญบาล และสนามบิน 

6)  ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่น้าหนังปลากระเบน
มาท้าเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น กระเป๋า เข็มขัด สามารถหาซื้อได้ที่สนามบินจังหวัดระนอง 

7)  ปูนิ่มอัดแข็ง อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง ปูนิ่ม
เป็นปูที่โตเต็มที่ท้าให้กระดองเก่าเล็กเกินไปจนต้องมีการลอกคราบ ใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ 
45 วัน 
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1.1.12  สภาวการณ์ และศักยภาพทางด้านความม่ันคง 
1.1.12.1 แรงงาน 

1) สัดส่วนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
จังหวัดระนองมีผู้อยู่ ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ้านวน 

200,652 คน ก้าลังแรงงาน 141,025 คน ผู้มีงานท้า 140,167 คน และผู้ว่างงาน 766 คน ผู้อยู่นอก
ก้าลังแรงงาน 59,626 คน โดยพบว่าสัดส่วนแรงงานจังหวัดระนองนอกภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53.40 (ปี 2556) ร้อยละ 57.85 (ปี 2557) และร้อยละ 59.75 (ปี 2558) และ
ร้อยละ 55.14 (ปี 2559) การเพ่ิมข้ึนของแรงงานนอกภาคการเกษตร สาเหตุส้าคัญมาจากราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่้า แรงงานจึงมีการเคลื่อนย้ายไปสู่นอกภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ  
การเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตในประเทศไทยที่ให้ความส้าคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงส่งผลต่อ
ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

2) วัยแรงงานส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า 
ในขณะที่วัยแรงงานที่จบชั้นอุดมศึกษามีสัดส่วนเพิ่มข้ึน  

วัยแรงงานที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า  
คิดเป็นร้อยละ 56.12 (ปี2559) ร้อยละ 56.05 (ปี 2558) และร้อยละ 57.29 (ปี 2557) ส้าหรับ  
วัยแรงงานที่ได้รับการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น คือ ร้อยละ 12.72 
(ปี 2559) ร้อยละ 11.60 (ปี 2558) และร้อยละ 7.29 (ปี 2557) สาเหตุส้าคัญมาจากการให้
ความส้าคัญในเรื่องการศึกษา และการแข่งขันการได้งานท้า เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เข้าสู่วัยก้าลัง
แรงงานมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อัตราว่างหรือต้าแหน่งงานว่างมีอยู่อย่างจ้ากัดการได้รับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงกว่าจึงเป็นโอกาสหรือคุณสมบัติหนึ่งในการได้งานท้า 

3) แรงงานต่างด้าวมีสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแรงงานต่างด้าว
ของประเทศ  

จังหวัดระนองมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างาน คิดเป็นร้อยละ 46.69 
(ปี 2559) ร้อยละ 31.61 (ปี 2558) ร้อยละ 32.73 (ปี 2557) และร้อยละ 31.83 (ปี 2256) ซึ่งจังหวัด
ระนองมีแรงงานต่างด้าวเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งเหตุผลส้าคัญที่แรงงานต่างด้าว
เข้ามาท้างานในระนองสูง เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดที่ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประกอบกับค่าแรงงานสูงกว่า จึงท้าให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวเมียนมาเข้ามาท้างานในจังหวัด
ระนอง โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราวที่ได้รับการพิสูจน์
สัญชาติว่ามีสัญชาติเมียนมา ลาว หรือกัมพูชา และได้ยื่นขอใบอนุญาตท้างาน ตามพระราชบัญญัติ
การท้าางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 คิดเป็นร้อยละ 60.66 รองลงมาคือ คนต่างด้าวเข้าเมือง  
ผิดกฎหมาย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ให้แรงงานต่างด้าว 
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3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ด้าเนินการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอใบอนุญาตการท้างาน 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงให้น้าผู้ติดตามจดทะเบียนถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งนี้แม้ว่าแรงงานต่างด้าว  
ในจังหวัดระนองจะมีสัดส่วนที่สูง แต่การเปลี่ยนแปลงของแรงงานต่างด้าวกลับมีทิศทางที่ไม่แน่นอน 
สาเหตุส้าคัญมาจากการเปิดประเทศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการพัฒนาประเทศ 
ส่งผลให้แรงงานชาวเมียนมาและประเทศเพ่ือนบ้านหลายคนเข้าไปท้างานในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงดึงดูดใจให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ท้างานในจังหวัดระนองต่อไป 
คือ อัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า และในปัจจุบันมีกฎหมายที่อ้านวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
ในประเทศไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

4) ระบบบริหารและจัดการระบบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ  
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดระนอง ท้าให้จังหวัด

ทราบถึงจ้านวนประชากรแฝง ส่งผลต่อการเตรียมพร้อมและหาวิธีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน การป้องกันโรคติดต่อ และอ่ืน ๆ เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง เพราะแรงงานต่างด้าวสามารถลดข้อจ้ากัดในการ
ท้างานบางประเภทของแรงงานไทย หรือที่เรียกว่า 3D คือ งานที่มีความเสี่ยง (Dangerous) งานสกปรก 
(Dirty) และงานล้าบาก (Difficult) โดยรัฐบาลได้ก้าหนดให้แรงงานต่างด้าวสามารถท้างานได้เพียง 2 
ประเภท เท่านั้น คือ กรรมกร และผู้รับใช้ในบ้าน 

1.1.12.2 ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (อยู่ในระดับรุนแรงมาก : สีแดง) 
1) สถานการณ์/ผลกระทบ 

ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนองเพียงจังหวัดเดียวที่ 
สภาพทางภูมิศาสตร์มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งทางบกและทางน้้าเป็นระยะทางยาว ท้าให้
ประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นจ้านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่อย่างเด่นชัด 
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งปัญหาความมั่นคงชายแดน  
ด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาการค้ามนุษย์ 

2) ระดับภัยคุกคาม : สีแดงระดับรุนแรงมาก 
(1)  ช่องทางการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านจังหวัดระนอง อาศัยช่องทางในการ
หลบหนีเข้าเมือง ดังนี้ 

– การเข้ามาตามช่องทางจุดผ่านแดนถาวร 
– การหลบหนีเข้ามาตามช่องทาง ท่าข้าม ท่าเรือตามแนวชายแดน 

(2)  จุดประสงค์ในการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 
– เพ่ือท้างานในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
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– เพ่ือเดินทางต่อไปท้างานในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 
– เพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

มาเลเซีย 
(3) สภาพปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า

จากการที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่าจ้านวนมากในพ้ืนที่ ท้าให้เกิดปัญหาสังคม
และปัญหาที่กระทบต่อความม่ันคง ดังนี้ 

– ปัญหายาเสพติด 
– ปัญหาอาชญากรรม 
– ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง 
– ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
– ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งเสื่อมโทรมในย่านชุมชน

แรงงานต่างดา้ว 
– ปัญหาด้านความม่ันคง 

3) แนวโน้มสถานการณ์ 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวอพยพหรือหลบหนีเข้ามา

ในประเทศไทยจ้านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
(1) ประเทศเพ่ือนบ้านมีการชะลอตัวของการพัฒนาทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างประเทศไทยกับเพ่ือนบ้าน 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาระหว่างเชื้อชาติ ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาใน
ประเทศไทยเพ่ือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

(2) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตส้านึก ขาดความตระหนัก และ 
ความตื่นตัวต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยส่วนหนึ่งมีมุมมองเพียงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
แรงงานต่างด้าวราคาถูกเท่านั้น โดยขาดมุมมองในด้านความมั่นคงของประเทศชาติ 

4) มาตรการรองรับ/แนวทางแก้ไข 
(1) ให้มีมาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในกรอบของ

กฎหมาย มิให้ก่อปัญหาอาชญากรรม ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท 
(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวด กวดขันในการจับกุมผู้กระท้าผิด

มาลงโทษ ใช้กฎหมายจัดการขบวนการน้าพาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ 
(3) ให้มีมาตรการในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในเรื่องของที่อยู่

อาศัย การประกอบอาชีพ ปัญหาสาธารณสุข ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับคนไทย 
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(4) ให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาในพื้นที ่

1.1.12.3 สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด 
พืชเสพติดที่มีการลักลอบในพ้ืนที่จังหวัดระนอง คือ พืชกระท่อม และ 

กัญชา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีรายงานการจับกุมและรายงานการตัดฟันพืชกระท่อมในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงงานหันมาเสพพืชกระท่อมเพ่ิมมากขึ้น โดยน้ากระท่อม
มาแปรรูปเป็นกระท่อมผง น้้าพืชกระท่อมต้ม และน้าไปเป็นส่วนผสมหลักของยาเสพติด “วันทูคอล” 
หรือ “สี่คูณร้อย” ซึ่งเป็นที่นิยมเสพในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งชาวไทยและชาวพม่าในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
ส่วนกัญชาพบการลักลอบปลูกในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอกระบุรี และอ้าเภอสุขส้าราญ ส่วนใหญ่เป็น
การปลูกเพ่ือเสพหรือจ้าหน่ายให้กับคนในพ้ืนที่ปริมาณการปลูกไม่มากโดยจะปลูกแซมไว้กับพืชไร่พืชสวน 

1.1.12.4 สถานการณ์การน้าเข้า–ส่งออกยาเสพติด 
การน้าเข้า การล้าเลียงยาเสพติดจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัด

ระนอง และล้าเลียงผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนส่วนมากใช้เส้นทางหลวงสายเพชรเกษมเข้าสู่จังหวัดระนอง 
และผ่านไปสู่จังหวัดพังงา พบการใช้รถบรรทุกสิบล้อหรือรถบรรทุกผักผลไม้ ที่ยากต่อการตรวจค้น
ของเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้ามาในพ้ืนที่แล้วก็จะปล่อยยาเสพติดให้กับนักค้ารายย่อยในพ้ืนที่ นอกจากนี้  
มีการล้าเลียงโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ้าทาง (รถทัวร์) และส่งทางพัสดุที่ฝากมากับรถทัวร์ 
นอกจากนี้ปรากฏข่าวสารการน้าเข้ายาเสพติดจากฝั่งประเทศพม่ามาในพ้ืนที่จังหวัดระนองในปริมาณ
ไม่มากนัก 

การส่งออก มีรายงานข่าวสารการส่งออกกระท่อมผงจากฝั่งจังหวัดระนอง 
ไปยังฝั่งประเทศพม่าโดยใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะ กระท่อมผงจะถูกน้าไปผสมกับยาแก้ไอ นมเปรี้ยว 
กาแฟ และเครื่องดื่มชูก้าลังอื่น ๆ กลุ่มผู้เสพเรียกว่า “วันทูคอล” 

1) สถานการณ์การค้ายาเสพติด 
การจับกุมคดียาเสพติด (ข้อหาผลิต น้้าเข้า ส่งออก และครอบครอง

เพ่ือจ้าหน่าย) ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจับกุมทั้งสิ้น 993 คดี ผู้ต้องหา 
1,059 คน โดยพื้นที่ท่ีมีการจับกุมมากที่สุด ได้แก่ พ้ืนที่อ้าเภอเมือง และพ้ืนที่อ้าเภอกระบุรี  

ยาบ้า เป็นยาเสพติดหลักที่มีการจ้าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
แหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา และกรุงเทพมหานคร 
ขายปลีกราคาเม็ดละ 250–500 บาท/เม็ด 

พืชกระท่อม พบการแพร่ระบาดพืชกระท่อมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในทุกพ้ืนที ่มีการใช้พืชกระท่อมแปรรูป เรียกว่า “สี่คูณร้อย” หรือ“วันทูคอล” กลุ่มผู้เสพเป็นกลุ่มผู้ใช้
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แรงงานทั้งชาวไทยและพม่า และกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15–24 ปี) เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากพืชกระท่อมสามารถ
หาได้ง่ายในพื้นท่ี ราคาขาวกระท่อมผงราคา 1,500–1,800 บาท/ กิโลกรัม 

2) ระดับภัยคุกคาม ระดับรุนแรง : สีส้ม 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด (ภาพรวม) ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  

มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจับกุมคดียาเสพติดทั้งสิ้น 1,119 คดี ผู้ต้องหา 1,209 คน แสดง 
ให้เห็นว่า มีแนวโน้มการจับกุมสูงขึ้น ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ได้แก่ ยาบ้า  
พืชกระท่อม และกัญชาแห่ง ซึ่งเป็นยาเสพติดหลักที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที่  โดยเฉพาะ 
พืชกระท่อม ซึ่งมีการน้ามาแปรรูปเป็นน้้ามันพืชกระท่อม/กระท่อมผง เป็นตัวยาหลักของยาเสพติด  
ที่เรียกว่า “สี่คูณร้อย/วันทูคอล” นอกจากนี้ ยาเสพติดที่ใช้เพ่ือความบันเทิง (ไอซ์) ก็ควรเฝ้าระวัง
เช่นกัน พ้ืนที่ที่มีการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ได้แก่ พ้ืนที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอกระบุรี 
และในทุกพ้ืนที่อ้าเภอที่มีสถิติการจับกุมเพ่ิมสูงขึ้น ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดในพ้ืนที่
จังหวัดระนอง ข้อมูลของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับ
การบ้าบัดทั้งสิ้น 446 คน พ้ืนที่ที่มีผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษามากที่สุดคือ อ้าเภอกระบุรี รองลงมาคือ 
อ้าเภอเมืองระนอง ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาส่วนใหญ่เข้ารับการ้าบัดในระบบสมัครใจแบบค่ายบ้าบัด 
จ้านวน 314 คน และบ้าบัดแบบผู้ป่วยนอก จ้านวน 132 คน กลุ่มอายุของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา 
พบว่า กลุ่มที่เข้ารับการบ้าบัดสูงอยู่ในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 16–20 ปี ประเภทของยาเสพติดที่มี 
ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษามากที่สุด คือ สารเสพติดประเภทวันทูคอล จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.5 รองลงมาคือ พืชกระท่อม จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ยาบ้า 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
และสารเสพติดประเภทเฮโรอีนและสารระเหย มีจ้านวนน้อยที่สุดเท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.8 อาชีพที่มีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ้าบัดรักษา ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาอาการติดสารเสพติดส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น 57% และประกอบอาชีพท้าสวนและรับจ้าง รวม 37.9% และพบว่า
นักเรียน/นักศึกษาใช้สารเสพติดประเภทวันทูคอลมากที่สุด 

3) แนวโน้มสถานการณ์  
สรุปแนวโน้มสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ได้ดังนี้ 
(1) สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดระนองมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงขึ้น พิจารณาได้จากสถิติการจับกุมผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550–
ปัจจุบัน การจับกุมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นการจับกุมในคดีเสพ (ข้อหาครอบครองและข้อหาเสพ) 
(ร้อยละ 84.45) ส่วนคดีค้า (ข้อหาผลิต น้าเข้า ส่งออก จ้าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ้าหน่าย) (ร้อยละ 
15.55) 

(2) ยาเสพติดหลักที่มีการค้าในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ได้แก่ ยาบ้า 
รองลงมาคือ พืชกระท่อม และกัญชา ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พืชกระท่อม และไอซ์  
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พืชกระท่อมมีการน้ามาแปรรูปเป็นน้้ากระท่อมต้ม/กระท่อมผง เป็นส่วนหลักของสี่คูณร้อย หรือวัลทูคอล 
ในพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนที่ ส่วนยาไอซ์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน  
ซึ่งนิยมกันในกลุ่มผู้มีฐานะดี แต่ในปัจจุบันสามารถหาซ้อได้ง่ายขึ้น จึงท้าให้เป็นที่นิยมในกลุ่มที่
หลากหลายมากข้ึน 

(3) กลุ่มเยาวชนอายุ 15–24 ปี เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 
ทั้งในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้า 

(4) พ้ืนที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดระนอง 
ได้แก่ อ้าเภอเมืองระนอง เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งชายไทยและพม่า ท้างานในท่าเรือและ 
แพปลาเป็นจ้านวนมาก ซึ่งผู้ใช้แรงงานนิยมใช้สารเสพติดเพ่ือกระตุ้นให้สามารถท้างานได้มากขึ้น  
จึงเป็นพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง 

4) มาตรการรองรับ/แนวทางแก้ไข 
(1) การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนหรือรอยต่อระหว่าง

จังหวัด โดยตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังบริเวณช่องทางเข้า–ออก ของจุดผ่านแดนถาวร 
(2) ส่งเสริมใช้กระบวนการมีส่วนร่วม/หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง 
(3) ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ค้า และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลับใจ

ประพฤติตนเป็นคนดี 
(4) ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งผู้เสพ ผู้ค้า และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
5) แนวทางการด้าเนินงานที่ส้าคัญ 

(1) บูรณาการก้าลังด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติดจาก 
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องด้าเนินยุทธการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดเพ่ือลดอิทธิพลและ
บทบาทของเครือข่ายการค้ายาเสพติด 

(2) บูรณาการก้าลังด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติดจาก 
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ด้าเนินยุทธการปราบปรามเครือข่ายการค้า
ยาเสพติดระดับส้าคัญในระดับต่าง ๆ เพ่ือลดเครือข่ายการค้ายาเสพติด 

(3) ก้าหนด มอบหมายชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด 
รับผิดชอบในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ก้าหนดเป็นเป้าหมาย รวมทั้ง
จัดระบบด้าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ โดยให้ทุก
จังหวัดและอ้าเภอเป้าหมายส้าคัญ สืบสวน ปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นพ้ืนที่อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
และบูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชนและพ้ืนที่อย่างจริงจัง 
เป็นรูปธรรม 
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(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดกั้น เส้นทางล้าเลียงยาเสพติดตอนใน 
และจุดน้าเข้า โดยจัดให้มีชุดปฏิบัติการสกัดกั้นสร้างความพร้อมให้กับอุปกรณ์ประจ้าจุดตรวจสร้าง
เครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยง ฯลฯ 

(5) ใช้มาตรการสืบสวนทางการเงินมาตรการทางด้านทรัพย์สิน
แบบบูรณาการและมาตรการบังคับโทษปรับ เพ่ือตัดวงจรทุนของเครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติด 
ทุกระดับ 

 
1.2  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดระนอง7 

1.2.1  ความเป็นมา  
ระนอง หรือเมืองแร่นอง เดิมเป็นหัวเมืองเล็ก ๆ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร

มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองระนอง 
และเมืองตระ ซึ่งอยู่ในการปกครองของเมืองชุมพร เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง เรียกชื่อตาม  
นามเมืองว่า "หลวงระนอง" ครั้นต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวจีนฮกเกี้ยน ชื่อ " คอซู้เจียง " ได้ยื่นขอ
ประมูลอากรดีบุกในเขตเมืองระนองและเมืองตระ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงโปรดอนุญาตพร้อมกับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ คอซู้เจียง เป็น หลวงรัตนเศรษฐี ด้ารงตาแหน่ง
นายอากรเมืองตระและเมืองระนอง ในปี 2397 ตาแหน่งเจ้าเมืองระนองว่างลง เนื่องจากหลวงระนอง 
ป่วยถึงแก่กรรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
สัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ หลวงรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็น พระรัตนเศรษฐี เป็นเจ้าเมือง
ระนอง 

เมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และรัฐบาลอังกฤษได้จัดการปกครองหัวเมือง 
ที่ได้ไปจากพม่าเข้มงวดกวดขันขึ้น โดยลาดับมาถึงเขตต่อแดนพระราชอาณาเขตทางทะเลตะวันตก 
ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริว่า  เมืองระนองและเมืองตระ  
เป็นเมืองขึ้น อยู่ในเมืองชุมพรจะรักษาราชการทางชายแดนไม่สะดวก จึงโปรดฯ ให้ยกเมืองตระและ
เมืองระนอง เป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน
บรรดาศักดิ์ พระรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็น พระยารัตนเศรษฐี เป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง  
เมื่อ พ.ศ. 2405 และ ในปี พ.ศ. 2420 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น พระยาดารงสุจริตมหิศรภักดี ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะ
เป็นจังหวัดและได้มีการยุบเมืองตระเป็นอ้าเภอ เรียกว่า อ้าเภอกระบุรี โดยให้ขึ้นกับจังหวัดระนอง
ตั้งแต่นั้นมา ระนอง ในอดีตนั้นมีความสาคัญในฐานะที่เป็น เมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ 
และเมืองเสด็จประทับแรม 
                                                 
7 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง, 2562 
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1.2.2  ยุทธศาสตร์8 
จากศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้้าแร่ร้อน

ที่มีคุณภาพดี ปริมาณมากกระจายตัวอยู่หลายแห่ง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่รายได้หลักมาจาก 
ภาคเกษตร ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งทางบกและทางน้้า และสังคมที่เอ้ืออาทร ประเพณี 
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดระนอง  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน” 
พันธกิจ (Mission) 
1)  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมือง

ท่องเที่ยวชั้นน้าของอาเซียน 
2)  เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1)  สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการค้าผ่านแดน 
เชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชน 

2)  เพ่ือสร้างสังคมม่ันคง ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3)  เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) จังหวัดได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 

ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน้า 
เป้าประสงค ์:  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้ง

ภายในและต่างประเทศและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
2)  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยกลไกและช่องทางที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
                                                 
8 จังหวัดระนอง  
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เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากศักยภาพอันโดดเด่นของน้้าแร่ร้อนธรรมชาติ 
คุณภาพดีมีปริมาณมาก และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและธรรมชาติบ้าบัด จึงก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยใช้น้้าแร่ร้อน
เป็นสินค้าหลัก ใช้การแพทย์แผนไทยเป็นส่วนเสริม โดยมีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้  

1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้้าแร่ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
เช่น การนวดแผนไทย สปา การใช้สมุนไพร อาหารและโภชนาการ เป็นต้น 

2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยการ
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้
คงอยู่ รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 

3) พัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริการแก่บุคลากร สร้างระบบเครือข่ายการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์:  เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
เชื่อมโยงการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่ม่ันคง 

กลยุทธ์ : 
1)  ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจ้าหน่ายอาหารปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคง

ทางด้านอาหาร 
2)  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร (พัฒนาคุณภาพ/ลดต้นทุน 

การผลิต) สร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3)  เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพ่ึงตนเองที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง เข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนอง (GPP) ภาคการเกษตรจะมีมูลค่าสูงสุด ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 46.40 
ของ GPP รวมของจังหวัด โดยสาขาการผลิตที่ส้าคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ได้แก่ สาขาการประมง 
รองลงมาเป็น สาขาเกษตรกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดยังคงพ่ึงพิงภาคการเกษตรเป็นหลัก 
พืชเศรษฐกิจหลักท่ีส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา กาแฟ ปาล์มมน้้ามัน ไม้ผล โดยมีกลยุทธการพัฒนาไว้ ดังนี้  

1) เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภาคเกษตร เช่น ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าอาหาร สนับสนุนการผลิตและการเพ่ิมมูลค่า  
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สินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร เส้นใย การผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้้ามัน 
พัฒนาสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมท้าการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

2) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์: 
1)  สังคมระนองน่าอยู่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
2)  จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
3)  ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลง 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
2)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
4)  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม 
5)  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 
6)  เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7)  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
เมืองน่าอยู่ ระนองเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศ

สวยงาม อากาศดี มีความปลอดภัย สังคมเอ้ืออาทร มีภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ และแนวโน้มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ที่ต้องการพักผ่อนและดูแลสุขภาพ จึงเหมาะที่
พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เหมาะส้าหรับการพ้านักระยะยาว จึงก้าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้  

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น 
พัฒนาคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  
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2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม เช่น การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
ขยะ น้้าเสีย  

3) เสริมสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
การสร้างกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ที่ท้าให้สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ลดลง เสริมสร้าง
ระบบและกลไกในการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ  

4) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและใช้ประโยชน์จากระบบผังเมือง เช่น ก่อสร้าง
และขยายโครงข่ายการคมนาคม จัดหาน้้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง  

5) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน 
เป้าประสงค ์:  จังหวัดระนองมีบทบาทที่ส้าคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและ

การลงทุนของไทยอาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC 
กลยุทธ์ : 
1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการค้า  

การลงทุนและการส่งออก 
2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการค้าผ่านแดน 
3)  พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี

ศักยภาพ 
4)  พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ 
จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งทางบกและทางน้้า 

ระนองจึงเป็นจุดผ่านแดนที่ส้าคัญในการขยายสินค้าทางทะเล ใช้ความได้ เปรียบทางภูมิศาสตร์ไปสู่
พม่าตอนใต้ ตอนกลาง รวมถึงทวีปเอเชียใต้ เนื่องจากมีท่าเรือระนองในการขนถ่ายสินค้า ปัจจุบัน  
ด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด จังหวัดตาก  
โดยขอบเขตของการค้าคลอบคลุมไปที่เกาะสอง–มะริด–ทวายจนถึงเมืองย่างกุ้งของประเทศพม่า  
โดยท้าการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตาม
หมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามันโดยเฉพาะหมู่เกาะมะริดอีกด้วย  

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
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แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าและการเชื่อมโยงเรื่อง  
โลจิสติกส์ (Logistics) ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2) พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ้าหน่าย เช่น การเพ่ิมจุดผ่อนปรน 
เจรจาทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน จัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า และจัดคาราวานสินค้า
จังหวัดระนองเคลื่อนที่สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันก้าหนดแนวทางในการประสานงาน และบูรณาการ
โครงการในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง และ ภารกิจตามแผนปฏิบัติการก้าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง 

1.2.3  ความส าคัญของพ้ืนที9่ 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนอง มีสาขาหลักคือการประมง ซึ่งเป็น

สาขาน้าในโครงสร้างการผลิตของจังหวัด สาขาการผลิตที่ท้ารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ สาขา
ประมง รองลงมา คือ สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ และสาขาการเกษตร 
การล่าสัตว์ฯ ส้าหรับการเกษตรกรรมในส่วนของการท้านาของจังหวัดระนอง ส่วนมากจะปลูกข้าว
พันธุ์พ้ืนเมือง ปลูกเพ่ือการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ และพ้ืนที่ปลูกข้าวมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกพืชที่มีรายได้และผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น ปาล์มน้้ามัน 

ไม้ผลของจังหวัดระนอง ที่ปลูกมาก ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เป็นไม้ผลที่ท้า
รายได้ให้เกษตรกรสูงกว่าข้าวนาปี และพ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน เนื่องจากการจัดการ
ดูแลของไม้ผลในจังหวัดระนองค่อนข้างยุ่งยาก มีการลงทุนสูง ผลผลิตไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศและศัตรูพืช ประกอบกับราคาผลผลิตไม่แน่นอน ท้าให้เกษตรกรปรับลดพ้ืนที่ไปปลูกพืชที่มี
การจัดการดูแลรักษาง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา เป็นต้น 

ไม้ยืนต้นของจังหวัดระนองที่ส้าคัญและท้ารายได้ให้กับจังหวัดระนอง ได้แก่ กาแฟ 
ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และปาล์มน้้ามัน ซึ่งพ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้้ามัน และยางพารา ส่วนพ้ืนที่ปลูกกาแฟ มีแนวโน้มที่ลดลงโดยเกษตรกรปรับเปลี่ยนไป
ปลูกปาล์มน้้ามันและยางพารา 

                                                 
9https://afterdo125.wordpress.com, 2563 
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ด้านการประมงทะเล จังหวัดระนองมีทะเลอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็น
แหล่งสัตว์น้้าที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก จึงมีเรือประมงไทยจ้านวนมากเข้าไปท้าการประมง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดระนองขนถ่ายสินค้าสัตว์น้้า แต่มีบางส่วนใช้ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดตรัง เป็นต้น 

ด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่ท้ารายได้ให้เกษตรกรของจังหวัดระนอง
ดีพอสมควร จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ผลิตโค / กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เลี้ยงประชากรภายใน
จังหวัด และสามารถส่งขายต่างจังหวัด 

ด้านการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตที่ส้าคัญในจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมหมวดขนส่ง และ
อุตสาหกรรมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขต
อ้าเภอเมือง เนื่องจากเป็นเขตที่มีความเจริญและมีความสะดวกหลายประการ เช่น การคมนาคม การ
สาธารณูปการต่าง ๆ  

1.2.3.1 ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา 
ศักยภาพที่ชัดเจน และก้าลังทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้นในการยกระดับ

ความสามารถทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่จังหวัดระนอง คือ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแหล่งน้้าแร่ร้อนธรรมชาติคุณภาพดีระดับโลก มีปริมาณมาก และกระจายตัวอยู่
หลายแหล่ง โดยเฉพาะบ่อน้้ าแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่ ง ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจากประเทศฝรั่งเศส มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการพัฒนาเป็น
เมืองท่องเที่ยวเพ่ือรักษาสุขภาพและเพ่ือการพ้านักระยะยาว นอกจากนี้ธุรกิจเชิงสุขภาพจัดว่าเป็น
ธุรกิจที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดของไทยในขณะนี้ โดยมีปัจจัยดึงดูดที่ส้าคัญ คือ น้้าพุร้อน (Hot Spring) 
จังหวัดระนองมีน้้าพุร้อนทั้งหมด 7 แห่ง จากที่พบในภาคใต้ทั้งหมด 36 แห่ง ยิ่งกว่านั้นความนิยม  
ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท้าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เลือกที่จะเดินทางสู่
จังหวัดระนอง เพ่ืออาบน้้าแร่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี จังหวัดระนองจึงเหมาะสมที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ ทั้งบนบกและในทะเล 
โดยเฉพาะมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่ง UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลของโลก 
แหล่งพลับพลึงธารหนึ่งเดียวในโลก อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สงครามโลก  ครั้งที่ 2  
ค่ายเจ้าเมืองระนอง อนุสาวรีย์ จปร. สุสานเจ้าเมืองระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร วัดหาดส้มแป้น เป็นต้น 

นอกเหนือจากนั้น ด้วยลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศพม่าทั้งทางบกและทางน้้าระยะทางยาว ชาวระนองและชาวพม่ามีการติดต่อสัมพันธ์และ
ค้าขายชายมานาน จึงมีศักยภาพในการส่งเสริมการพาณิชย์ และโอกาสทางการท่องเที่ยว นอกเหนือจาก
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โอกาสทางการค้าและการลงทุนทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพเข้าไปลงทุนในพม่า โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะมะริดที่ประกอบไปด้วย
เกาะใหญ่น้อยถึงกว่า 800 เกาะ และมีความสวยงามเช่นเดียวกับหมู่เกาะฝั่งอันดามันของไทยซึ่ง
ทางการพม่ามีแผนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่นี้อยู่แล้ว ในด้านนี้ภาคเอกชนไทยที่มีต้นทุน
ทางความพร้อม ความเชี่ยวชาญและศักยภาพทางการท่องเที่ยวอยู่เดิมจึงมีโอกาส และความเป็นไปได้
ในการเข้าไปด้าเนินธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในฝั่งไทยได้เช่นเดียวกัน 

ในด้านการค้าชายแดน ปัจจุบันด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้า
ชายแดนสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด จังหวัดตาก โดยขอบเขตของการค้าไม่ได้คลอบคลุม
การค้าเฉพาะบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่มีเส้นทางการค้าเริ่มจากระนองไปที่เกาะสอง–มะริด–ทวาย 
จนถึงเมืองย่างกุ้งของประเทศเมียนมาโดยท้าการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ โดยจังหวัดระนองมี
ศักยภาพในการพัฒนาการค้าสู่ระดับสากลทางทะเลเนื่องจากปัจจุบันมีท่าเรือน้้าลึก ทั้งของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยและของภาคเอกชน ที่สามารถเชื่อมโยงกับสายการเดินเรือสู่เอเชียใต้และซีกโลก
ตะวันตก นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน
โดยเฉพาะหมู่เกาะมะริดอีกด้วย 

1.2.3.2 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 
แม้ว่าความอุดมสมบูรณ์ และลักษณะพ้ืนฐานเชิงภูมิศาสตร์จะเอ้ืออ้านวย

ต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของจังหวัดระนองอย่างชัดเจน ในทางกลับกันนั้นจุดอ่อน 
หรือประเด็นปัญหาที่จังหวัดฯ เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถด้านเศรษฐกิจ คือ 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบการคมนาคมขนส่งทางบกทั้งภายในและระหว่าง
จังหวัดไม่สะดวก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้บริการ และ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดที่ยังไม่เป็นที่นิยมหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน  ๆ ขาดการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขาดความเป็น
เอกภาพในการร่วมคิด ร่วมด้าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาบุคลากรการบริการ การสนับสนุนด้านการขยายตลาด การจัดการทรัพยากรและทุนทาง
สังคมในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ ท้าให้การท่องเที่ยวของระนองมีการพัฒนาการค่อนข้างน้อย ประกอบกับ
พฤติกรรมการให้การบริการ (Service Mind) ของภาคธุรกิจในพ้ืนที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร  
ขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถน้าทรัพยากร
การท่องเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า เป็นต้น 

นอกจากข้อจ้ากัดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจข้างต้นแล้วนั้น จังหวัดระนอง
เป็นเมืองชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพเมียนมาที่มีปัญหาทางการเมืองและทางด้านสังคม 
ท้าให้มีชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองมาท้างานในจังหวัดเป็นจ้านวนมาก จะมีปัญหาในเรื่องของ  
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การบริหารจัดการแรงงานด่างด้าว ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด และปัญหาความมั่นคง ซึ่งปัญหาเชิงสังคมเหล่านี้ยังคง
พบเห็นได้ในพ้ืนที่จังหวัดระนองเรื่อยมา 

1.2.3.3 ความต้องการและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี 
จากการส้ารวจความต้องการ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อจ้ากัดจากพ้ืนที่จังหวัดระนองโดยตรงนั้น พบว่า สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความส้าคัญเป็นล้าดับแรก 
คือ การส่งเสริมการใช้น้้าแร่ร้อนและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลักส้าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
ส่งเสริมการร่วมทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาวิกเตอเรียพอยท์ (วิกตอเรียพอยท์และเกาะสน
ในเขตสหภาพเมียนมาร์เป็นเขตพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นพันธมิตรร่วมทุน (Strategic Partner) การค้า
ชายแดน และการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับอนุภูมิภาค) และระดับอนุภูมิภาค โดยใช้กระแสนิยมและ
การตื่นตัวด้านสุขภาพ และภาวะโลกร้อน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงนิเวศน์ 
พร้อมทั้งประสานองค์กรที่มีศักยภาพในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สงครามโลก ซึ่งการพัฒนา
ด้านการตลาดดังกล่าวจะอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดระนองที่แม้ว่าจะมีความหลากหลาย
ทางด้านสังคม แต่เป็นสังคมที่เอ้ืออาทร สมานฉันท์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ประวัติความเป็นมายาวนาน สะท้อนคุณธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่น่าสนใจสังคมมีความปลอดภัย 
สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมร้ายแรงน้อย ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศสวยงาม อากาศดี ขนาดเล็ก ประชากรน้อย มีป่ากลางเมือง 
(Garden City) จึงมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ สงบสุข มีความสวยงามโดยการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่ให้เสริมซึ่งกันและกันและสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ การเชื่อมโยงการเกษตร ทั้งในส่วน
ของการเพาะปลูก และการประมงเข้าเป็นส่วนสนับสนุนการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้  
เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดระนองสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 
1.3 ประเด็นศึกษาหลัก 

1.3.1  หอการค้า และ YEC จังหวัดระนอง 
หอการค้าจังหวัดระนอง 48/10 ถนนก้าลังทรัพย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง 85000 
นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง 
จุฑาพรรค์ มหพันธุ์ทิพย์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดระนอง 
“หอการค้า” ก้าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14  

ณ เมืองมาแซล ประเทศฝรั่งเศส โดยมีบทบาทในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่มพ่อค้าที่เป็นสมาชิกคุณูปการของการก่อตั้งหอการค้านี้ ท้าให้พ่อค้าเมืองมาแซลสามารถรวมตัวกัน
เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่นั้น พ่อค้านักธุรกิจแทบทุกประเทศทั่วโลก  
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ก็ได้มีการรวมกลุ่มในลักษณะเช่นเดียวกันนี้  เ พ่ือด้าเนินงานด้านส่งเส ริมการค้า การเกษตร  
การอุตสาหกรรมและการเงินให้สอดคล้องกับธุรกิจภายในประเทศของตน และเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกเป็นส้าคัญ 

ในขณะเดียวกัน การพาณิชย์ในประเทศไทยยังเป็นไปในรูปแบบต่างคนต่างค้า 
พ่อค้าจะมีการหารือรวมกลุ่มกันบ้างก็เฉพาะผู้ค้าสินค้าประเภทเดียวกัน ภายใต้การก้ากับดูแลของ
กระทรวงและกรมที่ราชการตั้งขึ้นเพ่ือบ้ารุงส่งเสริมและเผยแพร่การพาณิชย์เท่านั้น จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2475 แนวความคิดเรื่อง “หอการค้า” ในประเทศไทยจึงก้าเนิดขึ้น โดยพ่อค้าหัวก้าวหน้าและมี
การศึกษาดีกลุ่มหนึ่ง ภายใต้การน้าของ นายเล็ก โกเมศ ซึ่งพิจารณาเห็นว่า ในเมื่อต่างประเทศแทบ
ทุกแห่งล้วนมีหอการค้าประจ้าประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถอ้านวยประโยชน์ให้กับพ่อค้า ประชาชน  
รวมไปถึงประเทศชาติได้อย่างมหาศาล ประเทศไทยเองก็มีพ่อค้านักธุรกิจชาวไทยอยู่จ้านวนไม่น้อย 
ถ้าหากรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่น ย่อมส่งผลดีทั้งในแง่ของการด้าเนินอาชีพได้สะดวกลุล่วง และเกิดพลัง 
ที่จะต่อรองประสานงานกับรัฐบาลได้ราบรื่นขึ้น 

อันความคิดริเริ่มนั้น หากไม่มีผู้ลงมือกระท้าย่อมไม่เกิดผล เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้น
ของหอการค้าไทย นายเจือ เพ็ญภาคกุล หนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งหอการค้าไทย ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ ไว้
ในหนังสือ เล็ก โกเมศ อนุสรณ์ (พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนายเล็ก โกเมศ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2505) ว่าสมควรยกย่องนายเล็ก โกเมศ เป็นอย่างยิ่ง เพราะแรกเริ่มที่มีการรวมกลุ่มปรารภกันเรื่อง
หอการค้าที่สโมสรสามัคคีจีนสยาม ตรอกกัปตันบุช นั้น มีบรรดาพ่อค้าปรับทุกข์เรื่ องถูกบีบคั้นจาก
อิทธิพลและอ้านาจต่างชาติมากมาย แต่นายเล็ก โกเมศ เป็นผู้เดียวที่เอาจริงเอาจังในการจัดตั้ง
หอการค้าไทย โดยให้ค้ารับรองว่าจะอุปถัมภ์ให้เกิด Chamber of Commerce ของไทย และยินดีให้
ใช้บ้านของตนเป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือ 

ต่อมา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2475 ปรากฏหลักฐานว่ามีการประชุมเรื่องการจัดตั้ง
หอการค้าไทยที่บ้านของนายเล็ก โกเมศ ต้าบลตรอกกัปตันบุช โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คือ 

พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) 
นายเล็ก โกเมศ 
นายเจือ เพ็ญภาคกุล 
นายทองดี อิศระกุล 
นายย่งฮั้ว แซ่ฮุน 
นายเอ้ง ภาคสุวรรณ 
ในการประชุมครั้งนั้น นอกจากจะตกลงกันเรื่องจะจัดตั้งหอการค้าไทยแล้ว ยังได้

ก้าหนดชื่อหอการค้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Siamese Chamber of Commerce 
วิสัยทัศน์ 
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“เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย
และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไทยให้
เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน” 

1.3.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 
วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพสูง 

แข่งขันได”้ 
พันธกิจและอ้านาจหน้าที่ 
พันธกิจ 
1) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดให้มีความสามารถ 

ในการแข่งขันและเข้มแข็ง 
2) สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านสถานประกอบการเพ่ือสามารถรับรู้ข้อมูล

เกี่ยวกับสถานประกอบการในชุมชน 
3) สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการให้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2) ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ดูแล การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องจักร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 

3) จัดท้าแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

4) ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

5) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีผลิตภาพสูง แข่งขันได้ 
2) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน 
2) ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 
3) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4) การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
1) พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
2) พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี

ศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการ

ด้านการท่องเที่ยว 
1.3.3 บ้านเทียนสือ 

ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 7 ถนนดับคดี ต้าบลเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นบ้านเก่า
ที่มีอายุกว่า 150 ปี บ้านเทียนสือ เป็นค้าในภาษาจีน โดยเทียน แปลว่า สวรรค์ สือ แปลว่า ของขวัญ 
ความหมายจึงแปลว่า บ้านของขวัญจากสรรค์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและไทย 
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่ง
ในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่จะใช้ยืนยัน
ความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง  ๆ ในอดีต เปรียบเสมือน
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรก ๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนอง 

เจ้าของบ้าน คือ ท่านเทียนสือ ซึ่งเป็นหลานเขยของ คอซิ่มชั่ว ณ ระนอง ท่านเจ้าเมือง
ระนอง ซึ่ง ท่านเทียนสือ ได้แต่งงานกับ “ฉ่ายหล่วน” ซึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าเมืองระนอง  
และหลานสาวของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซินบี้) เจ้าเมืองตรัง ท่านเทียนสือจึงได้รับความเมตา 
และไว้วางใจจากทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างมาก หลังจากแต่งงานจึงได้สร้างบ้านหลังนี้ ประมาณปี พ.ศ. 2433  
ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจาก ค่าย ณ ระนอง มากนัก มีบุตรชายหญิงทั้งสิ้น 5 คน ในยุคที่แร่ดีบุกเป็นที่
ต้องการของชาติตะวันตก ท่านท้าธุรกิจรับซื้อแร่และกิจการหลายอย่าง การค้าของท่าน เจริญรุ่งเรือง
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ส่งผลให้มีฐานะดี ร่้ารวยมาก มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อน เทียนสือ จะชวนลูกหลานมานั่งนับเหรียญใน
สวนกลางบ้าน และช่วยบรรจุในถุงผ้าใบที่ส้าหรับใส่แร่ดีบุก เก็บไว้ในบ้านมากมาย ดังนั้น บ้านเทียนสือ 
ในอดีตจึงเปรียบเสมือนห้องคลังกลางใจเมืองระนอง เจ้าบ้านเทียนสือคนปัจจุบัน คือ คุณศุภพรพงษ์
ชัยพรพงษ์ (โกศุภ) ทายาทซึ่งเป็นเชื้อสายซึ่งยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมชม รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา รายละเอียด มุมเล็กมุมน้อย ของบ้านเทียนสือให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมได้ทราบ  

  

 
 

ภาพที่ 9  บ้านเทียนสือ 
 
ตัวบ้านเทียนสือ เป็นเรือน 2 ชั้น ที่ก่อสร้างอย่างมั่นคง ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก  

มีตัวบ้านด้านหน้า ด้านหลังมีลักษณะเหมือนบ้านแฝด มีสวนกลางบ้าน หน้าต่างทุกช่องเป็นไม้แผ่นหนา 
รูปทรงแบบหมวกทหารจีนโบราณทานทานนัก ภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้าน
หลายชั่วอายุคน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ ที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทย จีน และยุโรป เช่น โคมไฟโบราณ 
ภาพวาดในกรอบรูปติดฝาผนัง โต๊ะและเก้าอ้ีฉลุลวดลาย และเครื่องใช้ไม้โบราณที่หาชมได้ยาก 

1.3.4  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) สาขาระนอง 
บริษัท ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. หรือ PTT 

Exploration and Production (PTTEP) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยคณะรัฐมนตรี 
จึงได้มอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้ง บริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ้ากัด ขึ้นเพ่ือด้าเนินธุรกิจหลัก คือ ส้ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
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ประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพ่ึงพาการน้าเข้าปิโตรเลียม
จากต่างประเทศ  

วิสัยทัศน์ 
" Energy Partner of Choice” through Competitive Performance and 

Innovation for Long–term Value Creation” 
พันธกิจ 
ปตท.สผ. มุ่งมั่นด้าเนินธุรกิจ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับ

การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์และเป้าหมายบริษัท (EXPAND & EXECUTE) 
ปตท.สผ. ได้ปรับกลยุทธ์ของบริษัทเป็น EXPAND และ EXECUTE เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงาน
ในอนาคต 

   
ตารางท่ี 9  กลยุทธ์และเป้าหมาย (EXPAND & EXECUTE) ของบริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) 

 
 
ปตท.สผ. ด้าเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตาม 

หลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปด้าเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุน  
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพ้ืนที่พร้อมสนับสนุน 
สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เรายังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนผ่านโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
โครงการด้านความต้องการพ้ืนฐาน โครงการด้านการศึกษา โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการ
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ด้านวัฒนธรรม ปตท.สผ. มุ่งเน้นการปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้การด้าเนินงานทางธุรกิจเป็น
อย่างโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงแก่ผู้ถือหุ้นต่าง  ๆ  
ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่ได้ตกลงร่วมกันในสัญญากับประเทศเจ้าของพ้ืนที่ที่บริษัทฯ  
ได้เข้าไปด้าเนินการอย่างเคร่งครัด 

ปตท.สผ. มุ่งมั่นด้าเนินการธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้การก้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และยึด
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
ในทุกพ้ืนที่ที่เข้าไปลงทุน และมีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่้าเสมอ  

ในปี 2554 ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมเป็น Active Participant ของ United Nations 
Global Compact (UNGC) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการ ของ 
UNGC หรือข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ 
การต่อต้านคอร์รัปชั่น และในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ยกระดับเป็น Advanced Level ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ UNGC โดย ปตท.สผ. ได้รายงานความก้าวหน้าขั้นสูงของ UNGC ไว้ใน
รายงานความยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัท  

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. จังหวัดระนอง จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นฐาน
สนับสนุนกิจกรรมการส้ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการแก่กิจกรรมการส้ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมทางทะเลฝั่งอันดามันและในอ่าว
เมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้แก่ โครงการซอติก้า โครงการพม่าเอ็ม 3 และโครงการพม่าเอ็ม 11 
รวมถึงโครงการร่วมทุนอ่ืน ๆ ของ ปตท.สผ. อาทิ โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน 

อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. โดยจากเดิม
ที่ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ที่ฐานสนับสนุนจังหวัดสงขลาเพียงแห่งเดียว การมีฐานสนับสนุนที่
จังหวัดระนอง จึงท้าให้การขนส่งอุปกรณ์ไปสหภาพเมียนมาร์ท้าได้สะดวกยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาใน
การขนส่งมากขึ้น 

นอกจากนี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งใหม่นี้ยังช่วยสร้างความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจและพลังงานในฝั่งประเทศไทย และสร้างโอกาสให้กับท้องถิ่น ทั้งด้านการจ้างบุคลากร 
และด้านธุรกิจต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ อีกด้วย 
 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

ผลการศึกษาพ้ืนที่ 
 
 
2.1  ผลการศึกษาพื้นที่ท่ี 1 หอการค้าจังหวัดระนอง, YEC และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง 

สภาหอการค้า, YEC, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง พบประเด็นศึกษาต่าง ๆ 
ดังนี้  

2.1.1 การค้าและการลงทุนในจังหวัดระนองประสบปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ท้าให้เสียโอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันพ้ืนที่เหล่านี้ไม่ได้มี
สภาพของการเป็นป่าหรือป่าชายเลน แต่เป็นสภาพของชุมชนอาศัยอยู่ท้าให้รัฐไม่ได้ประโยชน์หรือเก็บ
ภาษีจากการใช้พื้นท่ี  

2.1.2 ปัญหาที่ดินที่เกิดจากการใช้กฎหมายทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.1.3 ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจาก การเกษตรและ 
การประมง เป็น การค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวมากข้ึน 

2.1.4 การใช้ระนองเป็น land bridge ผ่านระบบขนส่งทางราง และใช้เป็นท่าเรือ  
เพ่ือขยายไป BIMSTEC สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Logistic Hub) 
 
2.2  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 2 ท่าเรือกิจไพศาล 

ท่าเรือกิจไพศาล พบประเด็นศึกษาต่าง ๆ ดังนี้  
2.2.1 เป็นท่าเทียบเรือเอกชนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากระนองไปยังประเทศพม่า  

โดยขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และสินค้าต่าง ๆ  
2.2.2 เป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่แต่ไม่ได้มีการท้าประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
2.2.3 เป็นท่าเรือที่ภาคเอกชนมาใช้บริการมาก เนื่องจากมีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการขนส่งสินค้า ในขณะที่ท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้นมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่า 
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2.3  ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 3 พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม 
พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม พบประเด็นศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
2.3.1 เป็นฟาร์มผลิตไข่ไก่ที่มีการผลิตและการตลาดภายในจังหวัดระนอง โดยอาศัย 

การท้าการตลาดที่มีลูกค้าประจ้า โดยไม่ได้ส่งไข่ไก่ไปยังผู้จ้าหน่ายขนาดใหญ่ เช่น โลตัส เป็นการท้า
ธุรกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการท้าการตลาด เนื่องจากมีคู่แข่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อีกทั้งไข่ไก่ 
มีความผันผวนของราคา 

2.3.2 เป็นการต่อยอดธุรกิจจากฟาร์มผลิตไข่ไก่มาสู่ธุรกิจโรงแรมและมีการน้าผลผลิตไข่ไก่
จากฟาร์มมาใช้ในธรุกิจโรงแรม รวมทั้งเป็นช่องทางตลาดในการขายไข่ไก่ผ่านร้านค้าของโรงแรมโดยตรง 

2.3.3 ฟาร์มที่ใช้ผลิตไข่ไก่ยังเป็นแบบดั้งเดิม เป็นฟาร์มแบบเปิด ท้าให้ได้ผลผลิตที่ไม่เต็ม
ศักยภาพและบางครั้งประสบปัญหาเรื่องพันธุ์ไก่ 
 
2.4 ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 4 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ) พบประเด็นศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
2.4.1 ปตท.สผ. ที่จังหวัดระนองนี้มีหน้าที่ เป็นฐานสนับสนุนการส้ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในประเทศพม่า โดยท้าหน้าที่ขนส่งอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมไปยังแหล่งขุดเจาะใน
ประเทศพม่า รวมทั้งมีเป้าหมายการเป็นฐานสนับสนุนขนส่งอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมให้กับบริษัทอ่ืน ๆ 
ของต่างประเทศที่ได้เข้าไปขุดเจาะปิโตรเลียมในประเทศพม่า 

2.4.2 ปตท.สผ. ได้ให้ความส้าคัญระบบความปลอดภัย นวัตกรรม ธรรมาภิบาล และ 
การมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับสังคมนั้นได้ท้าในหลายมิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา  
การอนุรักษร์ักษาสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 
 
2.5  บทวิเคราะหผลการศึกษากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.5.1  สภาพการณ์ของจังหวัดระนอง 
1) ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรและ

การประมง เป็น การค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวมากข้ึน 
2) ด้านสังคม มีจ้านวนประชากรแฝงมากถึงประมาณ 2 แสนกว่าคน ซึ่งใกล้เคียง

กับจ้านวนประชากรของจังหวัดที่มีจ้านวน 177,089 คน 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผลจากการที่มีจ้านวนประชากรแฝงจ้านวนมากสอดคล้องกับ

ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองระนอง โดยมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน
และป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการอยู่อาศัยและท้ากินประกอบกับปัญหาขยะล้นเมืองและการทิ้งขยะลงสู่
แหล่งน้้าธรรมชาติ 
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4) โครงสร้างพ้ืนฐาน จากจ้านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับจ้านวนประชากรแฝงจ้านวนมากของเมือง ส่งผลให้การให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ
ไม่ครอบคลุม และการบริการทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลและบุคคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ระบบการขนส่งทางรางยังไม่เชื่อมต่อกับท่าเรือขนาดใหญ่ของฝั่งอ่าวไทย ท้าให้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างจ้ากัด 

2.5.2  การวิเคราะห์ SWOT  
1)  Weakness (จุดอ่อน) 

(1) สภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศเป็นภูเขา ไม่ค่อยมีที่ราบ เป็นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ท้าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี 

(2) รัฐไม่ได้ประโยชน์จากการใช้พ้ืนที่ ขาดการบริหารจัดการที่ดินที่ดี มีการใช้
กฎหมายทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน 

(3) เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค มีอยู่อย่างจ้ากัด 
(4) ขาดการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน และไม่มีการจัดท้าเป้าหมาย

ร่วมกัน  
(5)  บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอส้าหรับการเป็น 

hub ของ wellness center and tourism  
2) Strength (จุดแข็ง) 

(1) การมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ป่าไม้  
ทะเล น้้าแร่ 

(2) สภาพภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อเดินทางทางเรือไปยังประเทศพม่าและ
ประเทศต่าง ๆ ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียได้ 

3)  Opportunity (โอกาส) 
(1) Wellness Center Tourism 
(2) การใช้ระนองเป็น land bridge ผ่านระบบขนส่งทางราง และใช้เป็น

ท่าเรือ เพ่ือขยายไป BIMSTE สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Logistic Hub) 
(3) One destination, two countries ด้านการท่องเที่ยวร่วมกันกับเมียนมา 

4) Threat (ภัยคุกคาม) 
(1) การพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้าน (เมียนมา) ซึ่งจะมีผลกระทบกับการท้า

ธุรกิจในระนอง  
(2) สภาพภูมิอากาศ 

 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะห และสรปุผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ระนองมีจุดเด่นด้านธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 
อาทิ ป่าชายเลน บ่อน้้าแร่ ภูเขา และทะเลอันดามัน ดังนั้น ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังกล่าว 
ในการต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองแห่งธรรมชาติ
และสุขภาพ เพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาธรรมชาติ และกลุ่มที่ต้องการมาพักผ่อน 
ท้ากายภาพบ้าบัด จนถึงมาเกษียณอายุ นอกจากนี้ระนองยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่
สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อการค้าขายระหว่างสองฝั่งมหาสมุทร โดยมีปัญหาอุปสรรคที่
ส้าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขในสองประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (2) การเชื่อมระบบ
ขนส่งทางราง หากสามารถด้าเนินการแก้ปัญหาที่ส้าคัญในสองประเด็นหลักนี้ได้แล้ว ก็จะส่งผลให้
จังหวัดระนองสามารถมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดได้ โดยด้าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการบูรณาการ ให้มีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรในการบริหารจัดการเมืองระนองระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ประชาชน โดยเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ทั้งในส่วนที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
เช่น อาจพิจารณาจัดโซนนิ่ง และให้เอกชนสามารถ เช่าที่ดินจากรัฐได้ 
 
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการบูรณาการให้มีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด้าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ทั้งในส่วนที่มีและไม่มี
เอกสารสิทธิ์ เช่น อาจพิจารณาจัดโซนนิ่ง และให้เอกชนสามารถเช่าที่ดินจากรัฐได้ 

2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเป็นประตูไปสู่ BIMSTEC รถไฟเชื่อม
แหลมฉบัง เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและการค้าชายแดน  

3) การท่องเที่ยว Wellness City และ Promote one destination two countries เป็น
การยกระดับสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของการท่องเที่ยวในระนอง เพ่ือให้ธุรกิจต่าง ๆ  
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มีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and 
Complementarity) และก่อเกิดเป็นพลังของเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในระนอง 
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ภาคผนวก ก. 
ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 

 
ก าหนดการศึกษาพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดระนอง 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
09.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD7312  
10.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
11.00 น.  คณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อดีบุก วัดบ้านหงาว อ.เมือง  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน 168 คาเฟ่  
13.30 น.  เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดระนอง  
14.00 น.  เข้าเยี่ยมคารวะนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดแ ละรับฟังการบรรยาย

หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง  

15.30 น.  เดินทางไปห้องประชุมร้านเคียงเล  
16.00 น.  ประชุมแยกกลุ่มตามประเด็นศึกษา 5 กลุ่ม และพบอาจารย์ประจ ากลุ่ม เพ่ือระดม 

ความคิด จัดสรรหน้าที่งานภายในกลุ่ม และรายละเอียดการลงพื้นที่  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเคียงเล  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง  

กลุ่ม 1, 2 และ 3 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 1)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่พันธุโพธิ์ฟาร์ม อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ทีชุ่มชนชุมทอง และศูนย์การเรียนรู้มาริสท์ เอเชีย อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่บ้านไร่ไออรุณ อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนเกาะพยาม อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระนอง  
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 2)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) และสวนผักดิน อ.เมือง  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนบ้านแหลมนาว อ.สุขส้าราญ  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชุมชนคลองลัดโนด อ.กะเปอร์  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ท่าเรือกิจไพศาล อ.เมือง  

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (แยกกลุ่มตามพ้ืนที่)  
20.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (แยกกลุ่มตามประเด็น และรวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มออกเดินทาง กลุ่ม 4 และ 5 เยี่ยมชมบ้านร้อยปีเทียนสือ อ.เมือง  
09.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 3)  

กลุ่ม 1 วิถีเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ อ.ละอุ่น  
กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิต ที่ชุมชนหาดส้มแป้น อ.เมือง  
กลุ่ม 3 ศักยภาพมนุษย์ ที่ธารินฮอทสปริง อ.เมือง  
กลุ่ม 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อ.เมือง  
กลุ่ม 5 ความร่วมมือ ที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ.  

11.30 น.  ออกเดินทางไป อ.กระบุรี  
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (รวมทุกกลุ่ม)  
13.30 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning (พ้ืนที่ที่ 4) 

ประเด็น Ranong Branding ยกระดับกาแฟไทยสู่สากล ธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน 
ที่ก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี (แยกประเด็นศึกษาของแต่ละกลุ่ม)  

17.00 น.  รับประทาน อาหารเย็น ที่ร้านพรรณีภรณ์ อ.เมือง  
18.30 น.  เดินทางกลับที่ พัก และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและสรุปประเด็ นศึกษา 

วิเคราะห์ จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน้าเสนอ ที่โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  
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วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 (รวมกลุ่ม)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.  ทุกกลุ่มเตรียมการน าเสนอ  
09.30 น.  กลุ่มที่ 1–5 น้าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 

พร้อมข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที ที่ เฮอริเทจ แกรนด์  
คอนเวนชั่น อ.เมือง   

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่บาร็อค เลอ คาเฟ  
12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง  
13.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD3141 กลับกรุงเทพฯ  
15.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 

................................................................ 
 

 
 
 

  



67 

 

ภาคผนวก ข. 
องค์ประกอบคณะ กลุ่มที่ 5 

การศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning 
ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
ประเด็นศึกษาย่อยเรื่อง “ความร่วมมือทุกภาคส่วนสู่ความยั่งยืน” 

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 
ระหว่างวันที่ 8–11 กันยายน 25633 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1.  นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อ้านวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2.  นางสาวจิตรา ณีศะนันท์  ผู้อ้านวยการกองส้ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ  
กรมสรรพากร 

3.  นางเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้อ้านวยการส้านักกฎหมาย 
ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

4.  นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น 
ส้านักนโยบายการคลัง ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

5.  นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ  รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 
6.  นางณัฏฐา สุนทราภา  รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 
7.  นางฉัตรวดี จินดาวงษ์  ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน  

กรมอาเซียน 
8.  นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี  นักการทูตช้านาญการพิเศษ 

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว 
กรมการกงสุล 

9.  นางสาวศิรินธรา อัตถากร  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
10.  นายผกายเนติ์ เล่งอ้ี พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 

ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ 
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ภาคผนวก ค. 
หลักการทรงงาน 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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ภาคผนวก ง. 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
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ภาคผนวก จ. 
เอกสารประกอบการน าเสนอผลการศึกษาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
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