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เครื่องหมายราชการของจังหวัด

ระนอง 

 

ดวงตราประจ าจังหวัดระนอง 

รูปปราสาทตั้งอยู่บนภูเขา มีรูปเลข  ๕ ประดษิฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เป็น

พระมหากษัตริย์พระองคแ์รกที่เสด็จประพาสเมืองระนอง ซึ่งเจา้เมืองระนองในสมัยนั้น ได้จัดที่ประทับบนเนินเขา

นิเวศน์คีรี ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามพลับพลาที่ประทับว่า " พระที่นั่งรัตนรังสรรค ์ "   จังหวัดระนองจึงได้

ประมวลเอาสิ่งส าคัญดังกล่าว มาเป็นสัญลักษณด์วงตราและเครื่องหมายประจ าจังหวัด ซึ่งเป็นรูปปราสาทตั้งอยู่

บนภูเขา  มีรูปเลข ๕ ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า  ความหมายต่าง ๆ ในดวงตรา คอื 

  เลข ๕    หมายถงึ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  

ปราสาท      หมายถงึ    พระที่นั่งรัตนรังสรรค ์ 

ภูเขา         หมายถงึ    ภูเขานิเวศน์คีรี  

พานแว่นฟ้า  หมายถงึ    ชาวจังหวัดระนอง  

จังหวัดระนอง ใช้อักษรย่อว่า  " รน " 

 

 

 

 

ค าขวัญจังหวัดระนอง 
 

“ คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ าแร่  มุกแท้เมืองระนอง ”  (กาหยูหมายถงึมะม่วงหิมพานต์) 

ธงประจ าจังหวัดระนอง 

 

 



                                                                                           (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)  หน้า ๒ 
  

บทน า 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระนอง 

 

  ระนองหรือเมืองแร่นอง เดิมมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น        
ราชธานีของไทย  เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเรียกชื่อตามนามเมืองว่าหลวงระนองครั้นต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
มีชาวจีนฮกเกี๊ยน ชื่อ คอซู้เจียง ได้ยื่นขอประมูลอากรดีบุกในเขตเมืองระนอง และเมืองตระ ซึ่งพระบาทสมเด็จ    
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดอนุญาต พร้อมกับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้คอซู้เจียงเป็นหลวงรัตนเศรษฐี ด ารง
ต าแหน่งนายอากรเมืองตระและเมืองระนอง 

ในปี ๒๓๙๗  ต าแหน่งเจ้าเมืองระนองว่างลง  เนื่องจากหลวงระนองป่วยถึงแก่กรรม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ หลวง
รัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง ) ขึ้นเป็นพระรัตนเศรษฐี  เป็นเจ้าเมืองระนอง ต่อมาความปรากฏว่ารัฐบาลอังกฤษจัดการ
ปกครองหัวเมืองซึ่งได้ไปจากพม่าเข้มงวดกวดขันขึ้น โดยล าดับมาถึงเขตต่อแดนพระราชอาณาเขตทางทะเล
ตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริว่าเมืองตระและเมืองระนอง เป็นเมืองขึ้นอยู่ใน
เมืองชุมพรจะรักษาราชการทางชายแดนไม่สะดวก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเมืองตระและเมืองระนองขึ้น
เป็น      หัวเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ส่วนเจ้าเมืองระนองนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เลื่อน
บรรดาศักดิ์พระรัตนเศรษฐี  (คอซู้เจียง ) ขึ้นเป็นพระยารัตนเศรษฐี เป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง เมื่อ พ .ศ. 2405 
ต่อมาในปี พ .ศ. 2420  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระ
ยาด ารงสุจริตมหิศรภักดี    ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดและได้มีการยุบเมือง
ตระเป็นอ าเภอเรียกว่า อ าเภอกระบุรี โดยให้ขึ้นกับจังหวัดระนองตั้งแต่นั้นมา 
  ระนองในอดีตมีความส าคัญในฐานะเป็นเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ เมืองเสด็จ
ประทับแรม และเมืองที่ได้รับพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ าเมือง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  เมืองดีบุก 
  ระนองมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อเรียกกันในสมัยโบราณว่า ตะก่ัวด าหรือดีบุกอยู่ใต้แผ่นดินเป็น
จ านวนมาก  จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเมืองดีบุก  และเป็นเมืองแรกที่มีเจ้าของเหมืองแร่ (นายนอง ) ได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงระนอง เจ้าเมืองคนแรก ซึ่งเป็นนายอากรแต่โบราณในการผูกขาดส่งอากรดีบุกให้
รัฐบาล  นับว่าได้มีส่วนในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างส าคัญต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
2.  เมืองชายแดน 
  การที่ไทยต้องเสียดินแดนเมืองมะริด รวมทั้งเมืองมะลิวัลย์แก่อังกฤษและได้มีการปักปันเขตแดน
ไทย โดยใช้แม่น้ ากระบุรีเป็นเส้นกั้นพรมแดนในปี พ.ศ. 2442 มีผลให้เมืองระนองและเมืองตระซึ่งมีฐานะเป็นอ าเภอ
ในปกครองของจังหวัดระนอง มีความส าคัญในฐานะเป็นเมืองชายแดน  มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองขึ้นของอังกฤษ
ทางด้านทะเลตะวันตก และมีความส าคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมของการไปมาหาสู่และซื้อขายสินค้าระหว่างไทยกับ
พม่า  ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  เมื่อพม่าได้รับเอกราชพ้นจากสภาพการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ การไปมาหาสู่
และการซื้อขายสินค้าระหว่างคนไทยและพม่าทางด้านชายแดน จังหวัดระนอง น าความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ให้จังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศมาจนถึงปัจจุบัน 
3.  เมืองคอคอดกระ 
  พ้ืนที่บริเวณคอคอดกระ  เป็นผืนแผ่นดินส่วนที่กิ่วหรือแคบที่สุดในแหลมมาลายู อยู่ในเขตจังหวัด
ระนอง มีความกว้าง 9 กิโลเมตร พื้นที่ด้านตะวันตกของบริเวณคอคอดกระ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองตระ      
มาแต่เดิม  มีภูเขาสลับซับซ้อน  มีทางลัดผ่านช่องเขาเพียงสายเดียว  สมัยโบราณคอคอดกระมีความส าคัญ         
เป็นเส้นทางส าคัญทางเดียวที่พม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพยกมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันออก 
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  เมื่อฝรั่งเศสคิดจะขุดคลองกระจากเมืองตระไปออกชุมพร  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินเรือ
จากยุโรปไปเมืองจีนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คอคอดกระจึงมีความส าคัญ มากขึ้น        
หากสามารถขุดคลองได้ส าเร็จ เรือเดินทะเลจากยุโรปจะผ่านคลองกระไปเมืองจีนได้โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมาลายู  
ผลประโยชน์ทางการค้าของอังกฤษทางเมืองปีนัง และสิงคโปร์ และความจ าเป็นทางด้านการทหารของอังกฤษ      
คงมีผลให้ไทยต้องเสียดินแดนทางแหลมมาลายู  ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับการขุดคลองกระจ าเป็นต้องขุด
แม่น้ ากระบุรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทยกับพม่าของอังกฤษ  ให้กว้างลึกเข้าไปในดินแดนอันอยู่ในอ านาจ         
ของอังกฤษด้วยเมื่ออังกฤษไม่ยอมจึงขุดคอคอดกระไม่ได้ ความคิดที่จะขุดคลองกระจึงล้มเลิกไป อังกฤษจึงได้
ก าหนดเป็นข้อผูกพันไว้ในสัญญาสมบูรณ์แบบมิให้ไทยขุดคลองดังกล่าวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากอังกฤษก่อน 
 

4.  เมืองเสด็จประทับแรม 
  พระมหากษัตริย์ในอดีตสามพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จ
พระราชด าเนินมาประทับแรมจังหวัดระนอง ตามล าดับดังนี้ 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ผ่านเมืองตระมาประทับแรม 
ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ บนเขานิเวศน์คีรีเมืองระนอง 3 ราตรี เมื่อปี พ .ศ.2433 (พระท่ีนั่งรัตนรังสรรค์เป็นที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ตั้งอยู่ ถนนลุวัง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง) 
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก ประทับแรมจังหวัด
ระนองเมื่อปี พ.ศ. 2460 
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองระนอง และประทับแรมจังหวัดระนอง       
2 ราตรี เมื่อปี พ.ศ. 2471 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดระนอง ประทับแรม ณ จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่     
7  มีนาคม  2502 

   

5.  พระแสงราชศัสตราประจ าเมือง 
  ลักษณะการปกครองของไทยในสมัยโบราณ  นอกจากพระมหากษัตริย์จะทรงด ารงฐานะเป็นผู้น า
ในการปกครองประเทศแล้ว  ในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามยังทรงด ารงต าแหน่งผู้น าทางการทหาร ในฐานะเป็น
จอมทัพผู้เข้มแข็งกล้าหาญอีกด้วย ค าว่า พระมหากษัตริย์จึงหมายความถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่  และในฐานะนักรบ       
ผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้คืออาวุธในการต่อสู้ฟาดฟันปราบปรามข้าศึก อาวุธส าคัญของนักรบ คือ ดาบ             
ค าราชาศัพท์เรียกอาวุธส าคัญประจ าพระองค์พระมหากษัตริย์ คือ พระแสงราชศัสตรา  นอกจากนี้ ยังมีชื่อเรียก
ต่างกันไปอีกหลายอย่าง เช่น พระแสงราชศาสตรา  พระแสงราชศัสตราวุธพระแสงราชาวุธ  หรือ  พระแสงดาบ
อาญาสิทธิ์  เป็นต้น 

พระแสงราชศัสตรามีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายแทนพระราชอ านาจ
ของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฉะนั้น จึงปรากฏธรรมเนียมว่าเมื่อใดก็ตามท่ีพระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระแสงราชศัสตราฯ หรือพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ให้แก่เจ้านายหรือขุนนางผู้
หนึ่งผู้ใด มีความหมายว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ให้บุคคลผู้นั้นมีอ านาจราชสิทธิ์เด็ดขาดในการปฏิบัติราชกิจแทน
พระองค์ในวาระส าคัญ บุคคลผู้ใดที่ได้รับพระราชทานพระแสงราชศัสตราจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้แทนพระองค์ในการ 
ใช้อ านาจราชสิทธิ์ มีความชอบธรรมในฐานะผู้มีอ านาจเต็มสามารถด าเนินการออกค าสั่งในกิจการงานใด ๆ ได้
เด็ดขาดทุกเรื่อง แม้จนกระทั่งสามารถตัดสินพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดถึงข้ันสูงสุด คือ สั่งประหารชีวิตได้
โดยไม่ต้องกราบบังคมทูลให้ทราบความก่อน 
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การรับพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ าจังหวัดระนอง  เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน       
พ.ศ. 2460 
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตกเสด็จทาง
รถไฟออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่  6 เมษายน 2460 ประทับแรมที่เมืองเพชรบุรี  เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมือง
ชุมพร แล้วทรงช้างพระที่นั่ง เสด็จโดยสถลมารค  ข้ามแหลมมลายูไปลงเรือพระท่ีนั่งที่ล าน้ าปากจั่นเสด็จเมือง
ระนอง เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2460 เวลา 16.00 น. ถึงอ่าวระนอง ประทับรถม้าเป็นรถพระที่นั่งเสด็จพระ
ราชด าเนินไปตามถนน มีราษฎรคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ทั้ง 2 ฟากทาง ผ่านซุ้มซึ่งพ่อค้าฝรั่ง  พ่อค้าพม่า 
และพ่อค้าจีน ตกแต่งรับเสด็จขึ้นเขานิเวศน์ ประทับแรม ณ พระท่ีนั่งรัตนรังสรรค์ 
  วันพุธที่ 18 เมษายน  2460 เวลาบ่าย 3 โมง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเครื่องเต็มยศเสือป่า  เสด็จทรงรถพระท่ีนั่งไปยังพลับพลาทอง แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเสือ
ป่า ทหาร ต ารวจภูธร ถวายวันทยาวุธ เมื่อสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว นายพลโท พระยาสุรินทราชา 
สมุหเทศาภิบาล ส าเร็จราชการมณฑลภูเก็ต  อ่านค ากราบบังคมทูลพระกรุณา  ดังต่อไปนี้ 
 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
  ข้าพระพุทธเจ้ารับฉันทานุมัติของข้าทูลละอองธุลีพระบาทและประชาชนจังหวัดระนอง ขอ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วย ในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาททรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลภูเก็ตมาในทางกันดารทั้งทางบกและทางน้ าจนถึง
จังหวัดระนองครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณพิเศษ เพราะใน พ.ศ.2452 เมื่อทรงด ารงพระราช   
อิสริยศ สมเด็จพระยุพราชก็ได้เสด็จพระราชด าเนินมาครั้งหนึ่งแล้วข้าพระพุทธเจ้ายังค านึงถึงพระเดชพระคุณอยู่
มิได้ขาด แต่ถึงแม้มาตรว่าข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาที่จะได้ชมพระบารมีอีกสักปานใดก็เป็นอันพ้นวิสัยที่จะให้
สมหวังในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเมื่อปีก่อนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนและสร้างทางโทรเลขตั้งแต่จังหวัดชุมพรมาเชื่อมต่อกับจังหวัดระนอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก าลังเร่ง
รีบท าอยู่ ณ บัดนี้ก็ควรนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนจังหวัดระนองอย่างยิ่ง ฉะนั้น การที่ได้
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้งนี้ จึงท าให้ข้าพระพุทธเจ้าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้
ทรงรับพระราชภาระปกครอง   พระราชอาณาจักร   พระองค์ได้ทรงท านุบ ารุงรักษาประเทศสยามขึ้นสู่ความเจริญ
โดยรวดเร็วเพียงใด ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นประจักษ์อยู่แล้ว 
 

ล าดับต่อไปนี้  ขออนุญาตอันเชิญพระราชด ารัสตอบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อสมุหเทศาภิบาลและพสกนิกรชาวจังหวัดระนอง  ดังข้อความต่อไปนี้ 

 

   เราได้ฟังค าของสมุหเทศาภิบาลกล่าวในนามของข้าราชการและอาณาประชาชนจังหวัดระนองนี้ 
เรามีความ ปิติและจับใจเป็นอันมาก  ที่ได้ทราบว่าท่านทั้งหลายรู้สึกตัวว่า เราได้พยายามและตั้งใจที่จะท านุบ ารุง
พวกท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นล าดับข้อนี้เป็นข้อท่ีเราปรารถนายิ่งกว่าอย่างอ่ืน 
ส่วนตัวเราที่จะมีความสุขความส าราญและรื่นรมย์อย่างหนึ่งอย่างใดก็โดยรู้สึกว่า ได้กระท าการตามหน้าที่มากที่สุดที่
จะท าได้ให้เป็นผลส าเร็จ เมื่อได้มาแลเห็นผลส าเร็จแม้ไม่เต็มที่  เป็นแต่ส่วนหนึ่งก็นับว่าเป็นสบายใจ 
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ส่วนจังหวัดระนองนี้เราได้เคยมาแต่ครั้งก่อน  ตามที่สมุหเทศาภิบาลได้กล่าวมาแล้ว  และได้มา
รู้สึกว่าเป็นที่ซึ่งอาจเป็นเมืองเจริญได้แห่งหนึ่งในพระราชอาณาจักรของเรา แต่หากว่าล าบากในทางคมนาคม จึงท า
ให้ความเจริญนั้นด าเนินได้ช้ากว่าที่จะเป็นไปได้เราจึงได้ให้จัดการสร้างถนนระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง 
เพ่ือให้การคมนาคมดีขึ้น ครั้งเมื่อเราได้มาในคราวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ก็ได้เดินตามทางที่ตัดใหม่ ซึ่งถึงแม้ยังไม่แล้ว
ส าเร็จดีก็อาจท าความสะดวกข้ึนอีกเป็นอันมาก เมื่อทางไปมาจากจังหวัดชุมพรมาจังหวัดระนองสะดวกข้ึนได้         
ทางบกแล้วการค้าขายและการติดต่อในทางน านุบ ารุงอาณาเขตก็ท าให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนข้อนี้ท าให้เรารู้สึกยินดีและ
รู้สึกเหมือนตัวเราได้มาอยู่ใกล้กับพวกท่านทั้งหลายอีกส่วนหนึ่ง และยังหวังอยู่ว่าจะสามารถจัดการให้การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้นกว่าที่ท าได้ในเวลานี้ 
  ในที่สุดนี้เราขอกล่าวว่าจังหวัดระนองเป็นที่ไปมายากเช่นนี้ เราจึงมีความเสียใจที่จะมาเยี่ยมไม่ได้
บ่อยๆ เท่าท่ีเราปรารถนาจะมาแต่ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงอยู่เสมอ จึงจะขอให้ของไว้เป็นที่ระลึกแทนคือพระแสง 
ราชศัสตราที่เป็นของเราใช้ไว้ส าหรับท่านทั้งหลายจะได้รับไว้รักษาเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่เมืองนี้  เพ่ือเป็นเครื่องแทน       
ตัวเราผู้มาอยู่เองไม่ได้ ขอให้เข้าใจว่าพระแสงนี้เรามอบให้ไม่เฉพาะแต่แก่เจ้าเมืองเท่านั้น  เรามอบให้ท่านทั้งหลาย  
ที่เป็นข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันตั้งใจท านุบ ารุงรักษาพระแสงนี้ไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติยศลงไปไม่ได้แม้แต่เล็กน้อย     
ถึงแม้อาณาประชาชนพลเมืองจงรู้สึกว่ามีหน้าที่เคารพและช่วยรักษาเหมือนกัน เพราะต้องรู้สึกว่าในส่วนผู้ที่มีหน้าที่
ปกครองพระแสงย่อมเป็นเครื่องหมายพระราชอ านาจที่ท่านทั้งหลายรับแบ่งมาใช้ในทางสุจริต ทางธรรม เพื่อน า
ความร่มเย็นแก่อาณาประชาชน ฝ่ายอาณาประชาชนก็จงรู้สึกว่า  พระแสงนี้เป็นอ านาจปกครองเช่นนั้นเหมือนกัน 
และเม่ือรู้สึกว่ามีอ านาจปกครองอยู่ในที่นี้สมควรจะได้รับความร่มเย็นจากอ านาจนั้นแล้ว ก็ต้องนับถือเคารพต่อ
อ านาจนั้นว่าเป็นเครื่องป้องกันสรรพภัย  ดังนี้  ถ้าจะประพฤติให้ถูกต้อง  ต้องตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม  ความสุจริต  
ซื่อตรง  จงรักภักดีอยู่ในพระราชก าหนดกฎหมาย และประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีโดยทั่วกัน 

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับพระแสงนี้ไปรักษาไว้แทนบรรดาข้าราชการ และอาณาประชาชน 
พลเมืองจังหวัดระนอง  เพ่ือเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน ” 
  จึ่งอ ามาตย์ตรี   พระระนองบุรีศรีสมุทรเขตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอ ง รับพระราชทาน         
พระแสงราชศัสตราฝักทองค าจ าหลักลายจากพระหัตถ์ขณะนั้นพระสงฆ์สวดชัยมงคล ข้าราชการและประชาชน
ถวายไชโยพร้อมกัน และพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตต์กราบบังคมทูลรับกระแสพระบรมราโชวาทเหนือเกล้าฯ       
เพ่ือปฏิบัติตามและรับพระแสงราชศัสตราอันเป็นเครื่องราชูปโภครักษาไว้เพ่ือเป็นเกียรติยศและเป็นสวัสดิมงคลแก่
จังหวัดระนองสืบไป 

รัชกาลปัจจุบัน  แม้ว่าจะได้มีการพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ าเมืองต่าง ๆ เพิ่มเติมอีก 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนิยมโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธนวราชบพิตรพระราชทานไป
ประดิษฐาน ณ จังหวัดต่าง ๆ แทน อย่างไรก็ตามทรงตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสานธรรมเนียม
โบราณราชประเพณีอันดีงามแต่กาลก่อน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้
บรรดาจังหวัดที่เคยได้รับพระราชทาน    พระแสงราชศัสตราประจ าเมืองทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจ า
เมืองคืนไว้ประจ าพระองค์ในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานหรือในการประกอบพระราชพิธี        
ณ จังหวัดนั้น ๆ และเมื่อเสด็จพระราชด าเนินกลับจึงพระราชทาน พระแสงราชศัสตราประจ าเมืองคืนไว้แก่จังหวัด
นั้น ๆ  และในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในส่วนภูมิภาคจังหวัดที่ได้รับพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ าเมือง
จะต้องอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจ าเมืองพร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ตั้งแต่งในมณฑลพิธี เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงอัญเชิญไปประดิษฐานดังเดิม 

   

 



                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง) หน้า ๖ 

 

บทที่ ๑ 
 

สภาพทั่วไปของจังหวัดระนอง 
 

๑. ลักษณะทางกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต 

 จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์  (Republic of the Union of Myanmar) มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ,๒๙๘,๐๔๕ ตาราง
กิโลเมตร (๒,๐๖๑,๒๗๘ ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และเป็นล าดับที่ ๖๐ ของประเทศ 
และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง, อ าเภอสวี, อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และอ าเภอไชยา,  

อ าเภอท่าฉาง, อ าเภอบ้านตาขุน และอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of 

Myanmar)  และทะเลอันดามัน 
 

แผนที่ : แสดงที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดระนอง 

 
 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง) หน้า ๗ 

 

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางนับจากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาวประมาณ            
๑๖๙ กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดิน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด ๙ กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศปะกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นปุาปกคลุม ทางทิศตะวันออกของจังหวัด
พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนเป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ ๑๔ และเป็น
ภูเขาประมาณ ร้อยละ  ๘๖  มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจ านวน ๖๒ เกาะ  และมีแม่น้ ากระบุรีกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
 

ตาราง : แสดงลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที ่ จ านวน (ไร่) 
พื้นที่ราบ เกือบราบ มีความลาดชัน ๐ - ๒% ๒๘๘,๕๘๐ 
พื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย คือ ๒ - ๘% ๗๕๖,๑๗๐ 
พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ พ้ืนท่ีซึ่งมีความลาดชันปานกลาง คือ ๘ - ๑๖% ๕๙๐,๕๙๐ 
พื้นที่ท่ีเป็นเขา เป็นพ้ืนท่ีมีความลาดชันมาก คือ ๑๖ - ๓๕% ๓๘๐,๗๒๒ 
พื้นที่สูงชัน ได้แก่ ดินท่ีมีความลาดชัน ๓๕ - ๕๐% ๔๒,๐๕๐ 
พื้นที่สูงชันมาก ได้แก่ พื้นที่มีความลาดชัน ๕๐ - ๗๐% ๑,๙๕๔ 
พื้นที่สูงชันมากท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนท่ีมีความลาดชันมากกว่า ๗๕% ๑,๒๑๒ 

รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒,๐๖๑,๒๗๘ 
      ที่มา : อ้างอิงจากเวบไซต์จังหวัดระนอง (www.ranong.go.th) รวบรวมข้อมูลโดยโครงการชลประทานจังหวัดระนอง  

            

 ๑ .๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือท่ีรู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปดแดดสี่ ” 
เนื่องจากได้รับลมมรสุมทั้งสองด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๓ ,๓๑๕ .๒ มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกในแต่ละปี
ประมาณ  ๘ เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน -พฤศจิกายน และตกมากท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 
อุณหภูมิสูงสุด ๓๓ .๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด  ๒๓.๒๑ องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ ๒๗.๖๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ ๙๕ .๖๗ และต่ าสุด
เฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๘๓ 
 

ตาราง : แสดงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

ปี  พ.ศ. 
(เฉลี่ยทั้ง

ปี) 

ปริมาณ
น้ าฝน      
(ม.ม.) 

จ านวน
วันฝนตก 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ ์
(ร้อยละ) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
๒๕๕๓ ๓๓๑๕.๒ ๒๐๑ ๓๓.๒๖ ๒๓.๒๑ ๒๗.๖๐ ๙๕.๖๗ ๔๕.๘๓ ๗๘.๘๑ 
๒๕๕๒ ๔,๔๐๔ ๒๐๓ ๓๔ ๒๑ ๒๗.๑๘ ๙๕.๐๐ ๔๗.๘๓ ๗๘.๔๓ 
๒๕๕๑ ๓,๗๘๗.๖ ๑๘๙ ๒๘.๖ ๒๖.๔ ๒๗.๓๐ ๘๔.๑๙ ๖๘.๑๒ ๗๗.๓๙ 
๒๕๕๐ ๔,๑๓๘.๑ ๑๘๖ ๓๖.๘ ๑๘.๕ ๒๗.๑๘ ๙๔.๙๒ ๔๗.๗๕ ๗๘.๓๐ 

 ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มกราคม ๒๕๕๓ 
 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง) หน้า ๘ 

 

 

  ในส่วนของลมมรสุมนั้น จังหวัดระนองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทยช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกด
อากาศสูงในซีกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และ
เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย
มาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมาก และฝนตกท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 
และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน  จังหวัดแบ่ง ฤดูกาล ตามลักษณะลมฟูาอากาศของ
ประเทศออกได้เป็น ๓ ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดู
มรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้อากาศร้อนทั่วไป อากาศจะร้อนที่สุดในเดือน
เมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้ าจากทะเล
ท าให้อากาศกลายความร้อนลงไปมาก 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงท าให้มีฝนตก
มากตลอดฤดู และเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศ
หนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว อากาศไม่สู้จะหนาวเย็น 
มากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไปแต่มีปริมาณไม่มาก 
 

๒. การเมือง การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ อ าเภอ ๓๐ ต าบล ๑๗๘ หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอเมืองระนอง  
กระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอกะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ  
 

ตาราง : แสดงจ านวนพ้ืนที่  ระยะทาง  จ านวน ต าบล หมู่บ้าน แยกรายอ าเภอ 

    อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
ห่างจากจังหวัด 

(ก.ม.) 
ต้ังเมื่อ 
(พ.ศ.) 

จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน 

เมืองระนอง ๗๑๓.๗๒๓ - ๒๔๘๑ ๙ ๓๘ 

ละอุ่น ๗๔๘.๕๔๖ ๔๓ ๒๕๑๖ ๗ ๓๐ 

กะเปอร ์ ๖๕๗.๖๘๘ ๕๒ ๒๕๐๘ ๕ ๓๔ 

กระบุร ี ๗๘๓.๐๑ ๖๐ ๒๔๓๙ ๗ ๖๑ 

สุขส าราญ ๓๙๕.๐๗๘ ๙๒ ๒๕๕๐ ๒ ๑๕ 

 

 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง) หน้า ๙ 

 

 

รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน  รายอ าเภอ  ณ  30  กันยายน 2555 
 

อ าเภอ / เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

 

อ าเภอเมืองระนอง 37,216 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 1,912 

ต าบลทรายแดง 2,195 1,827 4,022 1,180 

ต าบลหาดส้มแป้น 1,941 1,665 3,606 1,363 

ต าบลเกาะพยาม 517 466 983 655 

อ าเภอกระบุร ี 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 

ต าบลน้ าจืดน้อย 1,436 1,470 2,906 1,001 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๐ 

 

 

อ าเภอละอุ่น 5,770 5,376 11,146 4,387 

ต าบลบางแกว้ 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 าบลในวงใต้ 630 562 1,192 484 

ต าบลละอุ่นเหนือ 567 495 1,062 393 

อ าเภอกะเปอร ์ 9,465 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 าบลเช่ียวเหลียง 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 าบลน  าจืด 

(ต าบลน้ าจืด) 
1,811 1,865 3,676 1,628 

เทศบาลต าบลกะเปอร ์

(ต าบลกะเปอร์) 
891 884 1,775 529 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๑ 

 

 

เทศบาลต าบลหงาว 

(ต าบลหงาว) 
1,177 1,169 2,373 910 

เทศบาลต าบลละอุ่น 1,218 1,162 2,380 974 

ต าบลละอุ่นใต้ 708 693 1,401 622 

ต าบลบางพระใต ้ 510 469 979 352 

เทศบาลต าบลปากน  า 

(ต าบลปากน้ า) 
1,509 1,326 2,835 1,622 

เทศบาลเมืองระนอง 8,360 8,170 16,530 7,051 

 

ท่ีมา  :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แผนที่ : แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดระนอง 

 
 
 
 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๒ 

 

 

- อ าเภอเมืองระนอง  : ตั้งอยู่ต าบลเขานิเวศน์ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑๓.๗๒๓ ตารางกิโลเมตร 
โดยทั่วไปเป็นภูเขา พ้ืนที่ราบสูงส่วนมาก ที่ราบต่ ามีน้อย ความสูงขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ค่อยๆ ลาด
ต่ าลงมาทางทิศตะวันตกด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน มี แม่น้ ากระบุรีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน และล าคลองเล็กๆ 
จ านวน ๙ 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 ๖๐ กิโลเมตร เป็น
อ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของจังหวัดระนอง (พ้ืนที่เท่ากับ ๗๘๓.๐๑๐ ตารางกิโลเมตร) มีอาชีพหลัก ได้แก่      
ท าสวนยางพารา กาแฟ ปาล์ม และผลไม้ อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย ประมงพ้ืนบ้าน และรับจ้าง มีแม่น้ ากระบุรี
เป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน 

- อ าเภอละอุ่น  : เป็นอ าเภอที่ได้ชื่อว่า "อ าเภอในหุบเขา" ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง       
ห่างจากตัวจังหวัดระนอง ถนนสายหาดส้มแปูน - บางพระใต้ ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร และถนนเพชรเกษม 
- ละอุ่น แยกกิโลเมตรที่ ๓๐ ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตชายฝั่งริมทะเลด้านตะวันตกติดต่อ
ประเทศพม่า มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔๘.๕๔๖ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ า มีล าน้ าส าคัญ ได้แก่                   
คลองละอุ่น คลองบางพระ คลองบางแก้ว ลักษณะพ้ืนที่คล้ายกับรูปหัวใจ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
บางส่วนเป็นที่ราบ มีเนื้อที่เพ่ือการเกษตรประมาณ ๓๙ ,๑๙๔ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรมีการท าสวนยางพารา สวนปาล์ม และท าไร่กาแฟ  

- อ าเภอกะเปอร์  : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนอง ๕๒  กิโลเมตร  
ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔  (ถนนเพชรเกษม)
ประมาณ ๖๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ ๖๕๗.๖๘๘ ตารางกิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านปุาไม้ 
สัตว์ปุา ของปุา และแร่ธาตุต่าง ๆ มีแม่น้ าล าคลองท่ีส าคัญ ๒ สาย คือ คลองกะเปอร์ มีต้นก าเนิดจากเขา         
แม่ยายหม่อน และคลองบางหิน มีต้นก าเนิดจากเขาแดนคลองยัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
เกษตรกรรมและการประมง ซึ่งในพื้นที่มีพืชทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา กาแฟ เงาะ มังคุด ลองกอง 
และปาล์มน้ ามัน  

- อ าเภอสุขส าราญ  : อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากจังหวัดระนอง ประมาณ ๙๒ กิโลเมตร      
มีเนื้อที่รวมประมาณ ๓๙๕.๐๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔๖,๙๒๙.๓๗๕ ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
ไหล่ทวีปและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสูงและปุาไม้สลับอยู่ท่ัวไป พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีพื้นที่ราบประมาณ 
ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาใหญ่เป็นแนวยาวอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอ และมีภูเขากระจัดกระจาย
อยู่ตามริมแนวฝั่งอันดามันด้านทิศตะวันตกมียอดภูเขาสูง คือ ยอดเขาแดน  เป็นรอยต่อของ ๓ จังหวัด คือ 
ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี รวมมีพ้ืนที่ที่เป็นปุาไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ๒.๒ โครงสร้างการบริหารราชการ จังหวัดระนอง มีรูปแบบการบริหารราชการเป็น ๓ รูปแบบ คือ 
  ๑) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน ๓1 หน่วยงาน และระดับอ าเภอ ประกอบด้วย ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมือง อ าเภอกระบุรี อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอละอุ่น และอ าเภอสุขส าราญ 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๓ 

 

 

  ๒) การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้ว ย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ซึ่งมาตั้ง
หน่วยงานในจังหวัด ๗๗ หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๔ หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ ๗ หน่วยงาน 
  ๓) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล
เมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล 9  แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๐ แห่ง 
 

๓. ประชากรและโครงสร้างประชากร 
 ๓.๑ ประชากร 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ระบุจ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง : 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  
                         ที่มา : กรมการปกครอง  รวบรวมโดยส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ๓.๒ โครงสร้างประชากร 

แผนภาพ : จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๔ 

 

 

  หากจ าแนกรายละเอียดตามโครงสร้างหรือองค์ประกอบด้านกลุ่มอายุของประชากรนั้นจะ
พบว่าจังหวัดระนองมีสัดส่วนประชากรโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๑๕-๕๙ ปี รองลงมาคือช่วงแรกเกิด ถึง   ๑๔ 
ปี และ ๖๐ ปีขึ้นไป หรือ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยท างานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยจะสังเกตเห็นว่าจะมีการ
ลดลงในช่วงอายุ ๒๐-๒๔ ปี ซึ่งน่าจะเป็นการโยกย้ายเพ่ือไปศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ 

ล่าสุดส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้เปิดเผยจ านวนราษฎรของ
จังหวัดระนอง ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๘ ๒,๐๓๐ คน โดยจ าแนกเป็นชาย จ านวน 
๙๓,๘๗๔ คน และหญิง จ านวน ๘๘,๑๕๖ คน  

ตาราง : การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร จังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕  
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              ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕) 

๔. ด้านสังคม  
 ๔.๑ ด้านคุณภาพชีวิต 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด (จปฐ.๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดระนอง 

ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนที่
ส ารวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
เทียบ

เป้าหมาย 

จ านวนที่
ต้องแก้ไข
ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ 

หมวดที่ ๑ สุขภาพด ี(ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) 
  ๑.  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด ๑,๙๒๖ คน ๑,๙๒๖ คน ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐     - คน 
   ๒.  แม่ที่คลอดลูกได้รับท าคลอด/ดูแลหลังคลอด ๗๑๒ คน ๗๑๒ คน ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐  - คน 
   ๓.  เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม ๑,๐๑๑ คน ๑,๐๑๑ คน ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐  - คน 
   ๔.  เด็กอายุต่ ากว่า ๑ ปี ได้รับวัคซีนครบ ๑,๐๑๑ คน ๑,๐๑๑ คน ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐  - คน 
   ๕.  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย ๔ เดือนแรก ๗๙๔ คน ๗๖๑ คน ๙๕.๘ ๙๕.๐  ๓๓ คน 
   ๖.  เด็ก – ๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕,๗๓๖ คน ๕,๗๓๓ คน ๙๙.๙ ๑๐๐.๐  ๓ คน 
   ๗.  เด็ก ๖-๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑๔,๑๑๔ คน ๑๔,๑๐๖ คน ๙๙.๙ ๑๐๐.๐  ๘ คน 
   ๘.  เด็ก ๖-๑๒ ปี รับฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบ ๙,๔๙๗ คน ๙,๔๙๐ คน ๙๙.๙ ๑๐๐.๐  ๗ คน 
   ๙.  ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๓๑๖ คร. ๙๗.๗ ๙๕.๐  ๖๔๙ คร. 
  ๑๐.  ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม ๒๗,๙๖๕ คร ๒๖,๙๙๗ คร. ๙๖.๕ ๑๐๐.๐  ๙๖๘ คร. 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๕ 

 

 

๑๑.  คนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้รับตรวจสุขภาพประจ าปี ๔๒,๓๙๑ คน ๔๐,๑๒๑ คน ๙๔.๖ ๕๐.๐  ๒,๒๗๐ คน 
  ๑๒.  คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสัปดาห์ละ ๓ วัน ๘๑,๓๘๓ คน ๘๐,๔๕๗ คน ๙๘.๙ ๖๐.๐  ๙๒๖ คน 
  ๑๓.  ทุกคนในครัวเรือนที่มีประสิทธิประกันสุขภาพ  
        มีหลักประกันสุขภาพ 

๘๔,๔๑๗ คน ๘๔,๓๕๗ คน ๙๙.๙ ๙๘.๐  ๖๐ คน 

หมวดที่ ๒ มีบ้านอาศัย  (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) 
   ๑๔.  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๖๗๗ คร. ๙๙.๐ ๑๐๐.๐  ๒๘๘ คร. 
   ๑๕.  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงตลอดปี ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๗๐๖ คร. ๙๙.๑ ๙๕.๐  ๒๕๙ คร. 
   ๑๖.  ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๗๔๒ คร. ๙๙.๒ ๙๕.๐  ๒๒๓ คร. 
   ๑๗.  ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๖๒๒ คร. ๙๘.๘ ๙๕.๐  ๓๔๓ คร. 
   ๑๘.  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๙๐๕ คร ๙๙.๘ ๑๐๐.๐  ๖๐ คร. 
   ๑๙.  ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๗๑๕ คร ๙๙.๘ ๑๐๐.๐  ๕๐ คร 
   ๒๐.  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๗๖๓ คร. ๙๙.๓ ๑๐๐.๐  ๒๐๒ คร. 
   ๒๑.  ครัวเรือนมีความอบอุ่น ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๙๕๗ คร. ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐  ๘ คร. 
หมวดที่ ๓ ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา) 
 ๒๒.  เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ๒,๓๑๗ คน ๒,๓๑๕ คน ๙๙.๙ ๘๐.๐  ๒ คน 
 ๒๓. เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ๓,๔๑๙ คน ๓,๔๑๓ คน ๙๙.๘  ๘๐.๐  ๖ คน 
 ๒๔.  เด็กอายุ ๖-๑๕ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ๑๔,๑๑๔ คน ๑๔,๐๙๔ คน ๙๙.๙ ๑๐๐.๐  ๒๐ คน 
 ๒๕.  เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อมัธยมปลาย ๑,๙๔๘ คน ๑,๘๘๘ คน ๙๖.๙ ๙๕.๐  ๖๐ คน 
 ๒๖.  เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปี ได้รับฝึกอบรมด้านอาชีพ ๖๐ คน ๔๒ คน ๗๐.๐ ๘๐.๐  ๑๘ คน 
 ๒๗.  คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็มอ่านเขียนไทยได้ ๕๙,๙๘๕ คน ๕๙,๙๒๔ คน ๙๙.๙ ๑๐๐.๐  ๖๑ คน 
 ๒๘.  คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน ์ ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๘๙๖ คร. ๙๙.๘ ๑๐๐.๐  ๖๙ คร. 
หมวดที่ ๔ รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต) 
   ๒๙.  คนอายุ ๑๕-๖๐ ปี มีอาชีพและมีรายได้ ๕๓,๙๙๙ คน ๕๑,๖๖๐ คน ๙๕.๗ ๙๕.๐  ๒,๓๓๙ คน 
   ๓๐.  คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๒๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อไป 

๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๙๓๖ คร. ๙๙.๙ ๗๐.๐  ๒๙ คร. 

   ๓๑.  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๕,๕๑๔ คร. ๙๑.๒ ๘๐.๐  ๒,๔๕๑คร. 
 

ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนที่
ส ารวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
เทียบ

เป้าหมาย 

จ านวนที่
ต้องแก้ไข
ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ 

หมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยม (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น) 
 ๓๒.  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา ๘๗,๑๑๙ คน ๘๖,๗๑๙ คน ๙๙.๕ ๑๐๐.๐  ๔๐๐ คน 
 ๓๓.  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ๘๗,๑๑๙ คน ๗๙,๗๗๐ คน ๙๑.๖ ๙๐.๐  ๗,๓๔๙ คน 
 ๓๔.  คนในครัวเรือน ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย 

๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๖๕๖ คร. ๙๘.๙ ๙๕.๐  ๓๐๙ คร. 

 ๓๕.  คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๗,๔๒๗ คร. ๙๘.๑ ๑๐๐.๐  ๕๓๘ คร. 
 ๓๖.  คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนใน
ครัวเรือน ๘,๗๘๔ คน ๘,๗๗๗ ๙๙.๙ ๑๐๐.๐  ๗ คน 

 ๓๗.  คนพิการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนใน
ครัวเรือน 

๑,๘๑๔ คน ๑,๘๑๐ คน ๙๙.๘ ๑๐๐.๐  ๔ คน 

หมวดที่ ๖ ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น) 
 ๓๘. คนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน/
ชุมชน ต าบล 

๒๗,๙๖๕ คร. ๒๖,๓๑๙ คร. ๙๔.๑ ๙๕.๐  ๑,๖๔๖คร. 

 ๙.  คนในครัวเรือนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณะของชุมชน/ท้องถิ่น 

๒๗,๙๖๕ คร. ๒๖,๘๖๘ คร. ๙๖.๑ ๙๕.๐  ๑,๐๙๗คร. 

๔๐.  คนในครัวเรือนร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ ๒๗,๙๖๕ คร. ๒๖,๖๕๙ คร. ๙๕.๓ ๙๐.๐  ๑,๓๐๖คร. 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๖ 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชน 
๔๑.  คนในครัวเรือนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๗,๙๖๕ คร. ๒๖,๔๓๑ คร. ๙๔.๕ ๑๐๐.๐  ๑,๕๓๔คร. 

   ๔๒.  คนที่มีสิทธิ์ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๖๒,๕๓๒ คน ๖๑,๓๒๒ คน ๙๘.๑ ๙๐.๐   ๑,๒๑๐ คน 
สรุปตัวชี้วัดของทั้งประเทศ 
       บรรลุเป้าหมาย ๒๓ ตัวชี้วัด     คือตัวชี้วัดที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๒๒,๒๓,๒๕,๒๙,๓๐,๓๑,๓๓,๓๔,๓๙,๔๐,๔๒ 
       ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑๙ ตัวชี้วัด   คือตัวชี้วัดที่ ๖,๗,๘,๑๐,๑๔,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๔,๒๖,๒๗,๒๘,๓๒,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๔๑ 
         ไม่มีข้อมูล ๐ ตัวชี้วัด           

 

๔.๒ การสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดระนอง  มีจ านวนโรงพยาบาลรัฐ 

จ านวน ๕ แห่ง ๔๐๔ เตียง สถานีอนามัย ๔๕  แห่ง จ านวนแพทย์ ในจังหวัด มีทั้งหมด ๓๒ คน ทันตแพทย์  
๑๕ คน เภสัชกร ๒๓ คน พยาบาล  ๔๔๗ คน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๖๓ คน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง : แสดงประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร ปี ๒๕๕๓ 

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข/ 
บุคลากร 

หน่วย 
พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
โรงพยาบาลรัฐ แห่ง/เตียง ๕/๔๐๔ ๕/๔๐๔ ๕/๔๐๔ ๕/๔๐๔ 
โรงพยาบาลเอกชน แห่ง - - - - 
สถานีอนามัย/ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 

แห่ง ๔๕ 
๑ 

๔๕ 
๑ 

๔๕ 
๑ 

๔๕ 
๑ 

แพทย์ คน ๓๓ ๓๑ ๒๘ ๓๒ 
ทันตแพทย์ คน ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๕ 
เภสัชกร คน ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๓ 
พยาบาล คน ๔๑๐ ๔๔๕ ๔๔๓ ๔๔๗ 
เจ้าหน้ าที่สาธารณสุข คน ๖๙ ๘๔ ๕๐ ๖๓ 

 ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

ตาราง : แสดงทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ปี ๒๕๕๓ 

บุคลากร จ านวน (คน) อัตราส่วน ๑: ประชากร 
แพทย ์ ๓๗ ๔,๘๙๐ 
ทันตแพทย์ ๑๘ ๑๐,๐๕๒ 
เภสัชกร ๒๗ ๖,๗๐๑ 
พยาบาล ๔๕๒ ๔๐๐ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๘๓ ๒,๑๘๒ 

         ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
 

๔.๓ การศึกษา 
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  จังหวัดระนอง  มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น  
๑๒๒ แห่ง มีข้าราชการครูรวม ๑ ,๖๖๖ คน นักเรียน/นักศึกษารวม ๓๙ ,๘๐๕ คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน
เท่ากับ ๑ : ๒๔ (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓) ปัจจุบันจังหวัดระนองมีการจัดการศึกษา



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๗ 

 

 

ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มีทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน ดังนี้ 

 หน่วยงานจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย  
๑)   การศึกษาปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ  

มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับนี้ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง (ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์เด็กปฐมวัย) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านในวง) 

๒) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  (ปวช.) มีหน่วยงานจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาสายอาชีพ ในส่วนเด็กด้อย
โอกาส มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาพิเศษ มีหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยจัดกลุ่มเปูาหมาย ๓ กลุ่ม คือ เด็กพิการที่เข้ารับการส่งเสริม
พัฒนาในศูนย์ เด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ และเด็กพิการที่อยู่บ้าน 

๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา ดังนี้  
   - การจัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง 

- การจัดการระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นศูนย์นอก
สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 

- หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบของจังหวัดระนองจะจัดการศึกษาท้ังสายสามัญสาย
อาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีศูนย์ให้บริการจ านวน ๕ ศูนย์ อยู่ในทุกอ าเภอ 

 

 ๔.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

รายงานคดีอาญาเปรียบเทียบ ของสถานีต ารวจภูธรจังหวัดระนอง 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  โดยแยกเป็นรายป ี

ประเภทคด ี ม.ค.- ธ.ค.๕๒ ม.ค.- ธ.ค.๕๓ ม.ค.- ๓๑ ต.ค.๕๔ 

 เกิด จับ คน เกิด จับ คน เกิด จับ คน 

 ๑. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 
 

๘ ๖ ๑๓ ๗ ๖ ๘ ๗ ๗ ๑๐ 

 ๑.๑ ฆ่าผู้อื่น 
 

๘ ๖ ๑๓ ๖ ๕ ๗ ๔ ๔ ๖ 

 ๑.๒ ปล้นทรัพย ์
 

         

 ๑.๓ ชิงทรัพย์ (รวม) 
 

      ๓ ๓ ๔ 

 ๑.๔ ลักพาเรียกค่าไถ ่
 

   ๑ ๑ ๑    

 ๑.๕ วางเพลิง 
 

         

 ๒. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 
 

๔๒ ๓๕ ๕๒ ๕๑ ๔๔ ๕๙ ๓๖ ๓๑ ๔๖ 

 ๒.๑ ฆ่าคนตายโดยเจตนา 
 

๘ ๖ ๑๓ ๖ ๕ ๗ ๔ ๔ ๖ 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๘ 

 

 

 ๒.๒ ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 
 

๑ ๑ ๑ ๔ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ 

 ๒.๓ ฆ่าคนตายโดยประมาท 
 

๑ ๑ ๒       

 ๒.๔ พยายามฆ่า 
 

๑๒ ๑๐ ๑๕ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๙ ๖ ๗ 

 ๒.๕ ท าร้ายร่างกาย 
 

๑๗ ๑๕ ๑๙ ๒๑ ๑๙ ๓๐ ๑๘ ๑๘ ๒๘ 

 ๒.๖ ข่มขืนกระท าช าเรา 
 

๓ ๒ ๒ ๖ ๕ ๕ ๓ ๒ ๔ 

 ๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์
 

๘๓ ๕๒ ๗๗ ๑๐๔ ๕๙ ๗๙ ๗๔ ๔๗ ๖๕ 

 ๓.๑ ลักทรัพย ์
 

๖๒ ๓๒ ๕๐ ๘๗ ๔๓ ๖๐ ๕๐ ๒๖ ๔๑ 

 ๓.๒ วิ่งราวทรัพย ์
 

๖ ๖ ๑๑ ๘ ๗ ๑๐ ๑ ๑ ๒ 

 ๓.๓ รีดเอาทรัพย ์
 

         

 ๓.๔ กรรโชกทรัพย ์
 

๑         

 ๓.๕ ชิงทรัพย์ (รวม) 
 

      ๓ ๓ ๔ 

 - บาดเจ็บ 
 

         

 - ไม่บาดเจ็บ 
 

      ๓ ๓ ๔ 

 ๓.๖ ปล้นทรัพย ์
 

         

 ๓.๗ รับของโจร 
 

๑ ๑ ๑       

 ๓.๘ ท าให้เสียทรัพย ์
 

๑๓ ๑๓ ๑๕ ๙ ๙ ๙ ๒๐ ๑๗ ๑๘ 

 ๔. คดีที่น่าสนใจ 
 

๖๐ ๒๗ ๔๒ ๗๔ ๒๗ ๓๘ ๓๕ ๑๓ ๒๕ 

 ๔.๑ โจรกรรมรถจักรยานยนต ์
 

๔๐ ๑๗ ๓๑ ๔๖ ๑๘ ๒๖ ๒๕ ๑๑ ๒๓ 

 ๔.๒ โจรกรรมรถยนต ์
 

   ๒ ๑ ๒ ๑   

 ๔.๓ โจรกรรมโค-กระบือ 
 

         

     ๔.๔ โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 

 ๔.๕ ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร 
 

         

 ๔.๖ ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 
 

         
 ๔.๗ ข่มขืนและฆ่า 
 

         

 ๔.๘ ลักพาเรียกค่าไถ ่
 

         

 ๔.๙ ฉ้อโกงทรัพย์ 
 

๖ ๒ ๒ ๑๒ ๕ ๗ ๕ ๑ ๑ 

 ๔.๑๐ ยักยอกทรัพย์ 
 

๑๔ ๘ ๙ ๑๔ ๓ ๓ ๔ ๑ ๑ 

 ๕. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
 

๙๖๗ ๙๖๕ ๑๑๔๑ ๑๐๔๗ ๑๐๔๒ ๑๑๖๗ ๘๔๒ ๘๐๒ ๙๑๗ 

 ๕.๑ อาวุธ เครื่องกระสุน,ปืน,วัตถุระเบิด 
 

๔๐ ๓๘ ๔๘ ๔๒ ๔๑ ๔๕ ๔๖ ๓๘ ๔๔ 

 - อาวุธปืนธรรมดาและเครื่องกระสุน 
 

๓๘ ๓๘ ๔๘ ๔๐ ๔๐ ๔๔ ๓๙ ๓๗ ๔๓ 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๑๙ 

 

 

 - อาวุธปืนสงครามและเครื่องกระสุน 
 

      ๔   

 - วัตถุระเบิด 
 

๓   ๓ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ 

 ๕.๒ การพนัน 
 

๕๒ ๕๒ ๑๕๓ ๖๗ ๖๗ ๑๒๙ ๓๗ ๓๗ ๙๒ 

 - การพนันทั่วไป 
 

๓๐ ๓๐ ๑๓๑ ๑๔ ๑๔ ๖๘ ๒๐ ๒๐ ๗๕ 

 - การพนันฟุตบอล 
 

๑๓ ๑๓ ๑๓ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 

 - การพนันสลากกินรวบ 
 

๙ ๙ ๙ ๒๒ ๒๒ ๓๐ ๓ ๓ ๓ 

 ๕.๓ ยาเสพติด 
 

๓๑๗ ๓๑๗ ๓๘๒ ๒๙๘ ๒๙๕ ๓๕๓ ๒๗๘ ๒๗๖ ๓๓๐ 

 ๕.๔ ปรามการค้าประเวณ ี
 

๕๔๙ ๕๔๙ ๕๔๙ ๖๓๘ ๖๓๗ ๖๓๘ ๔๗๗ ๔๔๗ ๔๔๗ 

 ๕.๕ สถานบริการ 
 

๙ ๙ ๙ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 ๕.๖ โรงแรม 
 

         

 ๕.๗ มีและเผยแพร่วัตถุลามก 
 

      ๒ ๒ ๒ 
 ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดระนอง 

  จากสถิติคดี ๕ กลุ่มใน ๓ ปีท่ีผ่านมา สามารถสรุป ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์ จ านวนคดีที่เกิดค่อนข้างคงที่และลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการปูองกันและ

สืบสวนติดตามจับกุมมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดสายตรวจกระจายครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และคดีมักจะ
เกิดในกลุ่มที่ ๒ 

กลุ่มที่ ๒ เป็นคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เป็นจ านวนคดีที่เกิดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความ
หนาแน่นทางประชากรศาสตร์ ซึ่งยากต่อการปูองกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวันรุ่น 
โดยมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ไล่ท าร้ายร่างกายกันบนถนนสาธารณะ ผ่านตามแยกต่าง ๆ แต่
ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ทันทีทันใด เนื่องจากขาดพยานชี้ชัดผู้ก่อเหตุได้ และขาดความร่วมมือจากพยาน
บุคคลที่ไม่อยากพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี ท าให้การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่อนข้างจะเป็นเรื่องยาก
และเป็นภาระหนักของเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มที่ ๓ เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามกระแสสังคม
และเศรษฐกิจที่ผันผวน คดีส่วนใหญ่เป็นการลักทรัพย์ตามเคหะสถานช่วงดึก สถานที่เปลี่ยว บริเวณท่ีไม่มีผู้
ผู้คน และเม่ือก่อเหตุแล้วใช้ถนนหนทางเป็นเส้นทางหลบหนี การติดตามจับกุมจึงเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากขาดเบาะแสและพยานส าคัญ 

กลุ่มที่ ๔ เป็นคดีที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เหตุที่เกิดเป็นคดีเก่ียวกับทรัพย์ เช่นการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ และยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การติดตามจับกุมได้น้อย เนื่องจากขาดเบาะแสและพยานส าคัญ 
เช่นเดียวกับกลุ่มที่ ๓  

กลุ่มที่ ๕ เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามกระแสค่านิยมและความรุนแรงของ
สังคมและสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และเบาะแสการติดตามจับกุมยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
นอกจากก าลังพลผู้ปฏิบัติมีน้อยแล้ว เครื่องมือและปัจจัยหนุนอื่น ๆ ก็ยังขาดแคลนอีกด้วย 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๐ 

 

 

 จากสถานการณ์คดีเหล่านี้พอสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยังคงมีความบกพร่องอยู่บ้างและตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการท างานในหลาย ๆ ด้าน อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ พยานหลักฐาน ระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
 

๔.๕ ด้านแรงงาน  
ผลการส ารวจข้อมูลภาวการณ์ท างานของประชากรเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ จังหวัดระนอง 

พบว่ามีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๔๔,๙๔๖ คน จ าแนกเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ได้แก่  
ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล  จ านวน ๙๘,๒๖๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๐ ของประชากรวัยแรงงาน
ของจังหวัดทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ท างานบ้าน เรียนหนังสือ  เด็ก คนชรา   ที่ไม่
สามารถท างานได้ม ีจ านวน ๔๖,๖๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๐ ของผู้อยู่ในวัยแรงงานทั้งหมด  

การมีงานท า  ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๙๘,๒๖๗   คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 
๙๗,๒๒๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔ ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด  

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจังหวัดระนอง จ าแนกตามอาชีพ พบว่าอาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด ๕  
อันดับแรก  คือ 

(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร จ านวน ๔๘,๔๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๗ 
ของผู้มีงานท า 

(๒) อาชีพข้ันพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ  จ านวน  ๑๗,๗๒๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๓ ของผู้มีงานท า 

(๓) อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด  จ านวน ๑๐,๓๘๗ คน คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐.๖๘ ของผู้มีงานท า  

(๔) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๗,๔๒๕  คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๖๔ ของผู้มีงานท า 

(๕) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน ๕,๒๑๓ คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖ ของผู้มีงานท า 

- อัตราการว่างงาน  ในกลุ่ม ก าลังแรงงานทั้งหมด  จ านวน ๙๘,๒๖๗  คน มีผู้ ว่างงาน   
๑,๐๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕  
แรงงานต่างด้าว 

๑) แรงงานต่างด้าวยื่นแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่าเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็น
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑) ให้กรมการจัดหางาน
เพ่ือส่งต่อผ่านช่องทางการทูตให้ประเทศพม่า จ านวน ๕๒,๑๑๔ ฉบับ ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน 
๗,๖๕๒ ราย ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน ๕,๗๔๔ ราย  



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๑ 

 

 

๒) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ได้รับการอนุญาตให้
ท างานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ มกราคม ๒๕๕๓, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔) จ านวน ๕๒,๗๗๒ คน 

 

สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ตามมติครม. 
ที่ได้รับใบอนุญาตท างานจ าแนกเป็นรายปี  ดังนี้ 

 
 

 

  ที่มา :  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  

  นอกจากนี้จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการจังหวัดระนอง เช่น 
หอการค้าจังหวัด สมาคมประมง มูลนิธิศุภนิมิต ตรวจคนเข้าเมือง  ส านักงานสาธารณสุข และที่ท าการ
ปกครองจังหวัด เกี่ยวกับการลักลอบท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น 
ประมง ก่อสร้าง การเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการอ่ืน ๆ ภายหลักจากการจดทะเบียนแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองเก่ียวกับสถิติการเดินทางเข้า – ออก  ราชอาณาจักรของคน
ต่างด้าวสัญชาติพม่าท่ีใช้เอกสารหนังสือผ่านแดน ( BORDER PASS) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ - ๒๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ มีคนต่างด้าวสัญชาติพม่าเข้ามาในราชอาณาจักร จ านวน ๘๔,๒๒๗ คน กลับไปนอก
ราชอาณาจักร (กลับประเทศพม่า) จ านวน  ๗๐,๕๐๙ คน  ยังคงเหลืออยู่ในประเทศ  จ านวน  ๑๓,๗๖๘ คน  
และอาจมีคนต่างด้าวสัญชาติพม่าบางส่วนที่อาจจะไม่ได้มาข้ึนทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและมีบางส่วน
อาจลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านตามช่องผ่านแดน จึงอาจจะคาดได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าลักลอบท างาน
อยู่ในสถานประกอบการต่างๆ  ในจังหวัดระนองจ านวน ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ คน  

๔.๖. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
    ๑) การนับถือศาสนา 
   ชาวระนองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอ
เมือง อ าเภอกะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ มีวัด ๒๔ แห่ง ส านักสงฆ์ ๑๒ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๕๕ แห่ง จ านวน
มัสยิด ๓๑ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๕ แห่ง  ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ  
 

 

ปี 
 

จ านวนแรงงานต่างด้าว 
ชาย หญิง รวม 

๒๕๔๗ ๑๙,๐๑๔ ๑๒,๙๖๕ ๓๑,๙๗๙ 

๒๕๔๘ ๑๔,๓๔๘ ๑๐,๒๒๓ ๒๔,๕๗๑ 

๒๕๔๙ ๑๒,๒๖๓ ๙,๐๓๓ ๒๑,๒๙๖ 

๒๕๕๐ ๑๐,๐๗๗ ๗,๗๓๒ ๑๗,๘๐๙ 

๒๕๕๑ ๙,๙๔๓ ๘,๕๕๑ ๑๘,๔๙๔ 

๒๕๕๒ ๒๗,๕๒๘ ๒๒,๑๔๗ ๔๙,๖๗๕ 

๒๕๕๓ ๒๐,๐๖๗ ๑๗,๓๗๑ ๓๗,๔๓๘ 

๒๕๕๔ ๒๙,๓๓๑ ๒๓,๔๔๑ ๕๒,๗๗๒ 
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    ๒) ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประเพณีสวดกลางบ้าน  มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์ไล่ภูตผีปีศาจ

ทั้งหลาย โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดผม ตัดเล็บ ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดงใส่ลงแพที่ท าด้วย
ไม้ระก าและประดับประดารอบ ๆ แพด้วยธงแดงท่ีท าจากกระดาษสี เมื่อน้ าทะเลหรือน้ าในแม่น้ าขึ้นเต็มท่ีก็
จะมีการปล่อยแพไปตามแม่น้ า ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์มีการจัดงาน ๓ วัน ๓ คืน และมีการจัดแสดง 
มหรสพด้วย ก าหนดจัดงานประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 
   งานขึ้นถ้ าพระขยางค์  จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน  บริเวณถ้ าพระขยางค์เพ่ือให้
ประชาชนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความสวยงามของถ้ า และมีพันธ์ไม้หายาก ซึ่งเชื่อกันว่ามีผู้น ามา
ปลูกไว้เป็นเวลานานแล้ว ก าหนดจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
   งานเทศกาลสงกรานต์น้ าแร่  แช่น้ าศักดิ์สิทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยมีเอกลักษณ์ “สงกรานต์น้ าแร่ แช่น้ า
ศักดิ์สิทธิ์” และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก าหนดจัดงานวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายนของทุกปี 
   ประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีท่ีนิยมปฏิบัติกัน คือ ประเพณีตัก
บาตรเทโว เกิดจากความเชื่อกันว่า ในวันออกพรรษานี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เสด็จลงมา
จากชั้นดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธจะน าอาหารคาวหวานไปใส่บาตร ซึ่งเป็นประเพณี
ทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ช้านาน ก าหนดจัดงานในวันออกพรรษาของทุกปี 
   ประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีการกวนข้าวทิพย์  เป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่
โบราณ เป็นการสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชน และสร้างความสามัคคีของประชาชน โดยมีการเทศน์
มหาชาติและพิธีกวนข้าวทิพย์ ก าหนดจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษไทย (เดือนเมษายนของทุกปี) 
   เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ  จัดในวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวระนอง และประชาชนชาวพม่า ที่นับถือพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ณ พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ าเภอเมือง   
   ประเพณีงานลอยกระทง  เป็นประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นประเพณีของ
พราหมณ์ เพื่อบูชาพระเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์  และพระพรหม ศาสนาพุทธ ก็จัดลอย
กระทงเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดระนองได้จัดประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี 
   งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน  เป็นงานประจ าปีของจังหวัดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ าแร่ ธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย โดยก าหนดจัด
งานในวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคมของทุกปี 
   งานเทศกาลถือศีล กินเจ ความส าคัญ ชาวจีนเชื่อว่าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑ เดือน ๙ ถึง
วันที่ ๙ เดือน ๙ พระโพธิสัตว์ซึ่งได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์ ชาวบ้าน
จึงบ าเพ็ญกุศลถวาย   พระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด บาง
ต านานกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติเพ่ือร าลึกถึงโอรส ๙ พระองค์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้สวรรคตในสนามรบ   
บางต านานกล่าวว่า เป็นการบูชาปฐมกษัตริย์ของชาวจีน ๙ พระองค์เม่ือถึงวันที่ชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์
ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์นั้น  ประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว รับประทานอาหารที่
ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท และผักต้องห้ามอีก ๕  ชนิดคือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบ
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ยาสูบ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดมีพิธีบูชาองค์ประธานงานเทศกาลกินเจ และบูชาเทพเจ้า
ตามความเชื่อ  มีการประทับทรงของเทพเจ้าเพื่อแสดงอภินิหารได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ  ใช้มีดแทง
ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แก้ม แขน ขา ล าตัว ลิ้น ฯลฯ 
 

๕. โครงสร้างพื้นฐาน 
 ๕ .๑ การคมนาคมขนส่ง 

 จังหวัดระนองอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๘ กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางสู่จังหวัด
ระนองด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) โดยรถยนต์ส่วนบุคคล : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ระยะทาง ๙๐ 
กม. แยกซ้ายเข้าเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จังหวัเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร ( จังหวัด ชุมพร) หรือสายรอง คือ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖            
จากสามแยกราชดกรูด อ าเภอเมืองระนอง ไปจดทางหลวงหมายเลข ๔๑ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
   ๒) โดยรถประจ าทาง:  ปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ ากัด และของ
เอกชนสายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี.กรุงเทพ มหานคร ทุกวัน วันละ
หลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง 

 ๓) โดยรถไฟ:  จังหวัดหวัดระนองไม่มีเส้นทางรถไฟ หากประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟ 
สามารถใช้รถไฟที่สถานีรถไฟชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจ าทางชุมพร-ระนอง ระยะทาง ๑๒๒ กิโลเมตร  
   ๔) โดยอากาศยาน : จังหวัดระนองมีท่าอากาศยานพาณิชย์ ๑ แห่ง ทางวิ่งขนาด ๔๕  X 
๒,๐๐๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๔๗๐ ล้านบาท เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ -ระนอง  ผู้ให้บริการราย
ล่าสุด คือ สายการบินระนองแอร์ (บริษัทแฮปปี้แอร์) ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  
และประกาศหยุดบิน เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๕๔ เป็นต้นมา การเดินทางไปยังจังหวัดระนอง จะต้องเดินทาง
จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไปลงที่ท่าอากาศยาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทย สายการบินวัน-ทู-โก 
และสายการบินแอร์เอเชียแล้วต่อรถโดยสารจาก จังหวัด สุราษฎร์ธานีไป จ.ระนอง ระยะทางประมาณ   
๒๑๙ กิโลเมตร 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
  จังหวัดระนองได้รับกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาการผลิตแห่งประเทศไทย โดยการไฟฟูาเชื่อมโยงการ
รับกระแสไฟฟูาจากจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ให้บริการจ านวน ๔ แห่ง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๕๒,๙๙๓ ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถสรุปสถิติการใช้ไฟฟูาของครัวเรือน และภาคธุรกิจในจังหวัดระนองได้ดังนี้ 
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ตาราง : จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ 
เป็นรายอ าเภอ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 

จ านวนผู้ใชไ้ฟฟ้า

(ราย) สถานธุรกิจและ สถานทีร่าชการ

Number of รวม ทีอ่ยู่อาศัย อุตสาหกรรม และสาธารณะ อ่ืน ๆ

consumers Total Residential Business and Government office Others

(Persons) industry and public utility

รวม ๕๒,๙๙๓ ๓๓๓,๗๘๘,๖๓๕.๐๐ ๖๙,๐๐๖,๕๐๕.๓๐ ๒๔๕,๕๘๓,๘๖๙.๕๐ ๑๗,๘๒๐,๔๕๑.๐๐ ๑,๓๗๗,๘๐๙.๓๐

     เมอืงระนอง ๒๘,๕๓๓ ๒๖๑,๙๒๔,๘๙๔.๘๐ ๔๖,๓๗๔,๐๗๔.๘๐ ๑๙๙,๙๓๖,๐๐๖.๑๐ ๑๔,๔๑๑,๙๐๕.๗๐ ๑,๒๐๒,๙๐๘.๒๐

     ละอุ่น ๗,๒๑๘ ๕,๐๑๘,๙๓๖.๕๐ ๓,๐๗๑,๓๐๙.๐๐ ๑,๒๙๑,๙๘๗.๙๐ ๖๓๗,๕๐๗.๖๐ ๑๘,๑๓๒.๐๐

     กะเปอร์ ๘,๑๔๙ ๔๙,๙๑๖,๙๕๗.๒๐ ๘,๓๑๖,๗๔๔.๐๐ ๔๐,๐๑๒,๖๘๑.๓๐ ๑,๕๑๐,๐๔๐.๙๐ ๗๗,๔๙๑.๐๐

     กระบุรี ๙,๐๙๓ ๑๖,๙๒๗,๘๔๖.๖๐ ๑๑,๒๔๔,๓๗๗.๕๐ ๔,๓๔๓,๑๙๔.๒๐ ๑,๒๖๐,๙๙๖.๗๐ ๗๙,๒๗๘.๑๐

     สุขส าราญ - - - - - -

อ าเภอ

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต/์ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)

 
  ที่มา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 
 

 ๕.๓ การประปา 
  การใช้น้ าประปาในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ครอบคลุมเขตเทศบาลเมือง เทศบาลต าบลปากน้ า เทศบาล
ต าบลบางริ้นบางส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบางนอนบางส่วน แหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตประปามีอยู่ ๔ 
แห่ง คือ คลองหาดส้มแปูน คลองบางริ้น ขุมเหมืองฮกหลวง ห้วยวังพง  
 
 

ตาราง : ข้อมูลพ้ืนฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 

ประเภท จ านวน หน่วย 

จ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด :  ๑๔,๔๔๙ ราย 

ก าลังผลิตที่ใช้งาน :  ๒๓,๐๔๐ ลบ.ม./วัน 

ปริมาณน้ าผลิต :  ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าผลิตจ่าย :  ๔๘๗,๐๐๐ ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย :  ๓๗๓,๐๘๖ ลบ.ม. 

ที่มา : ส านักงานการประปาเขต ๔ สุราษฎร์ธาน,ี ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

 

 

 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๕ 

 

 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓

-๒๐๐๖ -๒๐๐๗ -๒๐๐๘ -๒๐๐๙ -๒๐๑๐

๑๒,๓๒๖ ๑๒,๙๕๕ ๑๔,๒๗๔ ๑๔,๕๘๙ ๑๖,๑๔๐

๘,๒๓๒ ๘,๒๒๔ ๗,๘๑๘ ๗,๗๖๑ ๗,๗๖๑

๑๐,๙๗๘ ๑๑,๑๙๔ ๑๑,๔๙๔ ๑๒,๐๒๐ ๑๒,๓๖๓

ธุรกจิ ๑,๐๒๕ ๑,๐๐๑ ๑,๐๔๙ ๑,๐๗๔ ๑,๐๙๒

๗,๗๖๙ ๘,๐๑๕ ๘,๑๙๙ ๘,๖๘๒ ๙,๐๑๘

๙๔๑ ๙๗๙ ๙๙๙ ๑,๐๒๒ ๑,๐๔๐

๑๒๓ ๑๓๘ ๑๔๓ ๑๔๙ ๑๔๗

๑,๑๒๐ ๑,๐๖๑ ๑,๑๐๔ ๑,๐๙๓ ๑,๐๖๖

๕,๑๐๔ ๔,๘๔๙ ๒,๑๐๔ ๓,๙๘๗ ๓,๒๘๕

บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

โทรศัพทส์าธารณะ๒/

บริษัทสัมปทาน

รายการ

บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

บริษัทสัมปทาน

บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

บา้นพัก

ราชการ

 

แผนภาพ : จ านวนผู้ใช้น้ ารายปี 

 
  ที่มา : ส านักงานการประปาเขต ๔ สุราษฎร์ธาน,ี ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 ๕.๔ การติดต่อสื่อสาร 
  ส าหรับอัตราการใช้โทรศัพท์ของจังหวัดระนองในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น มีเลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถ
ให้บริการได้รวม ๒๓,๙๐๑ เลขหมาย และได้มีผู้เช่าหรือขอใช้บริการไปแล้ว รวม ๑๒,๓๖๓ เลขหมาย โดย ผู้เช่า
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของบ้านพัก รองลงมาเป็นกลุ่มของธุรกิจ และโทรศัพท์สาธารณะ ตามล าดับ 
 

ตาราง : แสดงสถิติการบริการโทรศัพท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ :  ๑/ ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่และสาธารณะ๒/ จ านวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะ 

  ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารยังครอบคลุมถึงการติดต่อผ่านอุปกรณ์สารสนเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น  

 ๕.๕ สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 
  สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ NBT และ TBS มีสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก ๓ สถานี ได้แก่ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถามีวิทยุ อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือ
การศึกษา และสถานีวิทยุชุมชน ๑๒ สถานี 
 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๖ 

 

 

 
 

 ๕.๖ การไปรษณีย์โทรเลข 
 ให้บริการครอบคลุมใน ๕ อ าเภอ มี ๙ ที่ท าการ และมีบริการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน จ านวน  

๑๘ ที่ท าการ 

ตาราง : แสดงสถิติรับฝากบริการไปรษณีย์ภัณฑ์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี ๒๕๕๓ 
 

อ าเภอ 
จ านวนที่ท าการไปรษณีย์

Number of post offices 

บริการไปรษณีย์ (รับฝาก) Postal services (Accepted) 
ไปรษณีย์ภัณฑ์

ธรรมดา 
พัสดุ

ไปรษณีย์ 
บริการพิเศษ 

เมืองระนอง ๕ ๒๖๕,๘๓๓ ๑๕,๗๕๓ ๑๙๗,๘๖๒ 
ละอุ่น ๒ ๑,๐๓๗ ๕๙๔ ๓,๕๘๗ 
กะเปอร์ ๑ ๑๖,๘๒๘ ๗๙๒ ๑๐,๔๐๔ 
กระบุรี ๑ ๓๖,๙๒๙ ๙๗๒ ๑๓,๖๒๗ 

  ที่มา : บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

 ๕ .๗ ท่าเรือจังหวัดระนอง 
 จากกรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วยกัน 
โดยเฉพาะข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC มีความเติบโตออย่างต่อเนื่อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ให้การท่าเรื่อแห่งประเทศไทยบริหาร
จัดการท่าเรื่อระนองและการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารท่าเรือระนอง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ 
 กรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเรือระยะแรกเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก จ านวน ๑ ท่า มี
ความยาว ๑๓๔ เมตร กว้าง ๒๖ เมตร สามารถรับเรือขนาด ๕๐๐ GT. ได้พร้อมกัน ๒ ล า โรงพักสินค้า ขนาด 
๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑ หลัง พื้นที่กองเก็บสินค้าหลังท่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 
๒๕๔๓ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
 ต่อมากรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ ๒ เพ่ือรองรับเรือตู้สินค้า/เรือสินค้าทั่วไป มีความยาว
หน้าท่า ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓๐ เมตร สามารถรับเรือขนาด ๑๒,๐๐๐ เดดเวตตัน (DWT.) ได้ครั้งละ ๑ ล า เปิด
ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ พร้อมกับพัฒนาพื้นที่หลังที่เป็นลานกองเก็บสินค้าทั่วไป
ขนาด ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ลานกองเก็บตู้สินค้าขนาด ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร และลานหินคลุกขนาด ๘,๐๑๐๐ 
ตารางเมตร และการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดหาเครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่างๆ มาเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการ 
 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๗ 

 

 

 
 จากท าเลตั้งของท่าเรือระนองที่อยู่ใกล้แหล่งส ารวจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะ
มะ ในประเทศพม่า ศักยภาพของท่าเรือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ พื้นที่หลังท่า แหล่งเสบียงอาหาร น้ ามัน
เชื้อเพลิงและน้ าจืด จึงเป็นท่าเรือท่ีมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะเป็นฐานสนับสนุนหลัก ( Main Supply 
Base) ให้แก่บริษัทข้ามชาติที่ได้รับสัมปทานส ารวจ ชุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะ  
ในประเทศพม่า 
  ท่าเรือระนองมีเนื้อที่ ๓๑๕ ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งปากแม่น้ ากระบุรี เรือสินค้า/เรือตู้สินค้าต้องผ่านร่องน้ า
จากปากร่องน้ าถึงท่าเรือระนอง ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร จากระดับน้ าทะเลต่ าสุด จากท าเลที่ตั้งของท่าเรือ
ระนอง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งส ารวจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะของสหภาพพม่า มีแหล่ง
น้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เวชภัณฑ์ เสบียงอาหาร น้ าจืดฯลฯ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าเรือระนอง พื้นที่
หลังท่ามีความพร้อมและมากพอที่จะกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ในการให้บริการเรือประเภท Off Shore 
Supply ซึ่งสามารถเทียบท่าบรรทุกขนถ่าย ได้พร้อมกัน ๔ ล า ร่องน้ าเริ่มตั้งแต่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะ
ช้างพิกัด (Pilot Bounding) Longitude ๙๐ องศา ๕๒ ลิปดา ๒๐ วิลิปดาเหนือ Latitude ๐๙๘ องศา ๒๖ 
ลิปดา ๕๔ วิลิปดาตะวันออก จนถึงท่าเรือระนอง รวมระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร โดยมีความลึกของร่องน้ า ๘ เมตร 
จากระดับน้ าลงต่ าสุดและความกว้าง ของร่องน้ าเดินเรือ ๑๒๐ เมตร ตลอดระยะแนวร่องน้ าติดตั้งทุ่น
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินเรือจ านวน ๑๔ ทุ่น  
 
๖. การค้าจังหวัดระนอง 
 ๖.๑ โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่ส าคัญ 
   โครงสร้างการตลาดของจังหวัดระนองมีลักษณะไม่สลับซับซ้อนมากนักลักษณะโครงสร้าง
การตลาดจะเป็นตลาด สินค้าอุปโภคและตลาดสินค้าเกษตร  ซึ่งลักษณะการซื้อขายมี ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย 

๑) จากผู้ผลิต (เกษตรกร) ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกโดยตรง  ซึ่งผู้ผลิตจะน าสินค้ามาจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง  ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทผักต่าง ๆ ไม้ผลและสัตว์น้ า 

๒) จากผู้ผลิต (เกษตรกร)  ขายให้กับผู้รับซื้อท้องถิ่น โดยผู้รับซื้อจะเข้าไปเก็บ รวบรวมสินค้าจาก 
เกษตรกร แล้วน าไปขายต่อให้กับผู้ค้าระดับจังหวัดหรือผู้ค้าจังหวัดใกล้เคียง จากผู้ผลิต (เกษตรกร) จะน า
สินค้ามาจ าหน่ายให้กับผู้ค้าระดับจังหวัด ผู้ค้าระดับจังหวัดจะเก็บรวบรวมและคัดขนาด คุณภาพชนิดสินค้า 
และจัดส่งไปจ าหน่ายต่างจังหวัดต่อไป  เช่น สินค้าสัตว์น้ าทะเล 
 

 ๖.๒ ลักษณะของตลาดซื้อขายสินค้าจังหวัดระนอง 
  “ตลาดสินค้าเกษตรและสัตว์น ้า”จัดเป็นตลาดที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกของจังหวัดระนอง 
เนื่องจากจังหวัดระนองมีการผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน 
มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว จ าปาดะ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน)   หมากและ
ข่าเหลือง ส่วนด้านการตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพ้ืนที่จังหวัดระนอง และเกษตรกรบางส่วนก็น า
ผลผลิตไปขายเองที่จังหวัดใกล้เคียง  เช่น อ าเภอเมืองชุมพร และอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่วนสินค้า
ประมงสัตว์น้ าทะเลนั้น เรือประมงจะน าขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาและแพปลาเอกชน ใน



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๘ 

 

 

เขตอ าเภอเมือง โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อสัตว์สัตว์น้ าทะเลถึงท่าเรือ แล้วจัดส่งไปกรุงเทพมหานคร และ
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งจ าหน่ายต่อตลาดต่างประเทศหรือจ าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค 

  “ตลาดสินค้าอุปโภค” ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่อยู่ในย่านตลาดเทศบาลเมืองระนอง  
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง  เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีส าคัญ  ทั้งประเภทขายส่ง
และขายปลีกศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่ส าคัญ 

 ๖ .๓ สินค้าน าเข้า-สินค้าส่งออกรายการส าคัญ 

      สินค้าน้าเข้า  : สินค้าน าเข้าในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพซึ่ง
ไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัด โดยมีสินค้า
น าเข้าที่ส าคัญดังนี้ 

- ข้าวสาร  จะน าเข้ามาจากภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟูา  จะน าเข้ามาจากกรุงเทพมหานคร  
- สินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพต่าง ๆ เช่น  สบู่  ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ามันพืช  น้ าตาลทราย  

เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  เป็นต้น 
  สินค้าส่งออก : สินค้าท่ีผลิตในจังหวัดระนองและส่งออกไปจ าหน่ายยังจังหวัดใกล้เคียง ตลาด
กรุงเทพฯ และตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์สัตวน์้ า เช่น สัตว์น้ า
ทะเลแช่แข็ง ทั้งปลา ปู กุ้ง และปลาปุน เป็นต้น 

 ๖.๔ การเก็บรักษาสินค้า 
  การประกอบธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ของจังหวัดระนอง  เป็นธุรกิจขนาดเล็กประกอบกับสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีน าเข้ามาจ าหน่ายในจังหวัด  ผู้ประกอบการค้าจะน าไปเก็บสินค้าส าเร็จรูป (Stock) ไว้
จ าหน่ายเพียงระยะสั้นๆ ในโกดังเก็บของผู้ประกอบการเท่านั้น หรือแม้แต่ผู้ประกอบการค้าชายแดนไม่ว่า
จะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกหรือน าเข้าจากต่างประทศ เมื่อผู้ประกอบการได้รับสินค้าจะรีบส่งต่อสินค้า
เหล่านั้นออกไปจากครอบครองทันที จึงแทบจะไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่เก็บรักษาสินค้าขนาด
ใหญ่อย่างเช่นคลังสินค้าแต่อย่างใด จังหวัดระนองจึงไม่มีคลังสินค้าท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจะมีก็เพียงแต่
โกดังสินค้าของผู้ประกอบการค้าบางประการเท่านั้น 
 ๖.๕ สถาบันการค้าและการพาณิชย์ 
  องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการค้าของจังหวัดรวมถึงมีส่วนใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ หอการค้าจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมประมงระนอง ชมรมโรงน้ าแข็ง สมาคมจ้างธุรกิจการค้าผ้าส าเร็จรูป สมาคมผู้ค้าปลีกและค้าส่ง  
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ชมรมผู้ส่งออกจังหวัดระนอง สมาคมพ่อค้าท่าเมืองเรืองราษฎร์ เป็นต้น  

๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.๑ ทรัพยากรดิน 
  จากการจ าแนกกลุ่มดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดินของจังหวัดระนอง
จัดอยู่ในกลุ่มที่ ๕๑ (Ranong series: Rg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ  เคลื่อนย้ายมาเป็น



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๒๙ 

 

 

ระยะทางใกล้  ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินในกลุ่มสภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนิน
เขา มีความลาดชัน  ๕-๓๕ % การระบายน้ าดี  การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินเร็วการซึมผ่านของน้ าเร็ว พบ
ทั่วไปในบริเวณท่ีมีหินพื้นเป็นหินทรายและหินเขี้ยวหนุมาน  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนินเขา เทือกเขา 
หรือเชิงเขาการจัดเรียงชั้น A-AC-C-Rลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้น  ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  มีสี
น้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลืองดินล่างเป็นดินร่วนถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนหินและมีชั้นหินพ้ืนภายใน
ความ ลึก ๕๐ ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH ๔.๕-๕.๕) ในดินบนแล้วลดลงตาม
ความลึก 
 
 
 
 

 
 

  ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินพะโต๊ะ และชุดดินท่ายางข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินตื้น
ที่มีสภาพความลาดชันสูงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  ถ้า
หากมีความจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการปลูกยางพารา จะต้องมีการท าขั้นบันได  ปลูกพืชคลุมดิน และมีการให้
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ๗.๒ ทรัพยากรน้ า 

แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ ากระบุรี และคลองส าคัญอีก ๘ สาย ดังนี้  
- แม่น้ ากระบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดระนอง เป็นแม่น้ าที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศพม่า ต้นก าเนิดจากเขาน้ าตุ่น และเขาจอมแหทางทิศเหนือ ไหลผ่านอ าเภอกระบุรีลงสู่ทะเล
อันดามัน มีความยาวประมาณ ๙๕ กิโลเมตร  

- คลองปากจั่น ต้นก าเนิดจากปลายคลองบางนา ทางทิศเหนือ ไหลไปบรรจบแม่น้ า กระบุรี ที่
บ้านนาน้อย มีความยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร คลองล าเลียง ต้นก าเนิดจากเขาบางใหญ่และเขาแดน ทาง
ทิศเหนือ ไหลผ่านอ าเภอกระบุรี แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  

- คลองวัน ต้นก าเนิดจากเขาหินลุ ทางด้านทิศเหนือ ไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรีที่บ้านทับหลี  
มีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร คลองกระบุรี มีต้นก าเนิดจากเขาผักแว่นในเขตจังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนองไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี มีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร 

-  คลองละอุ่น ต้นก าเนิดจากเทือกเขาห้วยเสียด และเขาหินด่าน ไหลไปบรรจบแม่น้ ากระบุรี  
มีความยาวประมาณ ๓๕ กิโลเมตร  

- คลองกะเปอร์ ต้นก าเนิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่บ้านบางล าพู อ าเภอ
กะเปอร์ มีความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร  

- คลองก าพวน ต้นก าเนิดจากเขาพรตานี ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ 

แหล่งน้ าใต้ดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าแหล่งน้ าใต้ดินในจังหวัด
ระนอง มีดังนี ้ 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๓๐ 

 

 

(๑) น้ าใต้ดินในรูพรุนของหิน  แหล่งน้ าเจ้าพระยา ( Chao Phraya aquifers: QCp) พบ
เฉพาะแห่ง มีปริมาณน้ าน้อย ประกอบด้วยดินเหนียวที่ไม่อัดแน่น ทรายและกรวดที่เกิดจากการทับถมโดย
น้ า อยู่บริเวณท่ีราบน้ าท่วมแคบ ๆ และหุบเขาเล็ก ๆ ความลึกของชั้นน้ าไม่เกิน ๒๐๐ ฟุต มีปริมาณน้ า ๒๐ -
๑๐๐ แกลลอนต่อนาที น้ ามีคุณภาพดี  

(๒) แหล่งน้ าใต้ดินบริเวณรอยต่อของหินเนื้อแน่นแหล่งน้ าจากหินปูน ( Carbonate 
aquifers: Pc) ประกอบด้วย หินปูนในยุคเพอร์เมียน ของหน่วยหินราชบุรี น้ าใต้ดินพบอยู่ในโพรง และ
รอยเลื่อนของหินปูน และหินดินดาน มีปริมาณน้ า ๕๐ -๑๐๐ แกลลอนต่อนาที แต่บางแห่งที่เป็นโพรง
หินปูนขนาดใหญ่อาจมีปริมาณน้ ามากถึง ๕๐๐ แกลลอนต่อนาที คุณภาพน้ าเป็นน้ ากระด้าง  และแหล่งน้ าที่
เกิดจากชั้นหินแปรของหินตะกอน  (meta sediment aquifers :PQms) ยุคเพอร์เมียนถึงคาร์บอนิเฟอรัส 
ซึ่งประกอบไปด้วยหินกลุ่มราชบุรี และแก่งกระจานเป็นส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่มี ควอร์ต และเฟลสปาร์สูง 
หรือหินแปรของหินดินดาน และหินแกรนิต จะพบชั้นของน้ าใต้ดินบริเวณรอยแตก และรอยต่อของชั้นหิน 
ซึ่งมีความลึกไม่แน่นอน โดยทั่วไปพบว่ามีปริมาณน้ า ๓๕-๕๐ แกลลอนต่อนาที และมีคุณภาพดี 

 
แผนที่ : แสดงเส้นทางน้ าจังหวัดระนอง 

 
           ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
                            มหาวิทยาลัยมหิดล 

  



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๓๑ 

 

 

 ๗.๓ ทรัพยากรป่าไม้  

   จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุาและภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนคิดเป็น  
ร้อยละ ๘๖ ของพ้ืนที่ มีที่ราบร้อยละ ๑๔ ของพ้ืนที่ เป็นจังหวัดที่มีสภาพปุาที่อุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลการ
แปรภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ พบว่าจังหวัด
ระนองมีพ้ืนที่ปุา จ านวน ๑ ,๖๕๑.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑ ,๐๓๒,๓๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ .๐๘ ของ
พ้ืนทีจ่ังหวัด โดยแยกเป็น ดังนี้  
 

ตาราง : แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดระนอง 

พื้นที่ปุาไม ้ เนื้อท่ี (ตร.กม.) เนื้อท่ี (ไร่) ของพื้นที่จังหวัด % 
ปุาบก ๑,๔๐๐.๘๒  ๘๗๕,๕๑๒.๕๐ ๔๒.๔๗ 
ปุาชายเลน ๒๕๐.๙๑ ๑๕๖,๘๑๒.๕๐ ๗.๖๑ 
รวม ๑,๖๕๑.๗๕ ๑,๐๓๒,๓๒๕ ๕๐.๐๘ 

 ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช, ๒๕๔๙ 

  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาจ านวนมาก และมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงท าให้มี
สภาพปุาหลายชนิดอยู่ในพ้ืนที่ปุา ส่วนใหญ่จะเป็นปุาดงดิบชื้น และปุาเบญจพรรณอยู่ท่ัวไป นอกจากนั้นจะ
เป็นทุ่งหญ้าเป็นหย่อม ๆ พรรณไม้ที่พบจ านวนมาก ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก กระบาก 
จ าปา ปุาเสียดช่อ ตาเสือ อินทนิล กอ ส่วนไม้พ้ืนล่างมีพวก ไผ่ ปาล์ม เต่าร้าง หมากปุา ระก า หวาย เฟิร์น 
และเถาวัลย์ต่าง ๆ พรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ปุามี เหรียง สะตอ มะขามปูอม มะกอก ไทร คอแลน เป็นต้น 
พ้ืนที่ปุาจังหวัดระนอง ได้รับการประกาศโดยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขตอุทยาน ดังนี้ 

๑) พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ  จ านวน ๑๓ ปุา เนื้อท่ีรวมทั้งหมด ๑,๔๓๗,๓๗๐  ไร่ ได้แก่ ๑)  
ปุาน้ าขาว อ าเภอกระบุรี เนื้อท่ี ๑๖๔,๕๒๑ ไร่ ๒) ปุาน้ าจืดปุามะมุและปุาปากจั่น  เนื้อที่ ๗๖,๕๑๓ ไร่ ๓) 
ปุาล าเลียง เนื้อที่ ๑๔๓,๔๐๖ ไร่ ๔) ปุาคลองล าเลียง-ละอุ่น เนื้อท่ี ๒๗,๗๑๒.๒๕ ไร ่๕) ปุาละอุ่นและปุาราชกรูด 
เนื้อท่ี ๔๒๙,๙๒๒ ไร ่๖) ปุาคลองเส็ดกวด ปุาเขาหินช้าง เนื้อที่ ๑๙,๔๑๒ ไร่ ๗)ปุาคลองหัวเขียวและปุาเกาะสุย 
เนื้อท่ี ๗๗,๐๓๑ ไร่ ๘) ปุาเกาะช้าง  เนื้อที่ ๑๒,๔๓๔ ไร่ ๙) ปุาเกาะพยาม เนื้อที่ ๑๐,๘๗๕ ไร่ ๑๐) ปุาเขา
น้ าตกหงาว เนื้อที่ ๑,๘๓๑.๒๕ ไร่ ๑๑) ปุาคลองหินกลองและปุาคลองม่วงกลวง เนื้อที่ ๗๒,๗๑๒.๒๕ ไร่ ๑๒) 
ปุาเลนคลองม่วงกลวงและแหลมคลองหน้าทุ่ง เนื้อที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ๑๓) ปุากะเปอร ์เนื้อที่ ๒๕๖,๐๐๐ ไร ่

๒) อุทยานแห่งชาต ิจ านวน ๔ แห่ง เนื้อท่ีทั้งหมด ๘๘๔,๙๓๘ ไร ่ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ าย่อย ๒ ลุ่มน้ า 
ได้แก่ ลุ่มน้ าย่อยภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนและลุ่มน้ าย่อยแม่น้ ากระบุรี  ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอกระบุรี   
ละอุ่น เมืองระนอง  กะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ  จากข้อมูลการค านวณพ้ืนที่ปุาไม้ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ พบว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยดังกล่าวจะมีพ้ืนที่อนุรักษ์อยู่หลายแห่งด้วยกัน ดังนี ้

 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๓๒ 

 

 

 - อุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี  ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน  ในท้องที่อ าเภอกระบุรี  
อ าเภอละอุ่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี  ๒๕๔๒ ครอบคลุมพ้ืนที่  
๑๖๐ ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพสหภาพเมียนมาร์ทางด้านทิศตะวันตก  โดยมีแม่น้ า
กระบุรีเป็นเส้นแบ่งก้ันสองประเทศ พ้ืนที่ประมาณ ๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ในแม่น้ า
มีเกาะ จ านวน ๖ เกาะได้แก่ เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า มี
ลักษณะเป็นชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีล าน้ าขนาดใหญ่เล็กจ านวนมากจากที่สูงใน
แผ่นดินไหลออกสู่แม่น้ ากระบุรี  ซึ่งแม่น้ าล าคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ าและ
ชายฝั่งท าให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ า ล าคลองถูกปกคลุมไปด้วยปุาชายเลน  

 - อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๑๗,๕๐๐ ไร่ หรือ ๖๖๘  ตาราง
กิโลเมตร อยู่ในอ าเภอเมือง  ละอุ่น จังหวัดระนอง  และอ าเภอพะโต๊ะ  ทุ่งตะโก หลังสวน จังหวัดชุมพร ไหล
ตกลงมาจากหน้าผาสูง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  มีไม้มีค่าเป็นจ านวนมาก  เป็นปุาต้น
น้ าล าธารสัตว์ปุาชุกชุม  เทือกเขาทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด  มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
ระนองกับจังหวัดชุมพร พืชพรรณและสัตว์ปุาที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  เป็นปุาดิบชื้น  มีต้นไม้
ใหญ ่ไม้มีค่า และไม้พ้ืนล่างข้ึนอยู่หนาแน่นที่ส าคัญ ได้แก่ พญาไม ้ตะเคียนทอง หลุมพอ จ าปา เป็นต้น 

 - อุทยานแห่งชาติแหลมสน  ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศ
ไทยในท้องที่อ าเภอเมือง  อ าเภอกะเปอร์  กิ่งอ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  และอ าเภอคุระบุรี  จังหวัด
พังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหาดแหลมสนและหมู่เกาะใกล้เคียง  มีปุาสนที่
เกิดตามธรรมชาติเป็นไม้เด่น  อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๙๖,๘๗๕ ไร่ หรือ ๓๑๕ ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเล  และหมู่เกาะ  ๒ หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะก าใหญ่  และหมู่เกาะก า
นุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ  อีก ๘ เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ าน้อย  เกาะเปียกน้ าใหญ่  เกาะเทา เกาะ
ค้างคาว เกาะล้าน เกาะก านุ้ย และเกาะไข่ใหญ่ 

 - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง  เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอด
ยาวตลอดแนวชายฝั่งเหนือ -ใต้ของทะเลอันดามัน  ติดต่อกับชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพสหภาพ
เมียนมาร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาเกาะพยาม  ปุาสงวนแห่งชาติปุาเกาะช้าง  ปุาสงวน
แห่งชาติปุาคลองหินกลอง  - ปุาคลองม่วงกลวง  และปุาสงวนแห่งชาติปุาคลองหัวเขียว  – ปุาคลองสุย  
ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ  

๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๔ แห่ง เนื้อท่ี ๗๓๔,๔๕๖ ไร่ ได้แก่ เขต 
รักษาพันธ์สัตว์ปุาคลองนาคา เนื้อท่ี ๓๓๑,๔๕๖ ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งระยะ-นาสัก เนื้อที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร ่
เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ เนื้อที่ ๑๑๐,๐๐๐ ไร่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาควนแม่ยายหม่อน เนื้อที่ ๘๓,๐๐๐ ไร ่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาปุาเลนคลองม่วงกลวง เนื้อที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่  
    ๔) พื้นที่สวนป่า ที่ปลูกโดยกรมปุาไม้และองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จ านวน ๙ แห่ง เนื้อที่ ๓๐,๘๗๑ ไร่ 
     ๕) ทรัพยากรป่าชายเลน 

- ป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลน  และน้ าทะเลท่วมถึง  จังหวัดระนองซึ่งอยู่ติดกับ  
ทะเลอันดามัน ชายฝั่งมีน้ าทะเลท่วมถึง ท าให้เกิดสภาพปุาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ปุาชายเลน เป็นปุาที่มีสภาพ
ทางนิเวศวิทยาที่ส าคัญมาก  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน  พบมากบริเวณปากน้ าคลองละอุ่น  ริมฝั่งล า



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๓๓ 

 

 

น้ ากระบุรีด้านเขาหินช้าง  และบริเวณหมู่เกาะหน้าปากน้ าละอุ่น  สามารถจ าแนกออกได้เป็นปุาชายเลน
บริเวณลนเหลว ซึ่งบริเวณนี้ช่วงน้ าทะเลขึ้นจะท่วมถึงทุกวัน  มีดินเลนเหลวและลึก  ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปรากฏจะ
ขึ้นอยู่ที่ส าคัญ  ได้แก่ แสมด า แสมขาว แสมทะเล และมีโกงกางใบเล็กขึ้นปะปนเล็กน้อย  และปุาเลน
ค่อนข้างแน่น  อยู่ระหว่างปุาชายเลนที่ดินเลนเหลวกับปุาชายหาด  พันธุ์ไม้ที่ข้ึนค่อนข้างหนาแน่น  ได้แก่ 
โปร่งแดง โปรงขาว และโกงกางใบเล็ก  พังกาหัวสุม ถั่วด า ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนด า  ส าหรับใน
บริเวณปุาชายเลนใกล้ทะเล  ซึ่งได้รับอิทธิพลของลม  และคลื่นโดยตรงจะพบไม้ล าแพน  แสมขาว และ โปรง
แดง เพ่ิมข้ึนอีก ปุาชายเลนของจังหวัดระนองได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก  โดยการประกาศให้เป็น  
พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก ( Ranong Biosphere Reserve ) เมื่อปี ๒๕๔๐ ซึ่งมีความส าคัญในแง่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและยังถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของท้องถิ่นด้วข้อมูลจากการแปล
ภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๗  พบว่า พ้ืนที่ปุาชายเลนจังหวัด
ระนอง ๒๕๐.๙ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗๖ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด    
  - ปัญหาทรัพยากรปุาไม้ที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ การบุกรุกแผ้วถางปุาเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งพ้ืนที่ปุาชายเลนเพื่อการประกอบอาชีพ  

 ๗.๔ ทรัพยากรแร่  
  ในอดีตจังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกท่ีส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาเมื่อแร่
ดีบุกมีราคาต่ าลง เหมืองแร่ดีบุกจึงปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก แล้วหันมาผลิตแร่ดินขาวแทน โดยมีแร่ดีบุกเป็น
แร่พลอยได้ จังหวัดระนองมีทรัพยากรแร่และหินจ านวน ๔ ชนิด คือ ดีบุก ดินขาว หินปูน และทรายแก้ว 
ปัจจุบันในจังหวัดระนองมีประทานบัตรท าเหมืองแร่รวมทั้งสิ้น ๗ แปลง เนื้อท่ีรวม ๘๐๗ ไร่ ๒ งาน ๘๐ 
ตารางวา ซึ่งทั้งหมดเป็นแร่ดินขาว 
  ทรัพยากรแร่ในจังหวัดสามารถก าหนดขอบเขตเป็นพ้ืนที่แหล่งแร่ได้ ๓ ชนิด คือ หินปูน ดีบุก  
ดินขาว มีเนื้อที่รวมกันประมาณ ๔๕๖ ตารางกิโลเมตร และจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ 

๑) กลุ่มแร่เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินปูนที่ยังจ าแนกประเภทไม่ได้เนื่องจากไม่มีผลวิเคราะห์ทางเคมี  

๒) กลุ่มแร่เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ กลุ่มแร่โลหะ ได้แก่ 
ดีบุก และกลุ่มแร่อุตสาหกรรม ได้แก่ ดินขาว และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

๓) กลุ่มแร่เพ่ือการเกษตร ได้แก่ โดโลไมต์ 
 

๘. การท่องเที่ยว 
 ๘.๑ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
  เขตอ าเภอเมืองระนอง 

๑) สวนสาธารณะรักษะวาริน : การมาอาบน้ าแร่ร้อนที่จังหวัดระนอง เป็นจุดหมาย หนึ่งของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนี้ สวนสาธารณะรักษะวารินบ่อน้ าร้อนในเขตเทศบาลระนอง  จึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวแวะมาอาบน้ าแร่ และพักผ่อนในสวนรุกขชาติปุาในตัวเมืองระนอง ตั้งอยู่
ริมถนนชลระอุ ถนนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาส
เมืองระนองบ่อน้ าร้อนซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ ๓ บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่  บ่อลูก ทั้ง ๓ บ่อ  มี



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๓๔ 

 

 

อุณหภูมิประมาณ ๖๕ องศาเซลเซียสสามารถใช้ดื่มและอาบได้ เมื่อครั้งพระราชพิธีฉลองพระชนพรรษา
ครบ ๕ รอบ ได้น าน้ าจากท่ีนี้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกท าน้ าศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้เป็นน้ าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธี
นั้นด้วย นอกจากบ่อน้ าร้อนแล้วยังมีห้องอาบน้ าร้อน บริการแช่น้ าร้อน นวดสปาด้วยน้ าแร่ร้อนธรรมชาติ 

บ่อน้ าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 

   
๒) น้ าตกหงาว : ตั้งอยู่บริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง 

มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวครอบค ลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงมาถึงจังหวัดระนอง  จากภูเขา
หญ้า สามารถมองเห็นสายน้ าตกไหลตามภูผา  โดยเฉพาะฤดูฝนจะเห็นน้ าตกหลายสายไหลลงมาจากภูเขา
เป็นทางหลายเส้น  เป็นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขานมสาว  และ
เทือกเขาห้วยเสียด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของจังหวัดระนอง  ปุาอุดมสมบูรณ์  บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น
ด้วยพันธ์ไม้นานาพันธ์ ชุ่มฉ่ าด้วยละอองน้ าตก  น้ าตกหงาว ยังเป็นถิ่นก าเนิดของปูเจ้าฟูา  ซึ่งเป็นปูน้ าจืด
ชนิดหนึ่ง พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทย  น้ าตกจะไหลลงจากภูเขาเป็นธารน้ าสีเขียวสวยงาม สามารถ
กระโดดลงเล่นน้ าได้ น้ าใสสะอาด  พบเห็นปลาตัวเล็กว่ายในน้ าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน นักท่องเที่ยว
สามารถเดินขึ้นไปชมความงามของน้ าตกได้สะดวก นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  ๔ (ถนน
เพชร-เกษม) สาย ระนอง-พังงา ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๓ กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ   
ภูเขาหญ้า และบ่อน้ าพุร้อนพรรั้ง 

๓) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) 

 จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ ๓ พระองค์ 
ได้แก่ รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๓๓) รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ.๒๔๖๐) รัชกาลที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๗๑)  จนกระท่ังเดือน
พฤษภาคม ๒๕๐๗ ได้รื้อถอนพระที่นั่งเพ่ือสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ 
จังหวัดระนองได้มีโครงการก่อสร้างพระท่ีนั่งรัตนรังสรรค์จ าลองข้ึนใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เดิม

และจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัด ปัจจุบัน ตั้งอยู่บนเนินเขานิเวศน์คีรี มี
ลักษณะเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ที่จัดจ าลองขึ้นใหม่ โดยท า
ด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง มีสิ่งที่จัดแสดงไว้ภายใน
พระราชวังฯ ได้แก่ ห้องบรรทมของรัชกาลที่ ๕ ห้อง
พระราชินีอาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง
สะพานเชื่อมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปด 

เหลี่ยม  การจัดแสดงภาพเก่าในอดีต และข้าวของเครื่องใช้ที่ส าคัญของรัชกาลที่ ๕  

http://www.ranongtour.com/
http://ranongtourist.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html
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๔) หมู่เกาะระนอง (เกาะพยาม) :  
เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว หาดทรายขาว
สะอาดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง (ระนอง) อยู่ห่าง
เกาะช้างมาทางใต้ ๔ กิโลเมตร ตอนกลางของเกาะพ้ืนที่เป็นภูเขามีปุา
ไม้และสัตว์ปุาประเภทนกลิงและหมูปุา  พ้ืนที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยน
เป็นสวนชาวบ้าน   บนเกาะมีอาชีพท าสวนมะพร้าว สวนยางและสวน
กาหยู ลักษณะทางภูมิศาสตร์รอบ  ๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหินบริเวณตอนกลาง ของอ่าวเป็นหาด
ทราย เกาะพยาม  เป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดีจนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งกาหยูหวานของ
จังหวัดระนอง 

๕) เกาะช้าง : อยู่ห่างจากเกาะพยามประมาณ ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากปากน้ าระนอง
ประมาณ ๑.๕ ชั่วโมง จุดเด่นมีชายหาดและทิวทัศน์รอบเกาะที่สวยงาม ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้
อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกเงือก ปัจจุบันจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
- เมษายน การเดินทางลงเรือที่ท่าเรือปากน้ าระนอง 

๖) ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้าน หรือเขาผี : ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ต าบลหงาว อ.เมืองฯ จากเขตเทศบาล
เมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-พังงา) ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เขาหัวล้านหรือเขาผีนี้ เป็นภูเขา
ที่ไม่มีไม้ใหญ่ข้ึน ในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้บางครั้งจึงเรียกว่า
เขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้า ส าหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพ่ือชมทิวทัศน์โดยรอบ  

ภาพ : ภูเขาหญ้า 

 
 

๖) น้ าตกปุญญบาล  : เดิมชื่อน้ าตกเล็ดตะกวด ตั้งอยู่ ในต าบลบางนอน ริมทางหลวงหมายเลข ๔  
ทางไปจังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ ๕๙๗ จะเห็นน้ าตกอยู่ด้านขวามือ สูงประมาณ ๒๐ เมตร น้ าตกมีด้วยกัน ๓ 
ชั้น ต้นก าเนิดมาจากล าห้วยเล็กๆ บนปุาสงวนแห่งชาติ ปุาละอุ่น ปุาราชกรูด น้ าตกปุญญบาลเป็นน้ าตก 

ชั้นแรก มีลักษณะสายธารไหลลงจากหน้าผาสูง ประมาณ 
๑๐ เมตร ส่วนน้ าตกตอนที่ ๒ มีชื่อว่าน้ าตกโตนไผ่ และ
ชั้นที่ ๓ ชื่อโตนต้นเฟิ ร์น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ 
จะมีเส้นทางชมน้ าตกและศึกษานิเวศปุาดิบจากชั้น ๑ ถึง
ชั้นที่ ๓ มีระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร เป็นน้ าตกท่ีมีความ 
งามน้ าไหลตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชม

ได้สะดวก เหมาะส าหรับแวะพักผ่อน มีลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้จุด
ชมวิวของเมืองระนอง 

แผนภาพ : จุดชมวิวเมืองระนอง 
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๗) วัดหาดส้มแป้น : ห่างจากสวนสาธารณะรักษะวาริน ๖ กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจ คือ ปลาพลวง 
ซึ่งอยู่ในคลองหาดส้มแปูนเป็นจ านวนมาก และวัดหาดส้มแปูน เป็นที่ตั้งของศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือน
หลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประชาชนภาคใต้เคารพนับถือมาก 

๘) วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) : อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข ๔๐๐๔ 
(สายระนอง-ปากน้ า) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี  เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดแห่งแรกใน
จังหวัดระนอง  ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง ๑๐ เมตร มีอายุกว่า ๗๐ ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมี
พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมากเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระนอง  

๙) หาดชาญด าริ : อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔  (ระนอง-
ปากน้ า) ระยะทาง ๙  กิโลเมตร หรือห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนอง ๘  กิโลเมตร ก่อนถึงหาดชาญด าริ
ประมาณ ๒๐๐  เมตร จะเป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนปากน้ าระนอง และเกาะสองหรือ
วิคตอเรียพอยท์ของฝั่งพม่า ตลอดจนเกาะแก่งอ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ ากระบุรี และยังเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างดี หาดชาญด าริมีท่าเทียบเรือส าหรับเรือท่องเที่ยวซึ่งบริการ
น าเที่ยว ไปยังเกาะแก่งต่างๆ ของระนองในทะเลอันดามันด้วย 

๑๐) สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔  (ถนนสายระนอง - 
ปากน้ า ) ห่างจากเทศบาลเมืองระนองประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีน (ฮวงซุ้ย ) ฝังศพพระ
ยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก 

๑๑) วิคตอเรียพอยท์ เป็นเขตชายแดนอยู่ในฝั่งสหภาพเมียนมาร์ นักท่องเที่ยวต้องการไปชมหรือซื้อ
สินค้าท่ีระลึก เช่น พลอย เครื่องประดับที่ท าจากเปลือกหอยและงาช้าง สามารถโดยสารเรือจากปากน้ า
ระนองได้ ทั้งนี้จะต้องท าบัตรผ่านแดนก่อนโดยติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง 

๑๒) ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ตั้งอยู่ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จากตัวเมืองไปตามถนนเพชรเกษม ประมาณ  
๑๓๕ กิโลเมตร แยกขวามือถนนลาดยาง ๖ กิโลเมตร เป็นศูนย์วิจัยธรรมชาตปิุาชายเลนระดับนานาชาติของกรม
ปุาไม้ได้รับการรับรองจาก UNDP/UNESCO ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก  จุดเด่นได้แก่ต้นโกงกาง
ยักษ์อายุประมาณ ๒๐๐ ปี 

๑๓) น้ าตกโตนเพชร  ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔  ไปทางจังหวัดพังงาห่างจากตัวเมืองระนอง ๒๙ 
กม. มีทางแยกเข้าน้ าตกที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รถสามารถเข้าได้  ๒ กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้า ๕ กิโลเมตร 

๑๔) บ้านค่ายเจ้าเมืองระนองหรือจวนเจ้าเมืองระนอง  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองสร้างข้ึนใน
สมัยพระยาด ารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เมื่อประมาณ พ .ศ.๒๔๒๐ หลังเหตุการณ์กุลีจีน ก่อการกบฏ 
เป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วยแนวก าแพงและซากอาคารต่างๆ ที่ควรรู้ควรศึกษา 

๑๕) เจ้าเรือนสปา เป็นสถานที่ในการบ าบัดรักษา โดยใช้แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย 
 

 เขตอ าเภอกะเปอร์ 
๑) อุทยานแห่งชาติแหลมสน  : อยู่ห่างจากตัวเมือง ๕๓  กิโลเมตร จากถนนใหญ่ไปยังอุทยานฯ 

๑๐ กิโลเมตร  ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ต าบลราชกรูด  อ าเภอเมือง ลงไปทางใต้ผ่านต าบลม่วง
กลวง ต าบลกะเปอร์  ต าบลบางหิน ของอ าเภอกะเปอร์ และต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง  เลย
ไปถึงอ าเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา และครอบคลุมไปถึงเกาะต่าง ๆ  ในทะเลอันดามัน คือ เกาะค้างคาว และ
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หมู่เกาะก า ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประกอบด้วย หาดบางเบน  เป็นหาดขนาดใหญ่มีสวนร่มรื่น
หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนประมาณ  ๔  กิโลเมตร  มีหาดทรายขาวสะอาดและเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด 

๒) เกาะค้างคาว : เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด ด้านเหนือของเกาะเป็นหาดหินงาม มีหิน
ทรงกลมมนเรียงรายอยู่เต็มหาดไปหมด จากหาดบางเบนนั่งเรือไปเกาะค้างคาวใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที 
เกาะค้างคาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง มีอาณาเขตไม่กว้างใหญ่เท่าไรนัก บริเวณรอบๆ เกาะ ส่วนใหญ่ 
จะเป็น หินผา ลาดชัน ส่วนด้านหน้าของเกาะ ที่ติดกับเกาะสีชัง จะเป็นหาดทราย ทอดตัว ยาว ประมาณ 
๒๐๐ เมตร โดยมีแนวปะการัง ทอดตัว เรียงราย ขนาดคู่ตลอดแนวหาด กิจกรรม บน เกาะ ค้างคาว มี
หลากหลายรูปแบบเช่นกิจกรรมด าน้ าดูปะการัง กิจกรรม ตกปลาหมึก และกิจกรรมตกปลาชายฝั่ง อีกทั้งยัง
ใช้เป็นที่หลบพายุหลบลมในช่วงหน้ามรสุม ของบรรดาเรือหาปลาอีกด้วย 

๓) เกาะก าตกหรือเกาะอ่าวเขาควาย : มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จากเกาะค้างคาวนั่งเรือไปเกาะ 
ก าตกใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที หมู่เกาะก าเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยาน
ทางทะเลของเมืองระนอง มีเกาะก าใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและรายล้อมด้วย เกาะก านุ้ย เกาะก ากลาง 
เกาะก าตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน พื้นที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่อยู่ในแนวน้ าตื้น น้ าทะเลลึกไม่เกิน ๗  เมตร 
มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้ าลึก ทะเลรอบเกาะมีความลึกประมาณ ๑๐  เมตร หมู่เกาะก าเพียบพร้อม
ส าหรับความเรียบง่ายยิ่งใหญ่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการรับรู้แนบชิดและมองเห็นในความงดงาม ความ
สงบที่ธรรมชาติมอบให้ 

๔) น้ าตกเขาพระนารายณ์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ประมาณ ๓ กม. เป็นน้ าตกที่มี
ความงดงามมากแห่งหนึ่งสูง ๑๑ ชั้น ลดหลั่นลงมาตามไหล่เขา น้ าตกแห่งนี้มีน้ าไหลอยู่ตลอดปี บรรยากาศ
ชุ่มชื้นบริเวณรอบ ๆ มีไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่หนาแน่นนับว่าเป็นสถานที่ท่ีน่าสนใจและน่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง 

เขตอ าเภอกระบุรี 
๑) น้ าตกชุมแสงหรือน้ าตกสายรุ้ง : อยู่ที่บ้านปากจั่น ต าบลปากจั่น ไปตามทางหลวงหมายเลข 

๔ ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง ๘๐  กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอกระบุรี (ทางไปจังหวัดชุมพร) ๑๖  
กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่  ๕๒๙-๕๓๐ (ด้านตรงข้ามกับทางเข้าสู่นิคมสร้างตนเองบ้านปากจั่น)  จะมี
ทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร จะถึงบริเวณน้ าตกชุมแสง จะมีน้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน น้ าจะไหลกระแทก
กับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง จึงท าให้ชาวบ้านมักจะเรียกน้ าตกแห่งนี้ว่า “น้ าตกสายรุ้ง” 

๒) คอคอดกระ  : คอคอดกระหรือก่ิวกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี ต าบลละมุ กิโลเมตรที่ ๕๔๕  
ของทางหลวงหมายเลข ๔ ห่างจากเขตเทศบาลเมือง ๖๖  กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลม
มลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง ๔๔  กิโลเมตร มีแผ่นปูายคอนกรีต
ขนาดใหญ่จ าลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมาก
แห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ ากระบุรี ซึ่งแบ่งพรมแดนไทย - พม่า ได้
อย่างชัดเจน 

๓) น้ าตกบกกราย : ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ต าบลน้ าจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข ๔  
(ระนอง-ชุมพร) ประมาณ ๕๔  กม. ที่หลักกม.ที่ ๕๕๖ -๕๕๗ จะมีปูายชี้ทางไปน้ าตกบกกราย ประมาณ ๙  
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กม. เป็นถนนลาดยาง และจากบริเวณสุดทางของถนนต้องเดินเท้าต่อ ผ่านพื้นที่ท าไร่และปุาชื้นอีกเป็น
ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ าตก  น้ าตกบกกรายเป็นน้ าตกขนาดใหญ่ มีน้ าไหลตลอดปี 

๔) ถ้ าพระขยางค์ : เดิมชื่อถ้ าเขาหยั่ง อยู่ในเทือกเขาเขตต าบลล าเลียง ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ                    
กระบุรี ๑๘ กิโลเมตร โดยมีทางแยกซ้ายจากถนนเพชรเกษม (ระนอง-ชุมพร) ที่กิโลเมตร ๕๖๓ - ๕๖๔ เข้าไป ๑ 
กิโลเมตร ถ้ าพระขยางค์เป็นถ้ าขนาดเล็กมีต านานเก่าแก่ที่เก่ียวกับการสร้างเมืองกระบุรี จากปากถ้ าเข้าไป
ประมาณ ๔๐ เมตร มีบันไดข้ึนสู่ด้านบนสามารถทะลุออกภายนอกได้ มีการน าเอาสมุนไพรที่หายากมาปลูก
ไว้ การเที่ยวชมควรเตรียมเทียนไขหรือไฟฉายพกติดตัวไปด้วยบรรยากาศภายในถ้ าค่อนข้างอับ  นอกจากนั้น
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลงานปิดทองพระบริเวณถ้ าพระขยางค์ เป็นเวลา ๓-๗ วัน  

 

 เขตอ าเภอละอุ่น 
๑) แหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ  อยู่ห่างจากถนนสายหาดส้มแปูน-บางพระใต้ ประมาณ ๗  กิโลเมตร  

เป็นแหล่งน้ าร้อนธรรมชาติที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
๒) เขาฝาชี  : ตั้งอยู่ในเขตต าบลบางแก้ว เป็นภูเขาท่ีมีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ าทะเล 

๒๕๙ เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ ยามพระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ ากระบุรีไหล
บรรจบกับแม่น้ าละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ เป็นภาพที่สวยงามสดใสมีชีวิตชีวา ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้ง 
ฐานทัพญี่ปุุนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีหลักฐานส าคัญคือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ  ซ่ึง
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์การ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ บ้านเขาฝาชี 

 

เขตอ าเภอสุขส าราญ 
 ๑) หาดประพาส  หรือหาดหินทุ่ง จากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ 
(ระนอง-พังงา) ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร และห่างจากถนนใหญ่เข้าไปทางขวามือ ประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็น
ชายหาดทะเลใหญ่และมีทิวสนสวยงาม เหมาะส าหรับท่องเที่ยวและพักผ่อน 
  ๒) อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าคลองนาคา  ในคลองนาคาจะมีต้นพลับพลึงธารซึ่ง เป็นพืชน้ าที่หายาก
มีดอกสีขาวบานในช่วงประมาณในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 ๘.๒  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกจังหวัดระนอง 

๑) เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือกาหยู เป็นสินค้าพ้ืนเมืองของจังหวัดระนอง มีทั้งอบเนยอบเกลือ 
และแบบคั่วแบบโบราณ สามารถหาซื้อได้ทั่วไป บริเวณตลาดสด ร้านขายของฝาก ทั่วไป ต้น มะม่วงหิมพานต์
นิยมปลูกกันมากในบริเวณเกาะช้างและเกาะพยาม  

๒) ซาลาเปาทับหลี   เป็นซาลาเปาที่ข้ึนชื่อของจังหวัดระนอง มีจ าหน่ายที่บ้านทับหลี อ าเภอ
กระบุรี  

๓) กาแฟสดคั่วบด  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมท ากันที่อ าเภอกระบุรี โดยกลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่ง
มะพร้าว ต าบล จปร. สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์สาธิตการตลาดของอ าเภอเมืองระนองหรือกลุ่มเกษตรกรท า
สวนบ้านทุ่งมะพร้าว ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สินค้าของฝากที่ข้ึนชื่อของจังหวัดระนอง ได้แก่ กะปิ กุ้ง
แห้ง ปลาเค็ม สามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดของเทศบาล และร้านจ าหน่ายของฝาก บริเวณสะพานปลา
และศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ถนนเพชรเกษม 



 

                                                                                    (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)หน้า ๓๙ 

 

 

๔) น้ าดื่มน าแร่ธรรมชาติระนอง  เป็นน้ าดื่มแร่ธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ อีกหนึ่งสินค้า 
OTOP ที่ข้ึนชื่อ หาซื้อได้ตามร้านค้าท่ัวไป และโรงแรมจันทร์สมฮอท สปา 

๕) มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย  เป็นสินค้าของที่ระลึกที่มีจ าหน่ายในบริเวณ
สวนสาธารณะรักษะวาริน น้ าตกปุญญบาล และสนามบิน 

๖) ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่น าหนังปลากระเบนมาท าเป็นผลิตภัณฑ์
หลากหลาย เช่น กระเป๋า เข็มขัด สามารถหาซื้อได้ที่สนามบินจังหวัดระนอง 

๗) ปูนิ่มอัดแข็ง อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดระนอง ปูนิ่มเป็นปูที่โตเต็มที่ท าให้ 
กระดองเก่าเล็กเกินไปจนต้องมีการลอกคราบ ใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ ๔๕ วัน  
 

============ 
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บทที่ ๒ 
 

สภาวการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  

๑. ด้านเศรษฐกิจ 

  RANONG GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES 
(Millions of Baht) 

    ๒๐๐๓ ๒๐๐๔ ๒๐๐๕ ๒๐๐๖r ๒๐๐๗r ๒๐๐๘r ๒๐๐๙p ๒๐๑๐p๑ 
ภาคการเกษตร ๕,๑๖๐ ๗,๐๕๐ ๗,๐๑๘ ๗,๕๒๖ ๗,๖๓๒ ๘,๔๖๙ ๘,๘๒๑ ๙,๘๕๗ 

๑ 
เกษตรกรรม, การล่าสัตว์ และ
การป่าไม ้

๑,๙๓๑ ๒,๐๙๘ ๒,๔๘๗ ๒,๙๘๒ ๓,๑๓๗ ๓,๖๙๐ ๓,๕๑๘ ๔,๑๗๑ 

๒ ประมง ๓,๒๒๙ ๔,๙๕๑ ๔,๕๓๑ ๔,๕๔๔ ๔,๔๙๕ ๔,๗๗๙ ๕,๓๐๓ ๕,๖๘๖ 
นอกภาคการเกษตร ๖,๓๑๙ ๗,๑๐๓ ๗,๖๒๖ ๗,๙๙๑ ๘,๓๖๖ ๙,๐๒๒ ๙,๓๗๖ ๑๐,๐๓๐ 
๓ การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ๓๖ ๓๖ ๓๑ ๓๒ ๓๔ ๓๕ ๔๓ ๔๗ 
๔ อุตสาหกรรม ๗๗๖ ๘๕๘ ๙๕๘ ๙๔๑ ๙๙๙ ๑,๑๑๗ ๑,๑๘๙ ๑,๓๖๓ 
๕ ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๒๕๒ ๒๖๗ ๓๒๑ ๓๓๗ ๓๔๔ ๓๔๐ ๔๐๗ ๔๒๖ 
๖ การก่อสร้าง ๒๔๙ ๓๙๘ ๓๕๖ ๔๗๙ ๕๔๖ ๕๕๖ ๖๖๒ ๗๖๓ 

๗ 
การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคล 

๑,๖๕๒ ๑,๗๕๑ ๑,๘๓๕ ๑,๖๙๕ ๑,๖๖๗ ๑,๙๐๑ ๑,๙๐๓ ๒,๑๒๓ 

๘ โรงแรมและภัตตาคาร ๑๘๔ ๒๑๙ ๒๗๕ ๑๘๕ ๑๒๘ ๑๔๘ ๑๗๓ ๑๗๗ 

๙ 
การขนส่ง  สถานที่เก็บสินค้า  
และการคมนาคม 

๕๔๓ ๕๓๑ ๖๑๒ ๗๗๒ ๘๑๑ ๑,๐๑๙ ๘๙๙ ๘๘๕ 

๑๐ ตัวกลางทางการเงิน ๒๔๖ ๔๗๐ ๔๐๐ ๔๓๐ ๔๘๑ ๕๑๘ ๕๒๔ ๕๘๒ 

๑๑ 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 

๔๙๒ ๕๑๑ ๕๒๙ ๕๕๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๖๑๐ ๕๙๕ 

๑๒ 
การบริหารราชการและการ
ป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

๖๑๐ ๖๙๒ ๖๖๙ ๗๒๔ ๗๘๒ ๗๕๔ ๗๔๙ ๗๘๖ 

๑๓ การศึกษา ๕๔๒ ๕๗๖ ๗๑๔ ๗๗๓ ๘๙๓ ๙๔๘ ๑,๐๑๓ ๑,๐๓๘ 

๑๔ 
บริการด้านสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห์ 

๓๐๐ ๓๑๙ ๔๐๓ ๔๖๒ ๕๑๘ ๕๔๗ ๖๐๓ ๖๐๕ 

๑๕ 
การให้บริการชุมชน สังคม และ
บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 

๔๓๐ ๔๖๖ ๕๑๒ ๕๙๙ ๕๗๙ ๕๕๓ ๕๘๗ ๖๒๘ 

๑๖ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๔ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ๑๑,๔๗๙ ๑๔,๑๕๓ ๑๔,๖๔๕ ๑๕,๕๑๗ ๑๕,๙๙๗ ๑๗,๔๙๐ ๑๘,๑๙๗ ๑๙,๘๘๗ 
มูลค่าผลติภัณเฉลี่ยต่อหัว (บาท) ๖๖,๔๑๐ ๘๐,๗๙๗ ๘๒,๕๐๖ ๘๖,๐๙๗ ๘๗,๔๖๙ ๙๔,๓๔๑ ๙๖,๙๐๒ ๑๐๔,๖๒๕ 
ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๑๗๓ ๑๗๕ ๑๗๗ ๑๘๐ ๑๘๓ ๑๘๕ ๑๘๘ ๑๙๐ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 

 

หน่วย : ล้านบาท 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๑ 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร  (GPP  Per Capita : Baht)  ประเทศ (ณ ราคาประจ าปี) 
ล าดับที ่ จังหวัด ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙r ๒๕๕๐r ๒๕๕๑r ๒๕๕๒p ๒๕๕๓p๑ 

๑ ระยอง ๕๗๐,๐๑๕ ๖๔๘,๘๐๔ ๗๙๓,๙๒๖ ๙๓๕,๒๘๙ ๑,๐๔๗,๓๕๓ ๑,๐๑๙,๑๖๙ ๙๑๕,๑๙๕ ๑,๐๕๒,๕๗๕ 
๒ สมุทรสาคร ๓๙๘,๑๐๕ ๔๓๐,๙๘๕ ๔๖๕,๕๔๒ ๕๐๘,๑๐๑ ๕๖๘,๖๑๐ ๖๒๘,๓๒๗ ๖๑๒,๔๖๔ ๖๙๒,๕๒๕ 
๓ พระนครศรีอยุธยา ๓๑๗,๓๒๓ ๓๓๙,๙๘๔ ๓๕๒,๗๒๑ ๓๙๗,๑๔๐ ๔๕๒,๔๙๔ ๕๕๔,๙๕๑ ๕๐๘,๓๒๘ ๖๒๐,๗๗๓ 
๔ สมุทรปราการ ๓๒๙,๗๖๘ ๓๔๕,๔๐๙ ๓๘๘,๓๐๘ ๔๐๘,๖๑๒ ๔๘๔,๖๕๐ ๔๙๙,๘๒๐ ๔๕๔,๓๑๘ ๕๒๘,๘๙๙ 
๕ ชลบุรี ๒๕๓,๗๙๗ ๒๖๓,๗๐๔ ๓๑๖,๔๕๕ ๓๖๒,๓๑๒ ๓๙๓,๐๙๘ ๓๙๔,๐๕๕ ๓๙๘,๐๕๒ ๔๔๑,๐๖๒ 
๖ กรุงเทพมหานคร ๒๖๒,๒๑๑ ๒๘๓,๘๘๔ ๒๙๙,๐๓๗ ๓๐๘,๗๐๗ ๓๒๐,๙๖๒ ๓๓๕,๘๒๔ ๓๔๐,๔๑๒ ๓๖๕,๖๑๙ 
๗ ฉะเชิงเทรา ๒๐๖,๕๙๖ ๒๔๐,๓๔๐ ๒๒๗,๑๓๐ ๒๖๗,๐๒๗ ๓๑๒,๔๔๙ ๓๔๒,๑๑๑ ๒๘๕,๒๙๐ ๓๖๑,๕๖๙ 
๘ ปทุมธาน ี ๑๗๗,๘๘๘ ๑๙๒,๙๕๐ ๑๙๙,๒๔๑ ๒๓๘,๘๔๒ ๒๔๖,๐๓๐ ๒๗๗,๗๕๕ ๓๑๓,๔๘๓ ๓๔๙,๑๕๗ 
๙ สระบุร ี ๑๔๗,๗๖๐ ๑๖๙,๓๐๙ ๑๙๒,๕๓๑ ๒๐๙,๘๑๘ ๒๒๐,๘๗๗ ๒๔๔,๓๕๘ ๒๕๖,๘๔๕ ๒๗๒,๔๖๗ 

๑๐ ภูเก็ต ๑๗๑,๖๘๗ ๒๐๑,๓๓๙ ๑๘๐,๑๖๔ ๒๓๑,๖๑๓ ๒๕๙,๑๖๔ ๒๕๓,๒๗๔ ๒๓๖,๔๖๑ ๒๖๒,๕๒๙ 
๑๑ ปราจีนบุร ี ๑๒๙,๒๖๔ ๑๔๓,๗๓๔ ๑๕๖,๘๙๓ ๑๗๒,๐๓๐ ๑๗๖,๒๖๓ ๑๗๖,๖๒๕ ๑๕๒,๖๑๑ ๑๖๕,๘๙๒ 
๑๒ ล าพูน ๑๐๒,๑๖๙ ๑๐๙,๑๑๕ ๑๑๕,๗๒๔ ๑๓๘,๕๒๒ ๑๕๑,๖๐๕ ๑๕๖,๗๗๒ ๑๔๖,๖๕๘ ๑๖๐,๕๐๐ 
๑๓ นครปฐม ๑๑๕,๑๙๗ ๑๒๒,๗๘๗ ๑๓๐,๖๘๙ ๑๔๘,๒๙๖ ๑๔๐,๕๓๗ ๑๔๔,๗๑๘ ๑๔๑,๘๕๐ ๑๕๒,๒๒๕ 
๑๔ ราชบุร ี ๑๐๓,๘๖๕ ๑๐๗,๓๔๖ ๑๑๓,๖๘๑ ๑๒๑,๗๑๔ ๑๒๕,๕๐๗ ๑๓๔,๔๖๓ ๑๔๑,๕๐๖ ๑๕๑,๖๓๑ 
๑๕ พังงา ๗๕,๐๙๙ ๘๘,๘๗๗ ๙๖,๗๒๖ ๑๑๒,๖๑๘ ๑๒๑,๙๖๙ ๑๓๔,๓๑๕ ๑๒๕,๙๔๔ ๑๓๙,๘๗๘ 
๑๖ สุราษฎร์ธาน ี ๗๙,๙๔๓ ๙๔,๔๒๘ ๑๐๕,๖๖๐ ๑๒๔,๑๒๕ ๑๒๔,๓๘๐ ๑๓๕,๒๑๕ ๑๒๓,๖๓๓ ๑๓๘,๐๓๔ 
๑๗ กระบี ่ ๗๙,๙๓๗ ๙๑,๒๒๓ ๙๐,๘๑๖ ๑๑๒,๐๙๑ ๑๒๘,๔๐๒ ๑๔๕,๑๒๙ ๑๒๕,๕๙๕ ๑๓๗,๔๙๗ 
๑๘ ประจวบคีรีขันธ ์ ๗๔,๘๑๐ ๘๕,๒๐๙ ๙๕,๑๗๒ ๑๐๔,๑๕๗ ๑๑๑,๙๕๒ ๑๒๑,๗๘๙ ๑๒๑,๗๘๑ ๑๓๑,๕๗๔ 
๑๙ เพชรบุร ี ๗๓,๗๗๓ ๘๗,๕๐๔ ๙๕,๓๔๖ ๑๐๔,๓๖๘ ๑๑๑,๐๔๗ ๑๒๐,๔๐๙ ๑๒๐,๔๔๕ ๑๒๙,๕๘๖ 
๒๐ นนทบุร ี ๘๖,๙๗๗ ๙๔,๔๒๓ ๑๐๔,๓๔๖ ๑๑๐,๓๐๐ ๑๑๖,๙๓๖ ๑๒๒,๗๕๔ ๑๑๗,๔๖๖ ๑๒๗,๐๔๘ 
๒๑ ก าแพงเพชร ๗๒,๔๕๔ ๗๔,๒๓๓ ๘๐,๕๖๕ ๙๒,๓๘๙ ๑๐๐,๙๘๕ ๑๑๑,๕๐๙ ๑๐๖,๕๓๗ ๑๒๐,๑๖๔ 
๒๒ สงขลา ๘๖,๘๓๑ ๙๔,๕๑๖ ๑๐๓,๗๖๕ ๑๑๐,๕๔๕ ๑๑๐,๕๒๗ ๑๑๑,๘๔๓ ๑๐๕,๗๘๒ ๑๑๙,๐๔๑ 
๒๓ สิงห์บุรี ๖๕,๒๔๔ ๗๑,๕๙๐ ๗๘,๙๑๒ ๘๕,๗๙๐ ๙๒,๙๒๔ ๑๐๒,๖๙๐ ๑๐๑,๖๘๖ ๑๑๑,๕๓๐ 
๒๔ ชุมพร ๖๑,๖๙๗ ๖๘,๙๘๑ ๗๖,๓๖๓ ๘๓,๘๒๖ ๙๑,๐๓๑ ๑๐๖,๐๒๙ ๙๙,๐๕๒ ๑๐๘,๕๘๙ 
๒๕ ระนอง ๖๖,๔๑๐ ๘๐,๗๙๗ ๘๒,๕๐๖ ๘๖,๐๙๗ ๘๗,๔๖๙ ๙๔,๓๔๑ ๙๖,๙๐๒ ๑๐๔,๖๒๕ 
๒๖ กาญจนบุร ี ๖๔,๐๒๕ ๖๖,๖๖๑ ๗๑,๓๑๘ ๘๐,๐๒๔ ๘๘,๓๐๑ ๘๘,๗๗๑ ๙๒,๙๒๓ ๑๐๔,๐๒๒ 
๒๗ ตรัง ๖๑,๔๑๒ ๖๙,๘๓๗ ๗๙,๐๘๒ ๙๑,๖๔๙ ๙๑,๔๑๘ ๙๗,๕๕๖ ๘๗,๕๗๕ ๑๐๐,๗๔๐ 
๒๘ สตูล ๖๗,๑๒๔ ๗๕,๖๖๑ ๘๐,๗๖๙ ๘๘,๒๗๗ ๘๗,๘๒๐ ๙๒,๑๑๓ ๙๐,๑๐๓ ๙๙,๖๒๔ 
๒๙ ตราด ๖๒,๘๒๙ ๖๗,๔๖๘ ๗๒,๔๒๐ ๘๔,๔๓๐ ๘๔,๐๙๘ ๙๒,๖๕๘ ๘๙,๘๖๕ ๙๘,๖๓๒ 
๓๐ ลพบุรี ๗๒,๕๓๙ ๗๙,๑๙๕ ๘๔,๓๕๖ ๘๗,๙๓๐ ๙๐,๙๕๕ ๙๑,๗๒๐ ๘๗,๑๓๗ ๙๕,๔๑๒ 
๓๑ ยะลา ๕๒,๗๙๐ ๕๙,๓๑๔ ๖๗,๖๒๖ ๗๗,๘๒๑ ๘๒,๕๗๑ ๘๘,๗๔๑ ๘๑,๗๓๖ ๙๔,๖๑๑ 
๓๒ ชัยนาท ๕๒,๗๒๖ ๕๕,๗๓๒ ๖๐,๔๕๗ ๖๖,๖๔๑ ๗๒,๙๔๒ ๘๗,๗๙๑ ๘๒,๒๘๓ ๙๐,๔๒๔ 
๓๓ อ่างทอง ๕๕,๕๙๒ ๖๑,๓๑๕ ๖๕,๖๖๐ ๗๐,๘๒๒ ๗๗,๕๘๐ ๘๖,๘๖๐ ๘๐,๘๓๕ ๘๗,๔๑๐ 
๓๔ เชียงใหม่ ๕๗,๕๙๑ ๕๙,๖๖๙ ๖๔,๒๒๐ ๗๐,๓๐๕ ๗๓,๙๐๔ ๗๘,๕๓๒ ๗๙,๒๓๖ ๘๖,๒๑๒ 
๓๕ ตาก ๔๑,๖๓๔ ๔๘,๒๙๓ ๕๐,๙๖๙ ๖๒,๘๐๖ ๖๖,๖๘๙ ๖๙,๘๔๙ ๗๕,๑๓๘ ๘๒,๙๙๗ 
๓๖ เพชรบูรณ ์ ๓๔,๗๓๑ ๓๘,๗๐๔ ๔๓,๕๗๘ ๕๓,๓๐๙ ๕๖,๗๖๕ ๖๗,๗๘๗ ๖๙,๙๐๕ ๘๒,๙๐๒ 
๓๗ พิษณุโลก ๔๘,๓๒๐ ๔๙,๒๔๓ ๕๓,๓๐๑ ๕๘,๗๐๖ ๖๔,๗๗๘ ๗๒,๓๔๗ ๗๒,๙๐๗ ๘๒,๘๑๗ 
๓๘ ขอนแก่น ๔๕,๘๖๐ ๕๐,๐๑๙ ๕๒,๖๔๘ ๖๒,๙๗๖ ๖๗,๕๒๘ ๗๑,๖๕๘ ๗๖,๓๘๕ ๘๒,๒๑๑ 
๓๙ สุพรรณบุร ี ๔๗,๒๗๖ ๕๐,๗๓๗ ๕๔,๙๔๐ ๖๑,๔๒๐ ๖๕,๐๓๕ ๗๔,๕๖๗ ๗๕,๖๒๒ ๘๑,๖๗๐ 
๔๐ สมุทรสงคราม ๔๘,๗๖๙ ๕๓,๔๘๒ ๖๒,๙๘๐ ๗๐,๐๓๑ ๗๒,๔๖๙ ๗๗,๐๘๔ ๗๖,๒๑๒ ๘๑,๕๘๑ 
๔๑ นครศรีธรรมราช ๕๖,๔๓๒ ๖๑,๒๖๑ ๖๕,๐๗๙ ๖๙,๘๓๑ ๗๐,๓๒๓ ๗๔,๐๓๓ ๗๒,๒๔๒ ๘๐,๘๑๖ 
๔๒ จันทบุร ี ๔๗,๗๒๙ ๕๒,๕๗๑ ๕๘,๙๒๓ ๖๖,๖๓๙ ๗๔,๙๘๕ ๗๗,๘๙๕ ๗๔,๔๒๕ ๘๐,๗๓๔ 
๔๓ นครสวรรค ์ ๔๖,๕๗๑ ๔๙,๐๓๔ ๕๓,๕๑๔ ๕๙,๘๑๗ ๖๒,๖๑๕ ๖๙,๑๐๘ ๗๐,๗๗๒ ๘๐,๔๙๘ 
๔๔ นครนายก ๕๒,๖๕๔ ๕๕,๐๐๘ ๕๘,๙๓๕ ๕๙,๙๓๘ ๖๕,๓๓๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๕๗๔ ๘๐,๐๔๑ 
๔๕ อุทัยธาน ี ๓๙,๖๕๓ ๔๑,๖๗๙ ๔๔,๓๑๑ ๕๐,๕๕๓ ๕๘,๗๘๙ ๖๓,๘๓๒ ๖๖,๙๘๔ ๗๗,๓๗๔ 

หน่วย : ล้านบาท 

 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๒ 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร  (GPP  Per Capita : Baht)  ประเทศ (ณ ราคาประจ าปี) 
๔๖ ล าปาง ๔๕,๘๑๒ ๔๗,๐๔๕ ๔๙,๓๓๓ ๕๒,๕๖๔ ๕๕,๕๑๙ ๕๖,๘๒๒ ๖๗,๘๔๘ ๗๒,๕๒๑ 
๔๗ พิจิตร ๓๖,๒๑๗ ๓๙,๑๕๗ ๔๓,๕๘๑ ๔๘,๓๖๑ ๕๑,๒๐๒ ๖๑,๗๗๓ ๖๔,๐๑๘ ๗๒,๑๔๙ 
๔๘ อุตรดิษถ ์ ๓๘,๒๕๖ ๔๐,๒๔๓ ๔๕,๓๗๓ ๕๒,๗๙๙ ๕๔,๘๓๖ ๖๒,๗๐๒ ๖๓,๙๙๙ ๗๒,๐๐๙ 
๔๙ นราธิวาส ๓๙,๔๐๘ ๔๔,๑๔๔ ๔๙,๐๔๖ ๕๘,๐๕๖ ๖๒,๒๘๔ ๖๖,๒๔๘ ๖๓,๑๘๐ ๗๑,๗๘๖ 
๕๐ เลย ๓๒,๑๑๐ ๓๔,๓๔๖ ๔๒,๓๕๙ ๔๑,๑๙๗ ๕๑,๔๖๐ ๕๓,๗๔๘ ๕๖,๓๐๔ ๗๐,๑๒๗ 
๕๑ สระแก้ว ๓๘,๑๘๘ ๔๐,๔๘๔ ๔๔,๔๐๒ ๔๙,๙๖๗ ๕๖,๐๙๒ ๖๐,๒๕๓ ๖๑,๓๔๐ ๖๙,๐๙๑ 
๕๒ พัทลุง ๓๗,๒๖๙ ๔๓,๖๑๓ ๔๙,๗๖๓ ๕๗,๔๘๐ ๕๙,๙๘๘ ๖๑,๘๕๖ ๕๘,๘๑๒ ๖๕,๗๕๐ 
๕๓ เชียงราย ๓๑,๙๑๖ ๓๕,๔๗๔ ๓๙,๗๙๓ ๔๐,๕๕๐ ๔๗,๑๓๕ ๕๔,๒๕๗ ๕๔,๗๔๕ ๖๕,๒๒๑ 
๕๔ ปัตตาน ี ๔๘,๗๔๓ ๔๙,๔๖๓ ๕๐,๗๗๕ ๕๕,๘๔๓ ๕๔,๗๕๖ ๕๖,๖๒๒ ๕๘,๐๙๒ ๖๔,๑๕๗ 
๕๕ สุโขทัย ๓๔,๖๕๒ ๓๗,๑๕๒ ๓๘,๓๖๙ ๔๒,๔๔๕ ๔๗,๗๑๔ ๕๓,๙๙๙ ๕๓,๒๒๖ ๖๑,๙๑๒ 
๕๖ นครราชสีมา ๔๑,๓๒๑ ๔๓,๖๒๙ ๔๔,๒๙๕ ๔๘,๖๔๘ ๕๓,๐๑๒ ๕๔,๕๐๓ ๕๖,๘๗๗ ๖๑,๑๓๖ 
๕๗ พะเยา ๒๙,๑๖๓ ๓๒,๖๘๔ ๓๗,๕๗๙ ๔๐,๑๑๔ ๔๔,๐๐๙ ๔๗,๖๔๗ ๔๘,๕๒๓ ๕๗,๓๗๒ 
๕๘ น่าน ๓๐,๗๖๒ ๓๒,๕๑๘ ๓๔,๘๖๙ ๓๗,๘๘๓ ๔๓,๘๒๗ ๔๖,๕๘๙ ๔๗,๓๗๑ ๕๔,๗๐๑ 
๕๙ แม่ฮ่องสอน ๓๑,๑๒๐ ๓๒,๘๑๗ ๓๕,๕๐๘ ๓๙,๑๙๓ ๔๑,๓๒๓ ๔๕,๔๑๐ ๔๖,๒๑๕ ๕๓,๐๗๙ 
๖๐ อุดรธาน ี ๓๑,๐๘๖ ๓๒,๕๖๙ ๓๓,๐๖๕ ๓๗,๓๘๗ ๔๓,๙๓๙ ๔๔,๖๕๐ ๔๘,๗๔๗ ๕๒,๐๑๒ 
๖๑ มุกดาหาร ๒๗,๖๙๘ ๒๙,๕๐๓ ๓๐,๓๗๔ ๓๔,๔๐๕ ๓๘,๔๐๖ ๔๐,๑๓๗ ๔๔,๓๔๐ ๔๙,๔๑๖ 
๖๒ แพร ่ ๓๐,๘๓๕ ๓๔,๔๖๗ ๓๕,๖๔๑ ๓๘,๖๘๖ ๔๒,๕๘๖ ๔๔,๗๖๙ ๔๕,๒๗๘ ๔๘,๙๓๗ 
๖๓ กาฬสินธุ ์ ๒๖,๕๔๔ ๒๘,๔๗๒ ๒๙,๖๔๐ ๓๔,๒๕๘ ๓๘,๕๕๖ ๓๙,๐๗๓ ๔๔,๓๙๓ ๔๗,๓๕๘ 
๖๔ ชัยภูมิ ๒๖,๐๕๔ ๒๖,๖๖๙ ๒๗,๕๔๑ ๓๒,๒๘๓ ๓๖,๒๑๙ ๓๘,๖๑๕ ๔๓,๔๓๕ ๔๖,๙๒๒ 
๖๕ หนองคาย ๒๕,๖๒๘ ๒๗,๖๐๕ ๒๘,๒๖๑ ๓๑,๙๑๔ ๓๔,๐๙๘ ๓๖,๘๕๑ ๔๐,๙๐๐ ๔๕,๐๔๙ 
๖๖ อุบลราชธาน ี ๒๘,๔๒๕ ๒๙,๖๖๐ ๓๐,๘๖๐ ๓๓,๔๕๑ ๓๗,๒๓๘ ๓๘,๔๗๑ ๔๒,๕๖๗ ๔๔,๙๕๐ 
๖๗ ร้อยเอ็ด ๒๕,๔๕๓ ๒๗,๔๕๖ ๒๘,๔๘๖ ๓๒,๕๐๙ ๓๖,๑๖๓ ๓๗,๔๘๓ ๔๑,๐๙๑ ๔๓,๙๒๐ 
๖๘ มหาสารคาม ๒๔,๒๔๒ ๒๕,๗๓๕ ๒๖,๖๐๓ ๓๐,๓๐๑ ๓๔,๕๓๐ ๓๕,๗๙๓ ๓๙,๑๗๘ ๔๑,๕๙๓ 
๖๙ สกลนคร ๒๔,๗๑๑ ๒๖,๑๖๕ ๒๗,๙๘๓ ๓๑,๕๖๙ ๓๔,๖๒๙ ๓๕,๘๒๘ ๓๙,๘๕๙ ๔๑,๕๘๑ 
๗๐ บุรีรัมย์ ๒๒,๙๒๕ ๒๔,๘๘๘ ๒๕,๘๒๘ ๒๘,๘๑๒ ๓๑,๘๙๘ ๓๔,๕๗๔ ๓๘,๐๓๔ ๔๐,๑๑๔ 
๗๑ ยโสธร ๒๒,๙๔๒ ๒๕,๔๑๑ ๒๕,๘๐๘ ๒๘,๖๕๐ ๓๒,๓๒๕ ๓๓,๑๐๒ ๓๕,๗๘๗ ๓๘,๗๒๒ 
๗๒ นครพนม ๒๓,๐๓๒ ๒๕,๓๕๘ ๒๔,๙๑๓ ๒๘,๐๐๔ ๓๐,๒๔๔ ๓๑,๔๓๐ ๓๖,๐๗๗ ๓๘,๖๘๘ 
๗๓ สุรินทร ์ ๒๒,๔๒๒ ๒๔,๓๘๗ ๒๕,๒๙๖ ๒๗,๙๘๕ ๓๑,๙๒๗ ๓๒,๖๖๑ ๓๘,๒๖๐ ๓๘,๖๘๑ 
๗๔ หนองบัวล าพ ู ๑๙,๔๒๘ ๒๑,๗๖๗ ๒๒,๔๖๐ ๒๖,๓๗๔ ๓๐,๖๕๘ ๓๑,๒๙๐ ๓๓,๙๑๒ ๓๖,๗๓๔ 
๗๕ ศีรษะเกษ ๒๑,๑๗๒ ๒๒,๔๙๑ ๒๔,๐๕๗ ๒๗,๐๕๑ ๒๙,๖๐๙ ๓๑,๑๒๖ ๓๔,๓๒๖ ๓๖,๑๔๒ 
๗๖ อ านาจเจริญ ๒๑,๑๔๑ ๒๒,๖๗๐ ๒๓,๙๔๖ ๒๗,๓๗๒ ๓๑,๘๒๗ ๓๐,๗๙๗ ๓๔,๐๐๖ ๓๕,๙๘๖ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

๑.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนอง  
   จังหวัดระนองมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GROSS PROVINCIAL PRODUCT : GPP) ณ 
ราคาประจ าปี ๒๕๕๓ เท่ากับ ๑๙,๘๘๗ ล้านบาท เป็นล าดับที่ ๗๑ ของประเทศ คิดเป็น ร้อยละ ๐.๒๐ ล าดับ 
๑๔ ของภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ และล าดับที่ ๕ ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 

 ๑. ๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร  (GPP Per Capital : Baht)  ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕๓ 
รายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดระนอง เท่ากับ ๑๐๔,๖๒๕ บาท เป็นล าดับที่ ๗ ของภาคใต้ ล าดับที่ ๔ ใน
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นล าดับที่ ๒๕ ของประเทศ  
 
 
 
 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๓ 

 

       
หน่วย : ล้านบาท 

Gross Provincial Product (GPP)  ๑๔ จังหวัดภาคใต้ (ณ ราคาประจ าปี)  

ล าดับที ่ จังหวัด ๒๕๔๙r ๒๕๕๐r ๒๕๕๑r ๒๕๕๒p ๒๕๕๓p๑ สัดส่วน  

๑ สงขลา ๑๕๓,๕๙๑ ๑๕๕,๗๙๔ ๑๕๙,๗๖๘ ๑๕๓,๐๒๒ ๑๗๔,๓๐๑ ๑๗.๗ 
๒ นครศรีธรรมราช ๑๑๕,๒๗๙ ๑๑๗,๕๓๔ ๑๒๕,๒๓๘ ๑๒๓,๖๕๑ ๑๓๙,๙๐๖ ๑๔.๒ 
๓ สุราษฎร์ธานี ๑๑๙,๒๒๗ ๑๒๑,๑๖๐ ๑๓๓,๔๑๕ ๑๒๓,๔๕๑ ๑๓๙,๔๑๐ ๑๔.๒ 
๔ ภูเก็ต ๖๕,๙๐๖ ๗๔,๙๓๔ ๗๔,๒๔๑ ๗๐,๑๙๖ ๗๘,๙๖๔ ๘.๐ 
๕ ตรัง ๕๙,๙๕๓ ๖๐,๖๒๘ ๖๕,๕๕๑ ๕๙,๕๘๔ ๖๙,๓๖๕ ๗.๑ 
๖ นราธิวาส ๔๒,๔๗๓ ๔๖,๒๑๕ ๔๙,๙๐๗ ๔๘,๓๕๗ ๕๕,๘๔๑ ๕.๗ 
๗ ชุมพร ๔๐,๙๔๐ ๔๕,๐๐๕ ๕๓,๐๑๓ ๕๐,๐๔๘ ๕๕,๔๒๑ ๕.๖ 
๘ กระบี่ ๔๒,๐๐๒ ๔๘,๘๖๘ ๕๖,๐๗๒ ๔๙,๒๓๖ ๕๔,๖๖๓ ๕.๖ 
๙ ยะลา ๓๕,๗๓๗ ๓๘,๔๕๖ ๔๑,๙๔๕ ๓๙,๒๒๔ ๔๖,๐๙๘ ๔.๗ 
๑๐ ปัตตานี ๓๖,๕๔๒ ๓๖,๓๑๐ ๓๘,๐๘๔ ๓๙,๖๕๘ ๔๔,๔๖๕ ๔.๕ 
๑๑ พังงา ๒๘,๘๕๘ ๓๑,๖๓๙ ๓๕,๒๕๕ ๓๓,๔๓๗ ๓๗,๕๔๖ ๓.๘ 
๑๒ พัทลุง ๓๑,๑๒๗ ๓๒,๘๘๑ ๓๔,๒๙๖ ๓๒,๙๖๒ ๓๗,๒๓๐ ๓.๘ 
๑๓ สตูล ๒๔,๓๖๓ ๒๔,๖๐๐ ๒๖,๑๘๔ ๒๕,๙๘๔ ๒๙,๑๓๖ ๓.๐ 
๑๔ ระนอง ๑๕,๕๑๗ ๑๕,๙๙๗ ๑๗,๔๙๐ ๑๘,๑๙๗ ๑๙,๘๘๗ ๒.๐ 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดระนอง 
            หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร  (GPP  Per Capita : Baht)   
๑๔ จังหวัดภาคใต้ (ณ ราคาประจ าปี)  

ล าดับที ่ จังหวัด ๒๕๔๙r ๒๕๕๐r ๒๕๕๑r ๒๕๕๒p ๒๕๕๓p๑ สัดส่วน 
๑ ภูเก็ต ๒๓๑,๖๑๓ ๒๕๙,๑๖๔ ๒๕๓,๒๗๔ ๒๓๖,๔๖๑ ๒๖๒,๕๒๙ ๑๖.๖ 
๒ พังงา ๑๑๒,๖๑๘ ๑๒๑,๙๖๙ ๑๓๔,๓๑๕ ๑๒๕,๙๔๔ ๑๓๙,๘๗๘ ๘.๘ 
๓ สุราษฎร์ธานี ๑๒๔,๑๒๕ ๑๒๔,๓๘๐ ๑๓๕,๒๑๕ ๑๒๓,๖๓๓ ๑๓๘,๐๓๔ ๘.๗ 
๔ กระบี่ ๑๑๒,๐๙๑ ๑๒๘,๔๐๒ ๑๔๕,๑๒๙ ๑๒๕,๕๙๕ ๑๓๗,๔๙๗ ๘.๘ 
๕ สงขลา ๑๑๐,๕๔๕ ๑๑๐,๕๒๗ ๑๑๑,๘๔๓ ๑๐๕,๗๘๒ ๑๑๙,๐๔๑ ๗.๔ 
๖ ชุมพร ๘๓,๘๒๖ ๙๑,๐๓๑ ๑๐๖,๐๒๙ ๙๙,๐๕๒ ๑๐๘,๕๘๙ ๗.๐ 
๗ ระนอง ๘๖,๐๙๗ ๘๗,๔๖๙ ๙๔,๓๔๑ ๙๖,๙๐๒ ๑๐๔,๖๒๕ ๖.๘ 
๘ ตรัง ๙๑,๖๔๙ ๙๑,๔๑๘ ๙๗,๕๕๖ ๘๗,๕๗๕ ๑๐๐,๗๔๐ ๖.๑ 
๙ สตูล ๘๘,๒๗๗ ๘๗,๘๒๐ ๙๒,๑๑๓ ๙๐,๑๐๓ ๙๙,๖๒๔ ๖.๓ 

๑๐ ยะลา ๗๗,๘๒๑ ๘๒,๕๗๑ ๘๘,๗๔๑ ๘๑,๗๓๖ ๙๔,๖๑๑ ๕.๗ 
๑๑ นครศรีธรรมราช ๖๙,๘๓๑ ๗๐,๓๒๓ ๗๔,๐๓๓ ๗๒,๒๔๒ ๘๐,๘๑๖ ๕.๑ 
๑๒ นราธิวาส ๕๘,๐๕๖ ๖๒,๒๘๔ ๖๖,๒๔๘ ๖๓,๑๘๐ ๗๑,๗๘๖ ๔.๔ 
๑๓ พัทลุง ๕๗,๔๘๐ ๕๙,๙๘๘ ๖๑,๘๕๖ ๕๘,๘๑๒ ๖๕,๗๕๐ ๔.๑ 
๑๔ ปัตตานี ๕๕,๘๔๓ ๕๔,๗๕๖ ๕๖,๖๒๒ ๕๘,๐๙๒ ๖๔,๑๕๗ ๔.๑ 

 

 ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดระนอง



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๔ 

 

ผลิตภัณณ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ณ ราคาปี ๒๕๓๑  Growth rate (%) Structure (%) 
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ภาคการเกษตร ๓,๙๒๗ ๔,๐๖๙ ๔,๒๖๐ ๔,๖๔๖ ๔,๙๐๓ ๔,๙๕๐ ๐.๕  ๓.๖  ๔.๗  ๙.๐  ๕.๕  ๑.๐  ๔๙.๘  ๕๐.๔  ๕๐.๔  ๕๑.๘  ๕๒.๕  ๕๑.๗  

เกษตรกรรม, การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๑,๔๐๑ ๑,๓๘๓ ๑,๓๐๙ ๑,๓๗๖ ๑,๔๘๔ ๑,๓๘๗ ๕.๐  -๑.๓  -๕.๓  ๕.๑  ๗.๙  -๖.๖  ๑๗.๘  ๑๗.๑  ๑๕.๕  ๑๕.๓  ๑๕.๙  ๑๔.๕  

ประมง ๒,๕๒๖ ๒,๖๘๗ ๒,๙๕๑ ๓,๒๗๐ ๓,๔๑๙ ๓,๕๖๓ -๑.๙  ๖.๓  ๙.๙  ๑๐.๘  ๔.๕  ๔.๒  ๓๒.๑  ๓๓.๓  ๓๔.๙  ๓๖.๔  ๓๖.๖  ๓๗.๒  

นอกภาคการเกษตร ๓,๙๕๕ ๔,๐๑๐ ๔,๑๘๖ ๔,๓๒๘ ๔,๔๓๗ ๔,๖๒๕ ๔.๕  ๑.๔  ๔.๔  ๓.๔  ๒.๕  ๔.๒  ๕๐.๒  ๔๙.๖  ๔๙.๖  ๔๘.๒  ๔๗.๕  ๔๘.๓  

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ๓๖ ๓๘ ๓๗ ๓๑ ๓๕ ๓๕ -๖.๔  ๔.๑  -๑.๓  -๑๖.๙  ๑๓.๙  -๐.๘  ๐.๕  ๐.๕  ๐.๔  ๐.๓  ๐.๔  ๐.๔  

อุตสาหกรรม ๔๘๘ ๔๙๐ ๕๖๓ ๕๘๖ ๖๐๖ ๖๔๖ ๘.๖  ๐.๕  ๑๔.๘  ๔.๑  ๓.๔  ๖.๕  ๖.๒  ๖.๑  ๖.๗  ๖.๕  ๖.๕  ๖.๗  

ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๒๖๑ ๒๖๖ ๒๘๗ ๓๐๗ ๓๒๑ ๓๓๗ ๒๓.๓  ๑.๘  ๗.๙  ๗.๑  ๔.๕  ๔.๙  ๓.๓  ๓.๓  ๓.๔  ๓.๔  ๓.๔  ๓.๕  

การก่อสร้าง ๑๕๖ ๑๙๙ ๒๑๙ ๒๐๓ ๒๕๔ ๒๘๑ -๑๓.๑  ๒๗.๕  ๑๐.๑  -๗.๑  ๒๕.๑  ๑๐.๗  ๒.๐  ๒.๕  ๒.๖  ๒.๓  ๒.๗  ๒.๙  

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์                                     

จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล ๙๔๙ ๘๔๑ ๘๐๖ ๘๖๗ ๘๗๘ ๙๗๙ ๑.๙  -๑๑.๔  -๔.๒  ๗.๖  ๑.๓  ๑๑.๕  ๑๒.๐  ๑๐.๔  ๙.๕  ๙.๗  ๙.๔  ๑๐.๒  

โรงแรมและภัตตาคาร ๙๙ ๗๓ ๕๖ ๖๒ ๗๓ ๗๘ ๒๒.๒  -๒๖.๙  -๒๒.๓  ๑๐.๓  ๑๗.๑  ๖.๗  ๑.๓  ๐.๙  ๐.๗  ๐.๗  ๐.๘  ๐.๘  

การขนส่ง  สถานที่เก็บสินค้า  และการคมนาคม ๕๑๔ ๕๘๖ ๖๒๖ ๗๑๒ ๖๕๘ ๖๒๙ ๑๑.๓  ๑๔.๐  ๖.๘  ๑๓.๘  -๗.๖  -๔.๔  ๖.๕  ๗.๓  ๗.๔  ๗.๙  ๗.๐  ๖.๖  

ตัวกลางทางการเงิน ๒๐๖ ๒๑๑ ๒๓๒ ๒๓๕ ๒๓๘ ๒๕๖ -๑๘.๖  ๒.๖  ๙.๗  ๑.๕  ๑.๑  ๗.๘  ๒.๖  ๒.๖  ๒.๗  ๒.๖  ๒.๕  ๒.๗  
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
บริการทางธุรกิจ ๓๕๑ ๓๗๐ ๓๘๓ ๓๙๓ ๔๑๗ ๔๑๕ 

๕.๒  ๕.๕  ๓.๖  ๒.๔  ๖.๒  -๐.๖  ๔.๕  ๔.๖  ๔.๕  ๔.๔  ๔.๕  ๔.๓  

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๕๒ ๒๓๐ ๒๒๐ ๒๒๖ -๘.๘  ๐.๑  ๕.๖  -๘.๖  -๔.๕  ๓.๐  ๓.๐  ๓.๐  ๓.๐  ๒.๖  ๒.๔  ๒.๔  

การศึกษา ๒๔๖ ๒๔๖ ๒๗๔ ๒๗๓ ๒๘๔ ๒๘๓ ๑๖.๓  ๐.๐  ๑๑.๒  -๐.๓  ๔.๐  -๐.๑  ๓.๑  ๓.๐  ๓.๒  ๓.๐  ๓.๐  ๓.๐  

บริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ๑๔๖ ๑๕๕ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๘๑ ๑๗๗ ๑๙.๓  ๖.๐  ๙.๘  ๐.๔  ๖.๐  -๒.๒  ๑.๙  ๑.๙  ๒.๐  ๑.๙  ๑.๙  ๑.๘  
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน 
บุคคลอื่น ๆ ๒๕๙ ๒๙๑ ๒๗๗ ๒๕๓ ๒๖๘ ๒๗๗ 

๖.๐  ๑๒.๖  -๔.๙  -๘.๗  ๕.๙  ๓.๗  
๓.๓  ๓.๖  ๓.๓  ๒.๘  ๒.๙  ๒.๙  

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕.๐  ๐.๐  ๐.๐  ๐.๐  ๐.๐  ๐.๐  ๐.๑  ๐.๑  ๐.๑  ๐.๑  ๐.๑  ๐.๑  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ๗,๘๘๒ ๘,๐๗๙ ๘,๔๔๗ ๘,๙๗๓ ๙,๓๔๐ ๙,๕๗๕ ๒.๔  ๒.๕  ๔.๖  ๖.๒  ๔.๑  ๒.๕  ๑๐๐.๐  ๑๐๐.๐  ๑๐๐.๐  ๑๐๐.๐  ๑๐๐.๐  ๑๐๐.๐  

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดระนอง 

 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๕ 

 

 ๑. ๓) โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  
    โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดที่ส าคัญ ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตภาคการเกษตรเป็นหลัก จ านวน 
๙,๘๕๗ ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ ๔๙.๕๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประกอบด้วย  
    - สาขาการเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ จ านวน จ านวน ๔,๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ ๒๐.๙๗ และสาขาการประมง จ านวน ๕,๖๘๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๘.๕๙  
    - สาขานอกภาคการเกษตร ๑๓ สาขา จ านวน ๑๐,๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ๕๐.๔๓ ได้แก่ 
สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ ๒,๑๒๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐.๖๘ สาขาอุตสาหกรรม จ านวน 
๑,๓๖๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖.๘๕ สาขาการศึกษา จ านวน ๑,๐๓๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ  ๕.๒๒ สาขาการขนส่ง จ านวน ๘๘๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔.๔๕ และสาขาการบริหาร
ราชการ จ านวน ๗๘๖ ล้านบาท, ๓.๙๕ ฯลฯ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดยังคงพ่ึงพิง  
ภาคการเกษตรเป็นหลัก  
 

โครงสรา้งเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง ปี 2 5 5 3

อ่ืน ๆ 2 7 .7 ประมง 2 8 .6

การขายส่ง การขายปลีกฯ 10 .7

เกษตรกรรม 2 1 .0อุตสาหกรรม 6.9

การศึกษา 5 .2

 
 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดระนอง 
 

 
๑.๔) วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจจังหวัดระนองจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  เศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดระนองปี ๒๕๕๓ ชะลอตัวร้อยละ ๒.๕ เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
๔.๑ ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคเกษตรซึ่งชะลอตัวร้อยละ ๑.๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ขยายตัวร้อยละ ๕.๕ เนื่องจากสาขาประมงชะลอตัวจากการลดลงของปริมาณกุ้งขาวและการหดตัวของสาขา
เกษตร กรรมฯ ร้อยละ ๖.๖ ซึ่งมาจากการหดตัวในส่วนของไม้ผล หมวดปศุสัตว์ และหมวดบริการทาง
การเกษตร  



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๖ 

 

การผลิตภาคเกษตร  ชะลอตัวร้อยละ ๑.๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ ๕.๕ ทั้งนี้

เป็นผลมาจากการหดตัวของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการหดตัว
ในส่วนของไม้ผล ทั้งมังคุด ทุเรียน และเงาะ เนื่องจากเป็นวงจรการผลิตของไม้ผลซึ่งในปี ๒๕๕๒ มีปริมาณ
ผลผลิตออกมามาก ท าให้ในปี ๒๕๕๓ ปริมาณผลผลิตออกมาน้อย นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชผลไปปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ิมข้ึนตามนโยบายรัฐบาลประกอบกับหมวดปศุสัตว์มีการหดตัวเช่นกัน เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตสุกรและไก่เนื้อออกสู่ตลาดน้อยมากซึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ท าให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงลง ในส่วนของการบริการทางการเกษตรก็มีการปรับตัว
ลดลงทั้งในส่วนการรับจ้างเลี้ยงสัตว์และรับจ้างก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากเกษตรกรเจ้าของสวนบางส่วนด าเนินการ
เองทั้งในส่วนของตัดหญ้าและฉีดยาหญ้าโดยไม่จ้างแรงงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้สาขา
ประมงก็มีการชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากปริมาณ การผลิตกุ้งขาวลดลงจากการที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวบางรายได้หยุดด าเนินกิจการในปี ๒๕๕๓ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจากภาวะ
โลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว ประกอบกับปัญญาหาโรคขี้ขาว ท าให้กุ้งขาวโตช้าต้อง
ใช้เวลานานกว่าเดิมจึงจะได้ไซด์  หากบางรายรุนแรงก็ท าให้กุ้งขาวทยอยตายไปบ้าง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งขาว
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตปีที่ผ่านมา 
    การผลิตนอกภาคการเกษตร ขยายตัวร้อยละ ๔.๒ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวเพียงร้อย
ละ ๒.๕ จากการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม  ที่ขยายตัวร้อยละ ๖.๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
อุตสาหกรรม ที่ส าคัญของจังหวัดระนอง คือ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ปลาป่น ที่เพ่ิมก าลังการผลิตตามความต้องการของตลาดที่ก าลังขยายตัวทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ  ท าให้ปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น จาก ๑๘๐,๘๘๘,๖๗๕ ล้านบาทในปี ๒๕๕๒  เป็น ๑๙๓,๒๒๗,๖๗๘ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ รวมถึงรายได้ของผู้ประกอบการที่แจ้งเสียภาษีหมวดอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน
จาก ๗,๖๑๘ ล้านบาทในปี ๒๕๕๒ เป็น ๘,๕๐๗ ล้านบาทในปี ๒๕๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ ส าหรับจ านวน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก ๗,๐๐๓ คน ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๗,๐๑๗ คน ในปี ๒๕๕๓ คิดเป็น  
ร้อยละ ๐.๒ จึงส่งผลให้สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ตามไปด้วย อยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๕ ,๑๑.๑ และ ๔.๙ ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาได้จากธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียม
และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น มีการซื้อสินค้าเพ่ืออุปโภค บริโภคมากข้ึน  การใช้ไฟฟ้าและประปาเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้
สาขาบริหารราชการสาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเช่นกัน  
 

   ๑.๕)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนอง 
แนวโน้มการเจริญเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (Gross Domestic Product: GDP) 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนอง Gross Provincial Product (GPP) 
 
 

 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๗ 

 

Ranong Gross Provincial Product (GPP) 
AT CONSTANT Y ๒๕๓๑ PRICES 

 
          ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นตัวเลข 
                                   ประมาณการเบ้ืองตน้) 
 

 
 
  
 
 
 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๘ 

 

  จากตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product) ของจังหวัดระนอง     
ณ ราคาคงที่ (ปีฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑ ) นั้น เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่สะท้อนถึงอัตราความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ
จังหวัดระนอง ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ นั้นได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในช่วงหดตัว ซึ่งถดถอยลงจากปี ๒๕๕๑  ที่ผ่านมา
ประมาณร้อยละ ๐.๔๓ เหลือ ๙,๐๔๑,๕๕๑ ล้านบาทนั้น เศรษฐกิจของจังหวัดยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๔.๑๐ สะท้อนถึงภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่อความผันผวนของ
เศรษฐกิจภายนอกได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้จังหวัดระนองจัดได้ว่า
มีอัตราความเจริญเติบโตของขนาดทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด  

 แม้ว่ามูลค่าจากการผลิตของจังหวัดระนอง จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพใน
ระดับท่ีน่าพึงพอใจ แต่หากน ามาเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดยังคงเป็นรองจังหวัดอ่ืนๆ 
อย่างชัดเจน โดยในขณะที่จังหวัดระนองมีมูลค่า GPP ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕๒  เท่ากับ ๑๘ ,๑๙๗ ล้านบาท
นั้น จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่า GPP สูงถึง ๗๐,๑๙๖.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๒ .๑ จากมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อย จึงส่งผล
ให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่  ณ ราคาปัจจุบัน  น ามาเฉลี่ยต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) นั้นอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ โดยในปี ๒๕๕๒  ประชากรในจังหวัดระนองมีมูลค่า GPP Per Capita เท่ากับ ๙๖,๙๐๒ บาท เป็น
รองเพียงจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงาเท่านั้น 

 

 
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๔๙ 

 

 
    ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 

  ๑.๖) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดระนอง ในปี ๒๕๕๔  
  ส านักงานคลังจังหวัดระนองได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระนองในปี ๒๕๕๔ ว่าจะยังคง
ขยายตัวสูงต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๓  

 ด้านอุปทาน  คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓ เป็นผลมาจากการผลิตภาคการ
เกษตรกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากพ้ืนที่เปิดกรีดยางพาราเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓  อีกท้ังขณะนี้ได้มี
นวัตกรรมในการต่อสู้กับธรรมชาติ คือ การท าหมวกยาง เพื่อสามารถกรีดยางในช่วงฤดูฝนได้ ซึ่งคาดว่าในปี
ต่อไป ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราในจังหวัดระนองจะสูงข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันคาดว่า
จะสูงขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน อีกท้ังปริมาณน้ าฝนมากในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการติดผล 
ประกอบกับแนวโน้มปริมาณไก่เนื้อเพ่ิมข้ึนเพราะความต้องการในการบริโภคไก่เนื้อของจังหวัดระนองไม่
เพียงพอ ส่งผลให้ต้องน าเข้าไก่เนื้อจากต่างจังหวัด  

 ด้านอุปสงค์  ภายในจังหวัดคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของดัชนีการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกหน่วยงานจะเพ่ิมข้ึน ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนข้าราชการ และ
เงินที่จ่ายลักษณะเดียวกันในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ประกอบกับการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า ส่งผล
ให้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 

 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ  ภายในจังหวัดระนองในปี ๒๕๕๔ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับเพ่ิม
ขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๔.๖ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๔.๔-๔.๗) จากแรงกดดันของอัตราดอกเบี้ย ราคาอาหาร
และเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตามราคาอาหารยังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นอีก  

 
 
 
 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๐ 

 

๑.๗ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ 
 ภาวะของเศรษฐกิจโลก 
  ต้นทุนการผลิต /ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร/ ปัจจัยด้านราคา 
 ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เกิดภัยธรรมชาติ  
 ปัยจัยด้านการเมือง 
 ความผันผวนของค่าเงินบาท 
 ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 จ านวนนักท่องเที่ยว 

 

๑.๘  ศักยภาพด้านการเกษตร-เพาะปลูก 
  จังหวัดระนองมีครัวเรือนท าการเกษตรทั้งหมด ๒๙,๔๘๘ ครัวเรือน พ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร จ านวน 
๖๐๒,๘๑๓ ไร่  พื้นที่การเพาะปลูกประมาณ ๖๐๑,๕๗๑ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๒๙.๒ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในส่วนนี้
เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จ านวน ๔๖,๓๘๗ ไร่ และเป็นพ้ืนที่อ่ืน ๆ จ านวน ๑๑๑,๐๙๘  ไร่ พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 
๓๘๒,๖๔๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓,๖๑ พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ๕๒,๒๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙ พ้ืนที่ปลูกพืชผัก ๔,๕๑๙ 
ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ๓,๑๑๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ พ้ืนที่นา ๑,๔๔๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔  ที่เหลือเป็น
พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑๐๙  ไร่ 

ตาราง : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร  

อ าเภอ 

พ.ท.ถือครอง
การ เกษตร  

(ไร)่ 

พ.ท. 
ท าการ 
เกษตร  
(ไร)่ 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัว 
เรือน

เกษตรกร 

แรงงาน 
เพื่อการ 
เกษตร 

น้ าเพื่อการ 
เกษตร 
(๑=พอ  

๒=ไม่พอ) 

รายได้เฉลี่ย/
ครัวเรือน 
/ปี(บาท) 

  เมืองฯ ๘๐,๓๗๘ ๗๒,๑๒๐ ๓๐,๑๘๑ ๘,๒๕๘ ๑๕,๒๗๐ ๒ ๒๙๒,๑๐๑ 

กระบุรี ๒๕๔,๕๓๖ ๒๕๑,๑๑๙ ๑๗,๗๓๑ ๑๐,๕๙๕ ๒๑,๘๗๖ ๒ ๓๒๒,๖๖๖ 

กะเปอร ์ ๘๖,๗๕๘ ๗๕,๘๓๕ ๕,๘๒๐ ๔,๙๗๐ ๘,๒๙๖ ๒ ๓๔,๓๑๖ 

ละอุ่น ๑๔๙,๗๖๐ ๑๔๖,๔๓๔ ๔,๗๗๔ ๓,๓๖๙ ๗,๑๕๕ ๒ ๕๕,๗๙๑ 

สุขส าราญ ๓๑,๓๘๑ ๒๗,๐๖๓ ๓,๓๕๗ ๒,๒๙๖ ๕,๕๘๔ ๒ ๔๒,๑๖๖ 
รวม ๖๐๒,๘๑๓ ๖๐๑,๕๗๑ ๖๑,๘๖๓ ๒๙,๔๑๐ ๕๘,๑๘๑ ๒ ๔๒,๕๑๑ 

ตาราง : แสดงพื้นที่ท าการเกษตรจังหวัดระนอง 

 
อ าเภอ 

พื้นที่ท าการเกษตร (ไร)่  

ไม้ผล  ไม้ยืนต้น พืชไร ่ พืชผัก ที่นา ไม้ดอก ที่รกร้าง อื่น  ๆ

เมืองฯ ๑๑,๕๒๑ ๔๖,๖๒๘ ๖๙๑ ๑๘๑ - ๘๓ ๘,๗๕๙ ๑๐,๐๖๗ 

กระบุรี ๒๐,๐๗๑ ๒๐๒,๙๕๒ ๑,๑๐๐ ๘๓๒ ๑,๒๔๖ ๒๑ ๕,๒๘๖ ๒๕,๓๗๒ 

กะเปอร์ ๕,๑๕๐ ๓๒,๙๕๙ ๖๒๓ ๒,๕๒๘ ๗๐ ๕ ๑๐,๙๐๗ ๓๔,๔๖๑ 

ละอุ่น ๑๑,๐๕๕ ๘๑,๘๓๒ ๖๙๗ ๙๑๗ ๑๒๕ - ๑๗,๑๐๙ ๓๖,๗๙๓ 

สุขส าราญ ๔,๒๖๓ ๑๘,๒๗๕ - ๖๑ - - ๔,๓๒๖ ๔,๔๐๕ 

รวม ๕๒,๒๖๐ ๓๘๒,๖๔๖ ๓,๑๑๑ ๔,๕๑๙ ๑,๔๔๑ ๑๐๙ ๔๖,๓๘๗ ๑๑๑,๐๙๘ 

                ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง,  ๒๕๕๓ 
ตาราง : แสดงพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดระนอง  



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๑ 

 

ชนิดพืช 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร)่ เนื้อที่ให้ผล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๑. ยางพารา ๑๗๒,๒๒๙ ๒๑๖,๔๑๔ ๑๒๕,๙๒๙ ๑๒๕,๙๒๙ ๒๗,๘๖๔.๕๒ ๒๙,๐๖๐.๗๑ ๑,๖๘๗.๖๖ ๒,๖๓๓.๑๖ 
๒. กาแฟ ๘๙,๗๙๕ ๘๙,๗๖๕ ๘๗,๐๑๑ ๘๗,๐๑๐ ๑๖,๓๔๒.๑๘ ๑๔,๖๕๙.๐๔ ๑,๑๑๔.๘๔ ๘๑๑.๘๘ 
๓. ปาล์มน้ ามัน ๖๖,๕๘๖ ๙๖,๓๙๘ ๓๕,๒๑๗ ๓๕,๒๑๗ ๑๐๗,๙๑๖.๘๖ ๑๑๐,๓๘๔.๔๕ ๓๙๔.๘๙ ๔๑๓.๘๘ 
๔. ทุเรียน ๙,๒๗๓ ๙,๒๐๘ ๙,๐๕๘ ๘,๗๕๖ ๖,๑๙๕.๓๗ ๕,๙๘๙.๘๓ ๑๐๔.๖๕ ๑๗๐.๗๗ 
๕. มังคุด ๑๗,๐๗๒ ๑๗,๐๗๒ ๑๔,๗๕๐ ๑๔,๓๘๒ ๙,๔๗๑.๓๕ ๘,๖๙๑.๕๒ ๑๑๑.๗๔ ๑๕๒.๘๕ 
๖. ลองกอง ๑๐,๕๔๐ ๙,๔๕๖ ๗,๘๓๐ ๗,๙๖๒ ๒,๖๐๗.๐๙ ๓,๖๘๘.๑๑ ๓๖.๐๘ ๗๑.๐๓ 
๗.มะม่วงหิมพานต์ ๙,๘๕๗ ๙,๔๗๑ ๙,๘๕๗ ๙,๔๗๑ ๑,๘๓๘.๔๗ ๒,๐๗๒.๐๖ ๕๕.๓๕ ๖๓.๐๘ 
เงาะ ๔,๐๑๐ ๓,๙๗๕ ๓,๙๑๐ ๓,๘๙๓ ๒,๖๓๒.๔๖ ๒,๙๖๘.๐๓ ๒๔.๕๗ ๕๔.๐๘ 
มะพร้าว ๔,๓๙๔ ๔,๓๖๐ ๓,๙๗๓ ๓,๙๓๓ ๔,๙๖๓.๓๒ ๕,๓๖๔.๗๕ ๓๐.๖๖ ๒๗.๓๑ 
จ าปาดะ ๑,๘๔๐ ๑,๒๙๖ ๑,๖๘๓ ๑,๒๕๕ ๒,๑๒๒.๓๒ ๒,๐๕๕.๓๖ ๑๔.๐๘ ๒๖.๙๖ 
หมาก ๖,๓๒๔ ๖,๓๒๔ ๕,๘๘๒ ๕,๘๘๒ ๑๘,๙๕๕.๕๐ ๑๗,๗๐๐.๐๑ ๕๑.๗๐ ๕๒.๐๕ 
  ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ๒๕๕๓ 
 
    ยางพารา ส าหรับศักยภาพในการผลิตยางพาราของจังหวัดระนองอยู่ในล าดับที่ ๔ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เรียงตามล าดับสูงสุด ได้แก่ ตรัง พังงา กระบี่ ระนอง และภูเก็ต โดยในช่วงปี ๒๕๔๘ – 
๒๕๕๒ เนื้อท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดระนองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ย ๑.๘๐ ต่อปี จาก ๑๕๕,๓๐๕ ไร่ 
ในปี ๒๕๔๘ เป็น ๑๗๒,๒๒๙ ไร่ ในปี ๒๕๕๒ ส าหรับในปี ๒๕๕๓ มีพ้ืนที่ปลูกจ านวน ๒๑๖,๔๑๔ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๙๗ ของพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่ให้ผลผลิต ๑๒๕,๙๒๙ ไร่ ผลผลิตรวม ๒๙,๐๖๐.๗๑ ตัน มูลค่า 
๒,๖๓๓.๑๖ ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาทั้งพ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และมูลค่า และมีแนวโน้มที่
เกษตรกรจะขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และการดูแลรักษาง่ายกว่าพืชชนิดอื่น ๆ ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว กาแฟ มาเป็นการปลูก
ยางพาราแทนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ เพ่ิมข้ึนในอัตรา ๑.๓๓ ต่อปี เนื่องจากปัจจัยด้านราคายางเป็น
สิ่งจูงใจให้มีการลงทุนในการดูแลรักษาสวนยางพารามากข้ึน  
  กาแฟ จังหวัดระนองผลิตกาแฟเป็น อันดับ ๒ ของประเทศ  รองจากจังหวัดชุมพร อันดับ ๓  
สุราษฎร์ธานี อันดับ ๔ กระบี่ และอันดับ ๕ เชียงราย จากข้อมูลของส านักงานเศรษกิจการเกษตรกลุ่มภาคใต้
ฝั่งอันดามันมีการผลิตระบุไว้มีเพียง ๓ จังหวัด ได้แก่ ระนอง เป็นอันดับ ๑ กระบี่ และพังงา ซึ่งมีศักยภาพการ
ผลิตทั้งเนื้อที่และปริมาณผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๘ ของประเทศ โดยประมาณร้อยละ ๙๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดปลูกพันธุ์โรบัสต้า ส่วนอีกร้อยละ ๗ ปลูกพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ ด้านการผลิตภาพรวมมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากการผลิตในภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในภาคเหนือ เนื่องจาก 
พันธุ์อาราบิก้าขายได้ราคาดีกว่า ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตคิด
เป็นร้อยละ ๔๖.๗๓ ของต้นทุนรวมต่อไร่  
 
 
 
  ส าหรับปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟ ๘๙,๗๖๕  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๔ ของ
พ้ืนที่ท าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๓ ของภาคใต้ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ๘๗,๐๑๑  ไร่ ผลผลิตรวม 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๒ 

 

๑๔,๖๕๙.๐๔ ตัน มูลค่า ๘๑๑.๘๘ ล้านบาท สถานการณ์มีแนวโน้มการผลิตลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เนื่องจาก
ราคากาแฟตกต่ า มีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียวสูงขั้นตอนยุ่งยาก ต้นกาแฟมีอายุมากให้
ผลผลิตน้อย เกษตรกรจึงโค่นต้นกาแฟและหันไปปลูกยางพาราและปาล์มแทน แต่อย่างไรก็ตามก็น่าจะ
ส่งเสริมให้ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ว่างที่มีความเหมาะสม เพราะกระแสความต้องการบริโภคกาแฟจะเพ่ิมมากข้ึน 
ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน  อ าเภอที่ผลิตกาแฟมากที่สุด คือ กระบุรี ละอุ่น และอ าเภอกะเปอร์ และเป็น
แหล่งผลิตหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 

    ปาล์มน้ ามัน  จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน เป็นล าดับ ๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
ฝั่งอันดามัน โดยเรียงล าดับจากสูงสุด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และภูเก็ต มีพ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้ ามัน จ านวน ๙๖,๓๙๘  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ ของพ้ืนที่ท าการเกษตร มีพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว ๓๕,๒๑๗  
ไร่ ผลผลิต ๑๑๐,๓๘๔.๔๕ ตัน มูลค่า ๔๑๓.๘๘  ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๐๖๔.๓๕ กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมาทั้งพ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิตและมูลค่า เนื่องจากที่ผ่านมาราคาปาล์มอยู่ในเกณฑ์ดี  
และเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพลังงานทางทดแทน จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรหันมาจัดการ บ ารุงดูแล 
รักษาสวนปาล์มให้ดีข้ึน เพ่ือให้ผลผลิตมากขึ้น  สถานการณ์แนวโน้มจะมีการขยายพื้นที่ปลูกมากข้ึน อ าเภอที่
ปลูกปาล์มน้ ามันมากอันดับหนึ่ง คือ อ าเภอกระบุรี อ าเภอกะเปอร์ เมือง ละอุ่น และสุขส าราญตามล าดับ 
 

 ไม้ผล (มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ ) จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ปลูกมังคุด ๑๗,๐๗๒ ไร่ ลองกอง 
๙,๔๕๖ ไร่ ทุเรียน ๙,๒๐๘ ไร่ และเงาะ ๙,๔๕๖ ไร่ และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมาก
พอสมควรทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านราคา ฤดูกาล และผลผลิตในแต่ละปี ในปีนี้ (๒๕๕๔) จังหวัดระนองได้รับ
ผลกระทบกับสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลไม้ติดดอกออกเพียงผลเพียง  
ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของปีที่ผ่านมา และเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด ก็มีพ่อค้ามารับซื้อน้อยเนื่องจากปริมาณและ
คุณภาพสินค้าน้อย และไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ราคาตกต่ า นับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของ
เกษตรกรของจังหวัดระนอง ซึ่งแนวโน้มในอนาคตหากสภาพอากาศยังคงแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผล
กระทบต่อการติดดอกออกผลของผลไม้ท าให้ตลาดผลไม้ไม่ดีเท่าที่ควร  ประกอบกับกระแสราคายางพารา
และปาล์มน้ ามันอยู่ในเกณฑ์ดี จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรลดพ้ืนที่การปลูกผลไม้และหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ
ดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึนและจะท าให้ประชาชนในจังหวัดขาดแคลนผลไม้บริโภคในอนาคต  
 ส าหรับจังหวัดระนอง มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นในจังหวัดและปลูก
กระจายไปทุกอ าเภอ อ าเภอท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ กระบุรี ละอุ่น  
 

 การเพาะปลูกพืชท้องถิ่นอื่นๆ  
 ศักยภาพด้านการท าเกษตรเพาะปลูกของจังหวัดระนอง ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะพืชเศรษฐกิจเท่านั้น 
พืชท้องถิ่นอ่ืนๆ เช่น ผักเหลียง หรือมะม่วงหิมพานต์ (กาหย)ู เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของจังหวัด เนื่องจากพืชท้องถิ่นเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถน าไปเป็นจุดขาย เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ 
 “ผักเหลียง”  เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่ง เป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดและความร้อนสูงจากอากาศ มีอายุ
นานหลายปี เมื่อน าไปปลูกไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกใหม่ทุกปี เจริญเติบโตดีในสภาพร่ม
เงา การดูแลรักษาง่าย ไม่มีโรคและแมลงรบกวน จึงท าให้แน่ใจว่าปลอดจากสารเคมี พบทั่วไปตามเนินเขา 
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และท่ีราบ ตั้งแต่ความสูงจากระดับน้ าทะเล ๕ เมตร ถึง ๒๐๐ เมตร ที่มีฝนตกชุก ปริมาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ต่อปี ช่วงระยะเวลาฝนตกไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ วัน ต่อปี ฝนแล้งติดกันไม่เกิน ๔๕ วัน ซึ่ง
สถานที่ดังกล่าวนี้จะอยู่ในจังหวัดระนอง พังงา ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด
ระนองและพังงา ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีปริมาณน้ าฝนสูง ความชื้นสูง จึงเหมาะสมที่ต้นผักเหลียง
จะงอกงามเจริญเติบโตได้ดีและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ผักเหลียง พบในประเทศไทย มาเลเซีย และ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ พบมากที่จังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ตามปกติผักเหลียง
จะข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ตามป่า เขา หรือท่ีมีความชุ่มชื้น เมื่อป่าไม้ต่างๆ หมดไป ผักเหลียงเริ่มลดลง จึงต้อง
น ามาปลูกเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน 
 แนวคิดใหม่ของพ้ืนที่จังหวัดระนอง คือ ผักเหลียงปลูกแซมในสวนยางพารา เป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และมีผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร อีกทั้งยังท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉลี่ยจะเก็บยอดอ่อน
ผักเหลียง สัปดาห์ละ ๓ วัน เก็บได้วันละ ๑๐๐ ก า ขายก าละ ๔ บาท เท่ากับมีรายได้สัปดาห์ละ ๑,๒๐๐ บาท 
นอกเหนือจากการขายยางพารา จึงฝากถึงเพ่ือนเกษตรกรชาวสวนยางปลูกผักเหลียงไว้เพื่อกิน เหลือกินน าไป
ขาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี เมื่อปลูกผักเหลียงแล้วจะสามารถเก็บหรือเด็ดยอดใบอ่อนเพื่อ
บริโภคหรือจ าหน่ายได้นาน กรณีปลูกร่วมยาง เมื่อถึงเวลาโค่นยางพาราเพื่อปลูกรอบใหม่ ก็สามารถท าได้ง่าย 
โดยการตัดต้นผักเหลียงให้ชิดติดกับดินแล้วจึงโค่นต้นยางพารา เมื่อได้น้ าได้ฝน ผักเหลียงจะแตกต้นอ่อนขึ้นมา
ใหม่จากตอและส่วนของล าต้นใต้ดินได้อีก ดังนั้น การปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางพาราจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของเกษตรกร  
 นอกเหนือจากผักเหลียงแล้วนั้น พ้ืนที่จังหวัดระนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกาะพยาม และเกาะช้าง 
จัดว่าเป็นแหล่งปลูก มะม่วงหิมพานต์ (กาหย)ู  ที่มีคุณภาพ กาหยู หรือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชตระกูล
เดียวกับมะม่วง ผลคล้ายรูปไต  เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้  ยางเป็นพิษ  ก้านผลอวบน้ า 
ลักษณะคล้ายผลชมพู่ คนมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายรูปไตคือ เล็ด มีถิ่นก าเนิดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบลาซิล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นผู้น าเมล็ด
มะม่วงหิมพานต์จากประเทศมาเลเซียมาปลูกที่จังหวัดระนองเป็นครั้งแรกเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง  
ต้องการสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ในช่วงออกดอก เพราะจะท าให้ติดผลน้อย ไม่ชอบอากาศเย็น  ปลูกง่าย
เจริญเติบโตเร็ว ดูแลง่าย ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด น าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ัง ราก ก้าน ใบ ดอก ยอด สายพันธุ์ที่
เป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งนิยมปลูกกันมากชื่อ  พันธุ์เกาะพยาม พื้นที่อ าเภอเมืองระนองถือเป็นแหล่งเพาะปลูก
มะม่วงหิมพานต์แหล่งใหญ่ที่สุดโดยมีพ้ืนที่ปลูกถึง  ๕๑ ,๑๓๗  ไร่ จากพ้ืนที่ปลูกทั้งจังหวัดรวม ๖๘ ,๘๐๑ ไร่ 
เมล็ดของมะม่วงหิมพานต์สามารถน ามาค่ัวและกะเทาะเปลือกออกเหลือเพียงเมล็ดภายใน  ซึ่งก าลังสุกพอดี
สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด  ถือเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนิยมซื้อเป็นของฝากที่
ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง 

 
  ๑.๘ ด้านการประมง 
   จากข้อมูล GPP ของจังหวัดระนองในปี พ.ศ. ๒๕๕ ๓ การประมงนับเป็นสาขาการผลิต
หลักของจังหวัดที่สร้างมูลค่าให้จังหวัดระนองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐,๙๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
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จังหวัด  เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ซึ่งเป็นแหล่งสัตว์น้ าที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก  
จึงมีเรือประมงไทยจ านวนมากเข้าไปท าการประมงในน่านน้ าสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ส่วนใหญ่ใช้ท่า
เทียบเรือประมงในจังหวัดระนองขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า โดยกิจกรรมด้านการประมงในจังหวัดระนองอยู่ใน
รูปแบบการประมงเชิงพาณิชย์หรือการท าประมงน้ าลึก คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของมูลค่าผลผลิตทั้งหมดด้านการ
ประมงรองลงมาคือการท าฟาร์มกุ้งทะเล การประมงทะเลชายฝั่ง ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม และการประมงพ้ืนบ้าน 
ตามล าดับ โดยในปี ๒๕๕๓ มูลค่าผลผลิตประมง มีมูลค่ารวม ๔,๑๗๑ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา
ประมาณร้อยละ ๑๔ โดยแบ่งออกเป็นผลผลิตเพาะเลี้ยงชายฝั่ง มูลค่า ๑,๘๖๓.๕ ล้านบาท มูลค่าผลผลิต การ
เพาะเลี้ยงน้ าจืด มีมูลค่า ๑.๖ ล้านบาท และมูลค่าปลาขึ้นท่า (ปลาทะเลปลาหมึก  กุ้ง ปู) มีมูลค่า ๓ ,๔๕๙ 
ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๕๓ สาขาประมงมีการชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากปริมาณ
การผลิตกุ้งขาวลดลงจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวบางรายได้หยุดด าเนินกิจการในปี  ๒๕๕๓ เนื่องจาก
สภาพอากาศที่แปรปรวนจากภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว ประกอบกับ
ปัญญาหาโรคขี้ขาว ท าให้กุ้งขาวโตช้าต้องใช้เวลานานกว่าเดิมจึงจะได้ไซด์ 

   ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหลายชนิด 
ได้แก่ กุ้งทะเล ปลากระพงขาว-แดง ปลาเก๋า หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม ปูนิ่ม ปูขุน เป็นต้น โดยมี
มูลค่าผลผลิตรวม ประมาณ ๒ ,๑๐๗.๙๔ ล้านบาท โดยกุ้งทะเลมีพื้นที่เลี้ยงมากที่สุด จ านวน ๓ ,๙๘๔.๓๐ ไร่ 
มูลค่า ๑ ,๘๖๐.๓๐ ล้านบาท รองลงมาคือการเลี้ยงปูนิ่ม มีพ้ืนที่ ๒๘๓ ไร่ มูลค่าผลผลิต ๑๖๒ .๗๙ ล้านบาท 
ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๓ พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากราษฎรขาดแคลนพันธ์สัตว์น้ า 
เกษตรกรประสบปัญหาโรคพันธุ์สัตว์น้ า พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 

ตาราง : แสดงการเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ประเภท 
ผู้เพาะเลี้ยง(ราย) เนื้อที่ (ไร่) ปริมาณผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑. กุ้งทะเล 
๒.ปลากะพง 
๓. หอยแมลงภู่ 
๔. ปูน่ิม 
๕. ปลาเก๋า 
๖. หอยแครง 
๗. หอยนางรม 
๘. ปูขุน 

๑๕๕ 
๔๐๙ 
๓๗๗ 

๖๙ 
๕๙๓ 
๑๕๑ 

๔๗ 
๑๑ 

๑๒๔ 
๑๙๔ 

๖๐ 
๖๐ 

๑๔๕ 
๙๐ 
๔๐ 

๑ 

๔,๑๘๒.๕ 
๑๐.๑ 

๙๕๕.๒ 
๓๖๒.๔ 

๑๒.๒ 
๔๒๗.๘ 

๘๒.๙ 
๑๘.๖ 

๓,๖๗๖.๓ 
๗.๖๘๐ 
๓๐๐.๐ 

๒๘๑.๒๕๐ 
๖.๙๕๐ 

๖๘.๗๕๐ 
๑๖.๒๕๐ 

๔.๐๐ 

๑๒,๕๘๙ 
๑๔๙ 

๑,๓๖๕ 
๗๘๙ 
๑๖๙ 
๑๗๘ 

๑๒ 
๔ 

๑๕,๐๗๔ 
๑๐๖ 
๕๒๕ 
๗๗๙ 
๑๓๙ 

๖๑ 
๗๒ 
๒.๗ 

๑,๘๗๓.๙ 
๑๗.๒ 

๙.๖ 
๑๔๔.๘ 

๒๙.๐ 
๓.๙ 
๐.๕ 
๐.๕ 

๑,๖๒๗.๔ 
๑๒.๑ 

๔.๘ 
๑๘๘.๔ 

๒๖.๐ 
๑.๗ 
๒.๔ 
๐.๔ 

รวม  ๑,๘๑๒ ๗๑๔ ๖,๐๕๑.๗ ๔,๓๖๑.๑ ๑๕,๒๕๕ ๑๖,๗๖๐ ๒,๐๗๙.๔ ๑,๘๖๓.๔ 

 ที่มา  :  ส านักงานประมงจังหวัดระนอง 

  ในขณะที่การจับสัตว์น้ าจากกิจกรรมประมงน้ าลึกนั้น มีปริมาณลดน้อยลงทุกปีด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน้ าที่ลดลง ท าให้ชาวประมงจังหวัดระนองต้องออกไปในน่านน้ าสาธารณรัฐสหภาพเมียน
มาร์ไกลขึ้น ซึ่งปัญหาของการท าประมงในพ้ืนที่จังหวัดระนองปัจจุบัน คือ (๑) ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ประมาณร้อยละ ๖๐ ของสินค้าประมงมาจากเรือประมงท่ีเข้าไปจับปลาในน่านน้ าประเทศสาธารณรัฐสหภาพ



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๕ 

 

เมียนมาร์ รวมถึงเรือประมงของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ที่มาขายในฝั่งไทย เพราะสามารถน ามาขายได้
ราคาดีกว่า (๒) การขยายเขตสัมปทานในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (๓ ) การพึ่งพิงแรงงานชาวสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ และสุดท้าย คือ (๔) ปัญหาราคาน้ ามันแพง 

 
          ที่มา: องค์การสะพานปลา จังหวัดระนอง 

 ๑.๙  ด้านการปศุสัตว์ 
   การเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้เกษตรกรของจังหวัดระนองดีพอสมควร ซึ่งสัตว์ที่นิยม
เลี้ยง ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร โค กระบือ แพะ กระบือ เพื่อเลี้ยงประชากรภายในจังหวัด และสามารถส่งขาย
ต่างจังหวัด ข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นการค้าส าหรับเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งจังหวัด 
จ านวน ๑, ๒๓๙,๒๙๕  ตัว เป็นสัตว์ปีกมากท่ีสุด จ านวน ๑ ,๑๙๗ ,๒๖๓ ตัว รองลงมา ได้แก่ สุกร จ านวน 
๓๐,๐๘๔ ตัว โค ๗,๔๐๘ ตัว แพะ ๓,๒๘๔ กระบือ ๑,๒๕๖ ตัว (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๓)  
 

ตาราง : แสดงจ านวนปศุสัตว์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อ าเภอ 
โค 

(ตัว) 
กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

ห่าน 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

เมืองฯ 
ละอุ่น 
กะเปอร ์
ละอุ่น 
สุขส าราญ 

๒,๐๗๕ 
๑,๕๓๙ 
๑,๔๖๘ 
๑,๒๙๗ 
๑,๐๒๙ 

๒๑๒ 
๑๐๙ 
๓๔๙ 
๓๓๐ 
๒๕๖ 

๒๑,๓๕๕ 
๒,๒๒๓ 
๒,๐๗๓ 
๔,๓๗๔ 

๕๙ 

๖๐๖ 
๒๕ 

๗๒๖ 
๗๘๐ 

๑,๑๔๗ 

๓๐๖ 
๒ 
- 

๒๕ 
- 

๕๑๓,๒๙๗ 
๒๑๓,๘๒๖ 

๒๘,๒๔๗ 
๓๙๒,๓๐๔ 

๒๘,๘๗๕ 

๑๕,๓๑๓ 
๒,๖๕๕ 

๓๙๖ 
๑,๔๔๙ 

๔๘๘ 
รวม ๗,๔๐๘ ๑,๒๕๖ ๓๐,๐๘๔ ๓,๒๘๔ ๔๑๓ ๑,๑๗๖,๕๔๙ ๒๐,๓๐๑ 

 ที่มา :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดะนอง 

  จากข้อมูลข้างต้น แม้ว่าจะสามารถสะท้อนถึงศักยภาพพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด โดย
สะท้อนรายละเอียดเพิ่มเติมถึงศักยภาพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นสาขาธุรกิจหลักท่ีสร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดมา
โดยตลอดนั้น แต่ประเด็นท่ีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระนองควรให้ความส าคัญ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรระนองที่ปัจจุบันจัดว่ามีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๖ 

 

 
        ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง 
 
 ๑.๑๐ ด้านอุตสาหกรรม 
  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ณ  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีจ านวน ๒๙๓ โรงงาน 
จ านวนเงินลงทุน ๒ ,๑๙๒ ,๐๕๔ ,๓๙๙ บาท จ านวนคนงานทั้งสิ้น ๗ ,๐๑๗  คน ก าลังเครื่องจักรรวม 
๑๓๖ ,๓๖๙ .๔๖ แรงม้า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง เนื่องจากมีความเจริญด้าน
สาธารณูปการต่าง  ๆ โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอกระบุรี อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอละอุ่น และ
อ าเภอสุขส าราญ ตามล าดับ 

ตาราง : แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง (ปี ๒๕๕๓) 

 
                 ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 
 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๗ 

 

  อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดระนอง ๓  อันดับแรก พิจารณาตามหมวดอุตสาหกรรม พบว่า
หมวดอาหารมีสัดส่วนเงินลงทุนสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ ๕๐  รองลงมา คือ หมวดอุตสาหกรรม
การเกษตรและหมวดขนส่ง ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๙ .๗ และ ๘.๖ ตามล าดับ หาก
พิจารณาจากจ านวนการจ้างงานพบว่าหมวดอาหารมีการใช้แรงงานสูงสุด รองลงมา คือ หมวดผลิตภัณฑ์จาก
ไม้และหมวดขนส่ง ตามล าดับ  
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๓ อยู่ในภาวะขยายตัว  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี ๒๕๕๒  โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑๘๐,๘๘๘,๖๗๕ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๒  เป็น ๑๙๓,๒๒๗,๖๗๘ ล้านบาทในปี ๒๕๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ รวมถึงรายได้ของ
ผู้ประกอบการที่แจ้งเสียภาษีหมวดอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึนจาก ๗,๖๑๘ ล้านบาทในปี ๒๕๕๒ เป็น ๘,๕๐๗ 
ล้านบาทในปี ๒๕๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ ส าหรับจ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก  
๗,๐๐๓ คน ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๗,๐๑๗ คน ในปี ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ของจังหวัดระนอง คือ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง  ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  อาหาร
ทะเลแช่แข็ง  ปลาป่น  ที่เพิ่มก าลังการผลิตตามความต้องการของตลาดที่ก าลังขยายตัว ทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจัยการค้าโลกท่ีฟ้ืนตัว ส่งผล
ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต้โดยรวมขยายตัวเช่นกัน  อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงภาคเกษตรไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังพบว่ามีไม่มากนักและมีการกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง 
 

ตาราง : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
  ท่ีมา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 

 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๕๘ 

 

  ส าหรับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระนองลดลงจาก ๒๙๔ โรงงาน เหลือ ๒๙๓ โรงงาน 
เนื่องจากในปี ๒๕๕๓ มีโรงงานที่แจ้งเลิกกิจการจ านวน ๔ ราย แต่แจ้งประกอบกิจการในปี ๒๕๕๓ จ านวน ๓ 
ราย ท าให้จ านวนโรงงานลดลงจากปีท่ีผ่านมา แต่โรงงานที่เลิกกิจการเป็นโรงงานขนาดเล็กซึ่งมีสัดส่วนไม่ 
มากนัก ท าให้ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมในภาพรวมไม่ลดลงแต่อย่างใด  

ตาราง : แสดงเคร่ืองชี้ด้านอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลง 
รายการ หน่วย ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ 

ปริมาณไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม Kwh ๑๘๐,๘๘๘,๖๕๗.๔๖ ๑๙๓,๒๒๗,๖๗๘.๔๕ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ร้อยละ +๒.๒ +๖.๘ 
รายได้ภาษีฯ หมวดอุตสาหกรรม ล้านบาท ๗,๖๑๘.๖ ๘,๕๐๗.๔ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ร้อยละ +๑๕๗.๖ +๑๑.๗ 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม โรง ๒๙๔ ๒๙๓ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ร้อยละ +๒.๐ -๐.๓ 
ทุนจดทะเบียนโรงงานท้ังมด ล้านบาท ๒,๒๒๔ ๒,๑๙๓ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ร้อยละ +๖.๐ -๑.๔ 
จ านวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม คน ๗,๐๐๓ ๗,๐๑๗ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ร้อยละ +๑.๔ +๐.๒ 

 ที่มา : รายงานรายงานสภาวะอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๓ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) 
 

  การผลิตอาหารทะเลแช่แข็งของไทย ปี ๒๕๕๓ ขยายตัวเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตัว  
ดีขึ้น ขณะเดียวกันตลาดส่งออกก็เริ่มขยายตัวเช่นกัน  รวมทั้งได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดการค้าเสรีตามความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ท าให้ไทยสามารถขยายตลาดสินค้าอาหารทะเล
แช่แข็งแช่เย็น ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งในภาคใต้ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความ
ต้องการของตลาดจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น  และเนื่องจากอุปทานการผลิตกุ้งแปรรูปตึงตัวในประเทศผู้ผลิต 
อาทิ อินโดนีเซีย  เวียดนาม และจีน  ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการส่งออกกุ้งไทย  การผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง
ในจังหวัดระนองขยายตัวเช่นเดียวกัน พิจารณาจากรายได้ของผู้ประกอบการที่แจ้งเสียภาษีในหมวดอุตสาหกรรม
กิจกรรมการผลิตอาหารจากสัตว์ทะเลที่เพิ่มขึ้นจาก ๖,๕๘๖ ล้านบาทในปี ๒๕๕๒ เป็น ๘,๐๖๕ ล้านบาทในปี 
๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพ่ิมข้ึน จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก  ส าหรับศักยภาพการผลิตอาหารทะเลของจังหวัดระนองถือได้ว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักด้านการ
ประมงฝั่งอันดามัน ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตอาหารทะเลค่อนข้างสูง นอกจากนั้นจังหวัดระนอง ยังได้เปรียบ
เรื่องแรงงานมีจ านวนมากและค่าจ้างแรงงานต่ า แต่ยังมีข้อจ ากัดเรื่อง การขนส่งและระบบ  Logistic รวมทั้ง
ปัญหาด้านพื้นที่เพ่ือการอุตสาหกรรม   
  ส าหรับการลงทุนใหม่จากสรุปภาวะเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม ประจ าปี ๒๕๕๓ พบว่ามี
การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ านวน ๓ ราย มีเงินลงทุน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการจ้างงานทั้งสิ้น ๑๖ คน 
ในขณะเดียวกันก็มีการเลิกกิจการรวม ๔ ราย รวมเงินลงทุน ๓๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท เลิกจ้างงาน จ านวน ๑๔  คน  
สาเหตุของการเลิกกิจการท าคอนกรีตผสมเสร็จเนื่องจากต้องการย้ายสถานประกอบการไปต่างจังหวัด กิจการ
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ท าน้ าแข็งก้อนเล็กเนื่องจากเลิกประกอบกิจการท าน้ าแข็ง และกิจการขุดตักดินในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิต  
  นอกจากนั้น ในปี ๒๕๕๓ มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จ านวน ๒ โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุนเป็นเงิน ๑๑ .๐ ล้านบาท โดยกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นอุตสาหกรรมสัตว์น้ าแช่แข็ง และ
อุตสาหกรรมการผลิต ต่อเติม ดัดแปลงเรือประมง ซึ่งเป็นการขยายก าลังการผลิต 
 ๑.๑๑ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
    ๑) สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยในภาพรวมนั้น นักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ีเดินทางมาประเทศ
ไทยระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก ๑๑ ,๕๑๖,๙๓๖ 
คน ในปี ๒๕๔๘ เป็น ๑๕ ,๘๔๑ ,๖๘๓ คน ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 
โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕๑ ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวโลก และความ
เข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวของไทย เช่น การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ การมี
สินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นันทนาการ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริการทางการแพทย/์สปา)  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมระดับ World 
Event ที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น มหกรรมพืชสวนโลก งานเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งท าให้
ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลกหลายรายการเป็นประจ า เช่น รางวัล Best Tourist 
Country, Best Country Brand for Value for Money เป็นต้น 

  ๒) ศักยภาพและโอกาสการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง 
     ระนองเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน มีเอกลักษณ์ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ พื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ได้รับ
การประกาศจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลระนอง ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติ
แหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ที่ส าคัญระหว่างประเทศ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งหมู่เกาะและชายหาดที่สวยงาม และ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของ "พลับพลึงธาร"  
พืชน้ าเฉพาะถิ่นพบได้แห่งเดียวในโลก เป็นแหล่งรวมขนบธรรมเนียมประเพณี  และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และศักยภาพที่โดดเด่น ได้แก่ น้ าแร่ร้อนธรรมชาติที่มีคุณภาพดีระดับโลก  
   นอกจากนี้ จากการส ารวจพบว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  
มีอยู่ ๗ อย่าง หรือ ๗ S  ประกอบด้วย 

  S๑   =   Sea  S๒   =   Sand    
  S๓   =   Sun  S๔  = Spring and Spa    
  S๕   =   Sanctuary of Wildlife and Biodiversity 
  S๖   =   Spiritual Enlightening S๗   =   Scenery of two Oceans 

โดยมีข้อมูลของทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละอย่าง  ดังนี้ 
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๑) Sea พ้ืนที่ของจังหวัดระนองอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและน้ าทะเลที่สวยงาม มีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว และเล่นน้ าทะเล และเป็นแหล่งด าน้ าซึ่งเป็น
ที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ได้แก่ เกาะค้างคาว เกาะเซนต์ลุกซ์ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

๒) Sand ระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ท าให้มีหาดทรายเป็นจ านวนมากและหาดส่วนใหญ่มี
ความสวยงาม ทรายขาวละเอียดสะอาดกระจายอยู่ในจังหวัด เช่น หมู่เกาะระนอง หาดบางเบน  

๓) Sun สืบเนื่องจากข้อ ๑ และ ๒ ท าให้พื้นที่ของจังหวัดระนองเหมาะแก่การอาบแดด  จึงท าให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดค่อนข้างมาก 

๔) Spring and Spa จังหวัดระนองมีความโดนเด่นด้านแหล่งน้ าพุร้อน  ท าให้ได้ชื่อว่า “เมือง
แห่งการท่องเที่ยวสปาเพื่อสุขภาพ ” โดยมีน้ าพุร้อนทั้งหมด ๗ แห่ง จากท่ีพบในภาคใต้ทั้งหมด ๓๖ แห่ง 
ได้แก่ น้ าพุร้อนรักษะวาริน น้ าพุร้อนทุ่งยอหรือพรุหลุมพลี น้ าพุร้อนบ้านพรรั้ง น้ าพุร้อนบ้านหาดยาย น้ าพุ
ร้อนราชกรูด น้ าพุร้อนห้วยน้ าร้อน และน้ าพุร้อนคลองบางริ้น  ทั้งนี้น้ าพุร้อนจังหวัดระนองมีสรรพคุณในการ
เสริมสร้างสุขภาพมากมายไม่แพ้แหล่งน้ าพุร้อนที่อ่ืนเพราะคุณสมบัติอันโดดเด่นด้านชีววิทยาและเคมี ความ
ร้อนและแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ าพุร้อนเหมาะส าหรับรักษาโรคบางอย่าง  ช่วยผ่อนคลายความเครียด บรรเท า
อาการของโรคผิวหนัง คลายปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท าให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้การอาบหรือแช่
น้ าแร่อุ่นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ด้วยพร้อมกับท าให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง  สิ่งที่ยืนยันได้
เป็นอย่างดีว่าน้ าพุร้อนในจังหวัดระนองมีสรรพคุณในการรักษาโรคได้จริง คือ แพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ใน
จังหวัดจะแนะน าให้คนไข้ไปอาบน้ าแร่อุ่น ๆ ตามแหล่งน้ าพุร้อนเหล่านี้เพ่ือเป็นการรักษาโรคพร้อมกับผ่อน
คลายความเครียดไปด้วย 

๕) Sanctuary of Wildlife and Biodiversity ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นที่ตั้งของอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง โดยเฉพาะมีป่าชายเลนในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ซึ่งนับว่าเป็นป่าชาย
เลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของโลก   เป็นป่าชายเลนที่ได้รับความสนใจจาก
นักวิจัยทั่วโลก   ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลป่าชายเลนแห่งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีชื่อว่า พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง  (Ranong Biosphere Reserve)  
มีความอุดมสมบูรณ์  และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งประเภทพืชพันธุ์ที่หายาก คือ พลับพลึงธาร 

๖) Spiritual Enlightening จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา แหล่งปฏิบัติพัฒนา
คุณธรรม และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจไม่ส่งผลด้านเศรษฐกิจในระดับสูง แต่จะส่งผลเชิง
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดในการเป็น “Wellness Destination” 

๗) Scenery of two Oceans ในบริเวณจังหวัดระนองมีส่วนแคบที่สุดของคาบสมุทรมลายูพาด
ผ่านและมีต าแหน่งที่สามารถมองเห็นทะเลได้ ๒ ฝั่ง คือ มองเห็นมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ 
ณ จุดเดียว บริเวณดังกล่าวอยู่บนยอดเขาแดนในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นสันเขาแบ่งเขตจังหวัด
ชุมพรและระนอง ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ประกอบกับความสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตอุทยาน  จึงท าให้
บริเวณดังกล่าวมีศักยภาพพิเศษด้านการท่องเที่ยว 
  จากข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ภายใน 
ประเทศ ปี ๒๕๕๒  (ภาคใต้) ของส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า  
ผู้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดระนองทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกัน คือ 
ต้องการมาเพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อนมากกว่าวัตถุประสงค์อ่ืนๆ โดยมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวใน
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จังหวัดระนองในอันดับแรกและอันดับรองเหมือนกัน คือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความปลอดภัย
และส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองเป็นครั้งแรก  โดยชาวไทยจะพ านักในจังหวัดระนองประมาณ ๒  
วัน แต่ชาวต่างประเทศจะพ านักนานกว่า คือ ๔  วัน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวมีความต้องการกลับมาเที่ยวซ้ าอีก และ
จากรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แผนแม่บทการท่องเที่ยวกลุ่มพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี)  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ที่เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประเด็นภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระนอง  พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ดีมากต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระนองด้านมิตรภาพของคนในพื้นที่ และมีทัศนคติที่ดีด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเหมาะสมกับ  
ทุกเพศทุกวัย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีพร้อมทุกอย่างที่ต้องการ มีบรรยากาศท่ีแตกต่างจากสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ และความสวยงามของธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง  มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้
จังหวัดระนองยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยมีแม่น้ ากระบุรีเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างประเทศในภาวะปกติสามารถเดินทางข้ามแดนเข้าไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าจากตลาดเกาะสอง 
หรือ Victoria  Point  โดยเรือโดยสารใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ๒๐ นาท ี

  ยิ่งกว่านั้น ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เลือกที่จะเดินทางสู่จังหวัดระนอง เพื่ออาบน้ าแร่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระนองในช่วง โดยจากสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น พบว่ามีอัตราการขยายตัวด้านปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าพักใน
สถานที่ต่างๆ (โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ และรีสอร์ท) อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในปี ๒๕๕๓ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมข้ึน
ถึงร้อยละ ๔๑.๕๓ เป็น ๒๕๔,๖๘๙ คน นักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ ๓๐.๒๑ เป็น ๒๓,๙๗๔ คน  
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนียังเป็นชาติที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในโรงแรม หรือรีสอร์ทในจังหวัดระนองมากที่สุด 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และชาวสหราชอาณาจักร ตามล าดับ 

 
ตาราง : แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาจังหวัดระนอง 

2553 2552 การเปล่ียนแปลง(%)

รวม 278,663 198,368 + 40.48

นกัทอ่งเทีย่วไทย 254,689 179,957 + 41.53

นกัทอ่งเทีย่วต่างชาติ 23,974 18,411 + 30.21

    เยอรมันนี 4,772 2,889 + 65.20

    ญ่ีปุ่น 3,016 1,407 + 114.41

    สหราชอาณาจักร 2,345 1,103 + 112.52

    มาเลเซยี 1,867 1,035 + 80.41

    เมียนมาร์ 1,351 1,108 + 21.94

สัญชาตินกัทอ่งเทีย่ว
เดือน ม.ค. - ธ.ค.

 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔) 
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  ๓) ปัญหา อุปสรรค ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง 
   - เส้นทางคมนาคม ทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดระนองนั้นค่อนข้างล าบาก  เนื่องจากเส้นทางคด
เคี้ยวไปตามไหล่เขา  นับตั้งแต่สีแยกปฐมพร  จังหวัดชุมพรไปถึงตัวเมืองจังหวัดระนอง ด้วยระยะทาง  ๑๑๒ 
กิโลเมตร  จึงท าให้การเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวยังไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยเฉพาะหากมีการขยายตัว
ทางด้านการท่องเที่ยวและมีการจราจรหนาแน่นมากข้ึน  โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งภายใน
จังหวัด ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว  ซึ่งส าหรับจังหวัดระนองนั้น  
ในภาพรวมแล้วเส้นทางการคมนาคมขนส่งซึ่งเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดระนอง  ยังคงต้องการ
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  เช่น การปรับปรุงสภาพของถนนที่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว  การปรับปรุง
ทัศนียภาพระหว่างเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  และภูมิทัศน์ในบริเวณของแหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งการจัดท า
ป้ายบอกทิศทาง  และต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่ในปริมาณน้อยและไม่โดดเด่น
ชัดเจนนอกจากเส้นทางการคมนาคมแล้ว ในส่วนของยานพาหนะสาธารณะ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ก็มี
ความส าคัญเช่นกัน  การเดินทางภายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดระนองสามารถใช้รถสองแถวและรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีบริการเพียงพอแต่ยังขาดการก าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐานและการอบรมการบริการที่
ดีส าหรับนักท่องเที่ยว ส่วนการเดินทางไปยังพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลนั้น  ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  ซึ่งนักท่องเที่ยว
ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาจท าได้โดยการว่าจ้างรถโดยสารแบบเหมาคัน  ซึ่งยัง
มีปริมาณท่ีไม่เพียงพอ และสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป 
  - กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดระนอง  ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก คือ การนวด ซึ่งมีท้ังการนวดเพ่ือการรักษา  และการนวดเพ่ือการผ่อนคลาย  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีความรู้ความช านาญอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการนวดเพ่ือการรักษาและเพ่ือการผ่อนคลาย  พบว่า ในปัจจุบันบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญด้านการนวดอย่างแท้จริง  ถือว่ายังขาดแคลนอยู่มาก  และการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการนวดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากองค์กรต่างๆ  ก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรได้เพียงพอส าหรับ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  นอกจากปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรแล้ว  ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรอีก
ประการหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล  และต้องการให้มีการ
ปรับปรุง  คือ เรื่องความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรผู้ให้บริการ  ทั้งนี้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  จึงต้องการให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศได้ และเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ของบุคลากรด้านการนวดด้วย 
  - ในกิจกรรมการนวดเพ่ือการรักษาและการนวดเพ่ือการผ่อนคลายนั้น มีความจ าเป็นต้องใช้
สมุนไพรและน้ ามันหอมระเหยชนิดต่างๆ เป็นวัตถุดิบส าคัญในการให้บริการด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ปริมาณของ
สมุนไพรและน้ ามันหอมระเหยต่างๆ ท่ีผลิตได้ในจังหวัดระนอง ยังถือว่าขาดแคลน  ท าให้ต้องมีการสั่งซื้อ
มาจากจังหวัดอ่ืน โดยในด้านการนวดเพ่ือการรักษานั้น มีปัญหาขาดแคลนหัวไพล ซึ่งเป็นสมุนไพรส าคัญท่ีใช้
ในการนวดประคบ ต้องมีการสั่งซื้อมาจากจังหวัดอ่ืน เนื่องจากปริมาณผลผลิตภายในจังหวัดระนองยังมีไม่
เพียงพอ ส่วนน้ ามันที่ใช้ในการนวดนั้น ก็ต้องซื้อมาจากจังหวัดอ่ืนเช่นกัน ส าหรับการนวดเพื่อการผ่อนคลาย
นั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนิยมใช้น้ ามันหอมระเหยที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ  เนื่องจากมีการทดสอบ
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การแพ้และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ
เกิดปัญหาการแพ้สมุนไพรหรือสารเคมี 
  - จังหวัดระนองยังขาดแคลนบริษัทน าเที่ยว  ที่ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่มีบริษัทน า
เที่ยวที่สามารถท าการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดระนอง  และน าเสนอแพ็คเกจการท่องเที่ยว
ต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการเหมือนอย่างจังหวัดอ่ืนๆ  รวมทั้งขาดแคลนมัคคุเทศก์ท่ีจะน าเที่ยว
ภายในจังหวัดด้วย  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง  ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร  โดยยัง
ไม่มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ  แก่
นักท่องเที่ยวได้  จึงมักพบว่า บ่อยครั้งที่เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดระนองแล้ว  ยังไม่ทราบว่ามี
สถานที่ใดบ้างท่ีให้บริการด้านการอาบน้ าแร่ หรือสปา 
 ๑.๑๒ สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดระนอง 
     ๑) ศักยภาพและความพร้อมด้านการค้าชายแดนจังหวัดระนอง 
   ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑ ,๘๐๐ กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร และระนอง การค้าหรือการท าธุรกรรมทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีรูปแบบการค้า
ตั้งแต่การค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น การซื้อขายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนจนไปถึงการค้าที่มีมูลค่าสูงระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ระบุจังหวัดในประเทศท่ีมีศักยภาพทางด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ มี ๗ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากรบ้านห้วยผึ้ง) เชียงราย (ด่านศุลกากร
แม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว ) ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี) 
ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากรบ้านสิงขร) และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการค้าชายแดน 
ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เนื่องจากพรมแดนที่ติดต่อกันกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์เป็นพื้นที่ป่า 
และไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ โดยมีช่องทางการค้าชายแดน  
  ทั้งนี้ การค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบันมูลค่าการค้าสูงสุดจะอยู่ที่ด่าน
แม่สอด จังหวัดตาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง ๒๕ ,๐๗๓.๓ ล้านบาท ล าดับรองลงมา
ได้แก่จังหวัดระนอง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง ๑๐ ,๕๙๐.๑ ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี
ปริมาณการค้าที่จังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และประจวบคีรีขันธ์ ตามล าดับ ส่วนจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี 
และชุมพร ไม่ปรากฏปริมาณการค้าชายแดนแต่อย่างใดเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการเปิดด่านค้าขายกัน 
 อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย – พม่า มีเพียง ๓ จังหวัด เท่านั้น 

๑) บริเวณข้ามแม่น้ าสาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมืองท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน 
๒) บริเวณบ้านริมเมย หมู่ ๒ ต าบลท่าสายลวด จังหวัดตาก ตรงข้ามเมืองเมียวดี  
๓) บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรงข้ามเมืองเกาะสอง  

  ๓ .๑) บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง  
  ๓ .๒) บริเวณปากน้ าระนอง ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง  
  ๓ .๓) บริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จ ากัด ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง  
 

แผนภาพ : แสดงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าชายแดนระหว่างไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๖๔ 

 

 
                    ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

  ส าหรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย – พม่า ไทยมีด่านการค้าชายแดนถาวรไทย- พม่า ๓ 
ด่าน คือ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก-เมียวดี ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย-ท่าข้ีเหล็ก และด่าน
ศุลกากรจังหวัดระนอง-เกาะสอง ในปี ๒๕๕๒ เดือนมิถุนายน มูลค่าการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ ทั้งประเทศ  รวมทั้งสิ้น ๒ ,๐๒๓.๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 
๒๕๕๑ พบว่ามีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ ๙.๙๙ และมูลค่าการส่งออกชายแดนไทย-สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์รวมทั้งประเทศ ในปี ๒๕๕๒ มีมูลค่า ๖๙๙.๙๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มีมูลค่าการน าเข้ารวม 
๑,๓๒๓.๐๘ ดอลลาร์สหรัฐฯ จากอัตราการเปลี่ยนแปลงดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไร  
ก็ตาม ในปี ๒๕๕๒ ไทยขาดดุลสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ลดลง ร้อยละ ๓๒.๔๓ จากปี ๒๕๕๑ ชี้ให้เห็นถึง
ทิศทางการค้าการของไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ในทางท่ีดีขึ้น ส าหรับสถิติมูลค่าการค้าชายแดนเฉพาะ
ด่านศุลกากรจังหวัดระนอง – เกาะสองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน และเป็นด่านที่ประเทศไทยได้ดุลการค้า
ประเทศพม่า ดังจะเห็นได้จากตารางต่อไปนี้ 

ตาราง :  มูลค่าการค้าชายแดนเฉพาะด่านศุลกากรจังหวัดระนอง – เกาะสอง 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี เดือน รวมมูลค่า ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 

๒๕๕๓ มกราคม ๑,๑๓๗.๕๖ ๙๙๕.๙๖ ๑๔๑.๖ ๘๕๔.๓๖ 

๒๕๕๓ กุมภาพันธ ์ ๑,๒๖๘.๑๕ ๑,๑๑๖.๖๙ ๑๕๑.๔๖ ๙๖๕.๒๔ 

๒๕๕๓ มีนาคม ๑,๓๒๓.๘๖ ๑,๑๖๑.๘๓ ๑๖๒.๐๓ ๙๙๙.๘ 

๒๕๕๓ เมษายน ๑,๐๙๖.๔๘ ๙๓๘.๖๘ ๑๕๗.๘๑ ๗๘๐.๘๗ 

๒๕๕๓ พฤษภาคม ๑,๓๐๐.๐๖ ๑,๑๕๐.๕๑ ๑๔๙.๕๕ ๑,๐๐๐.๙๖ 

๒๕๕๓ มิถุนายน ๑,๓๐๖.๖๙ ๑,๑๑๖.๑๖ ๑๙๐.๕๒ ๙๒๕.๖๔ 

๒๕๕๓ กรกฎาคม ๑,๐๕๐.๓๔ ๘๑๓.๒๒ ๒๓๗.๑๒ ๕๗๖.๑๑ 

๒๕๕๓ สิงหาคม ๑,๒๙๓.๔๘ ๑,๐๔๘.๒๕ ๒๔๕.๒๒ ๘๐๓.๐๓ 

๒๕๕๓ กันยายน ๑,๕๒๘.๐๓ ๑,๒๙๖.๐๕ ๒๓๑.๙๙ ๑,๐๖๔.๐๖ 

๒๕๕๓ ตุลาคม ๑,๗๘๖.๖๒ ๑,๕๙๐.๓๖ ๑๙๖.๒๗ ๑,๓๙๔.๐๙ 

๒๕๕๓ พฤศจิกายน ๑,๖๔๒.๔๙ ๑,๔๕๖.๔๖ ๑๘๖.๐๓ ๑,๒๗๐.๔๒ 

๒๕๕๓ ธันวาคม ๒,๐๒๗.๔๑ ๑,๘๔๗.๔๐ ๑๘๐.๐๑ ๑,๖๖๗.๓๙ 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๖๕ 

 

ปี เดือน รวมมูลค่า ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 

ผลรวมทั้งป ี๒๕๕๓ ๑๖,๗๖๑.๑๖ ๑๔,๕๓๑.๕๖ ๒,๒๒๙.๖๐ ๑๒,๓๐๑.๙๖ 

๒๕๕๔ มกราคม ๒,๓๙๑.๑๔ ๒,๑๖๐.๐๔ ๒๓๑.๑ ๑,๙๒๘.๙๔ 

๒๕๕๔ กุมภาพันธ ์ ๒,๔๙๖.๒๒ ๒,๓๑๗.๘๓ ๑๗๘.๓๙ ๒,๑๓๙.๔๓ 

๒๕๕๔ มีนาคม ๒,๖๗๙.๓๙ ๒,๔๖๔.๔๐ ๒๑๔.๙๙ ๒,๒๔๙.๔๑ 

๒๕๕๔ เมษายน ๒,๓๑๘.๓๗ ๒,๑๓๗.๖๖ ๑๘๐.๗๒ ๑,๙๕๖.๙๔ 

ผลรวม ม.ค. – ธ.ค. ๕๔ ๙,๘๘๕.๑๓ ๙,๐๗๙.๙๒ ๘๐๕.๒ ๘,๒๗๔.๗๒ 

 ที่มา :  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ  โดยความร่วมมมือของกรมศุลกากร 
 

  จุดการค้าชายแดนถาวร จังหวัดระนอง เป็นจุดการค้าพรมแดนทางทะเล ติดกับเกาะสอง 
ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเกาะสอง ซึ่งมีจุดผ่านแดน ๒ 
จุด คือ คือ บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง และบริเวณท่าเทียบเรือ
อันดามันคลับ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง และให้บริการแก่ประชาชนและขนส่งสินค้าน าเข้า ส่งออกได้ทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ปัจจุบันด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูง
เป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด จังหวัดตาก โดยขอบเขตของการค้าไม่ได้คลอบคลุมการค้าเฉพาะบริเวณ
ชายแดนเท่านั้น แต่มีเส้นทางการค้าเริ่มจากระนองไปที่เกาะสอง-มะริด-ทวาย จนถึงเมืองย่างกุ้งของประเทศ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยท าการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ โดยจังหวัดระนองมีศักยภาพในการ
พัฒนาการค้าสู่ระดับสากลทางทะเลเนื่องจากปัจจุบันมีท่าเรือน้ าลึก ทั้งของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ
ของภาคเอกชนที่สามารถเชื่อมโยงกับสายการเดินเรือสู่เอเชียใต้และซีกโลกตะวันตก  
  โดยในปัจจุบันด่านศุลกากรระนองเป็นจุดผ่านแดนถาวร ตั้งอยู่บริเวณสะพานปลา หมู่ ๑ ต าบล
ปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง การติดต่อค้าขายทางด่านนี้ใช้การคมนาคมทางน้ าระหว่างพ่อค้าสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ในเกาะสอง พ่อค้าท่ีมาจากเมืองมะริดและย่างกุ้ง กับพ่อค้าไทยในจังหวัดระนองและ
ต่างจังหวัด โดยเรือทุกล าที่แล่นเข้าออกจังหวัดเกาะสองต้องแจ้งเรือเข้า  - ออก ณ จุดตรวจทางทะเลเกาะงู 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และทหารปฏิบัติงานร่วมกันโดยสภาพท่าเรือขนถ่ายสินค้า
ภายในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์นั้นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ ส่วนมากขนถ่ายสินค้าระหว่างเกาะสอง-
มะริด-ทวาย-ย่างกุ้ง ซึ่งเส้นทางการค้าส่วนใหญ่มี ๒ เส้นทาง คือ   

๑) ระนอง-เกาะสอง การค้าขายในเส้นทางนี้จะเป็นการค้าขายเพื่อการบริโภคภายในท้องถิ่นเป็น
ส่วนใหญ่ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะน าสินค้าไปพร้อมกับตนเอง ขนส่งโดยใช้เรือไม้ ขนาดเล็กเครื่องยนต์หาง
ยาว และใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรเป็นช่องทางขนส่งสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทอุปโภคบริโภค และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒) ระนอง-เกาะสอง-มะริด-ทวาย-ย่างกุ้ง  การค้าขายในเส้นทางนี้จะเป็นการค้าในปริมาณมาก 
การขนส่งส่วนใหญ่จะใช้เรือไม้ขนาดใหญ่ (ระวางบรรทุก ๕๐ -๖๐ ตัน) มีเครื่องยนต์วางท้องเรือ จะท าการ
ขนส่งได้คราวละมากๆ สินค้าที่ส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
พืช วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือจับสัตว์น้ า เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้า ได้แก่ อาหารทะเลสด 
พริกแห้ง หอมแดง ถั่ว เป็นต้น ช่วงเส้นทางที่ส าคัญได้แก่ การขนส่งสินค้าจากเกาะสองไปยังมะริดท าได้สอง



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๖๖ 

 

ทาง คือ (๑) ทางถนน ระยะทาง ๓๐๐ กิโลเมตร สภาพถนนแคบไม่เรียบ มีบางช่วงเป็นดินลูกรังต้องใช้เวลา
เดินทางประมาณ ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่นิยมขนส่งสินค้าทางถนน  (๒) ทางเรือ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ 
กิโลเมตร ใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งทางถนน ปัจจุบันมีเรือโดยสารที่ทันสมัย วิ่งระหว่างเกาะสอง-มะริด ใช้
เวลาประมาณ ๖ ชั่วโมง ดังนั้นจึงนิยมขนส่งโดยเรือดังกล่าว 
   โดยสินค้าส่งออกท่ีส าคัญได้แก่  น้ ามันเชื้อเพลิง  เครื่องดื่มต่างๆ  น้ ามันพืช เหล็ก อุปกรณ์การ
ประมง เป็นต้น ส่วนสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญได้แก่ สัตว์น้ า สินแร่ ถ่านไม ้ปลาป่น กระเพาะปลา  ไม้แปรรูป หวาย 
ไม้ไผ่ หินที่ย่อยแล้ว  เป็นต้น โดยไทย (ด่านระนอง) จะเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียน
มาร์มาโดยตลอด 
 

ตาราง : รายการสินค้าส่งออก-น าเข้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ด้านจังหวัดระนอง  

ที่มีมูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรก ระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. ๒๕๕๔  

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                      

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน

1 น้า้มันดีเซล 2,533.04 27.9

2 ผลติภัณฑเ์หลก็และเหลก็กลา้ 651.61 7.18

3 เหลก็และเหลก็กลา้ 352.18 3.88

4 เครือ่งด่ืมที่มีแอลกอฮอส์ 328.18 3.61

5 ผา้ผนืและด้าย 320.75 3.53

6 อื่นๆ 4,894.16 53.9

รวม 9,079.92 100

การส่งออกสินค้าจากประเทศพม่า - จังหวัดระนอง (ม.ค. - เม.ย. 2554)

รายการสินค้าน าเข้า

 
                   ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง 
 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน

1 สัตว์น้า้ 650.86 80.83

2 ผลติภัณฑไ์ม้อื่น ๆ 81.4 10.11

3 ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 43.82 5.44

4 ผลติภัณฑอ์ื่น ๆ จากสัตว์ 16.59 2.06

5 ไม้แปรรปู 6.3 0.78

6 อื่นๆ 6.25 0.78

รวม 805.2 100

การน าเข้าสินค้าจากประเทศพม่า - จังหวัดระนอง (ม.ค. - เม.ย. 2554)

รายการสินค้าน าเข้า



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๖๗ 

 

 ๒) โอกาสท าการค้า ปัญหา และอุปสรรคของการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า 
  ด้านสภาพตลาด พม่ามีตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ท าให้มีความต้องการบริโภคสินค้า
มากตามไปด้วย อีกทั้งมาตรฐานระบบตลาดภายในพม่ายังไม่สูงมาก ส่งผลให้ต้นทุนด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการต่ าด้วยเช่นกัน สินค้าไทยทั้งจากการส่งออกและที่ผลิตในพม่ายังได้รับความนิยมและเป็นที่
ต้องการของพม่าอยู่มาก เนื่องจากภาวะขาดแคลนสินค้าซึ่งท างพม่าไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากรในประเทศ 
 
  ด้านภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพม่าอยู่ ในท าเลที่ดี นอกจากนี้ยังมี
แม่น้ าส าคัญ ๓  สายหลักไหลผ่าน ซึ่งท าให้เกิดพ้ืนที่ลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ใน
ปริมาณสูงมีทรัพยากรเป็นจ านวนมากและมีราคาถูกโดยเฉพาะที่ดินและประเทศพม่ามีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ท าให้ต้นทุนการขนส่งต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์  เป็นต้น นอกจากนี้
ประเทศพม่ายังอยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียสามารถเป็นศูนย์กลางและเป็น ทางผ่านไปยัง
ประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และลาว ในการที่จะส่งผ่านสินค้าไทยไปสู่ประเทศท่ีสามต่อไป 
  ด้านนโยบายของภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลพม่าในปัจจุบัน จะส่งผลดีต่อการลงทุนของ
ธุรกิจจากประเทศไทย เพราะพม่าส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือการขายในประเทศ หรือ
สนับสนุนให้มีการลงทุนโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพม่าเป็นหลักหรือเพ่ือการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศและ
เหลือเพ่ือการส่งออก อีกท้ังรัฐบาลพม่ายังส่งเสริมบทบาทของรัฐวิสาหกิจ มีการแปรรูปวิสาหกิจของรัฐให้กับ
เอกชนมากข้ึน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในประเทศไปพร้อมกันด้วย ใน
ขณะเดียวกันการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปท าการคว่ าบาตรเศรษฐกิจกับประเทศพม่า ท าให้
บริษัทข้ามชาติในระดับโลกที่มีศักยภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรปไม่สามารถไปท าการค้าการลงทุน
กับสหภาพพม่า ถือว่าเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะสร้างฐานการผลิตและการตลาดในระยะเวลานี้ เพราะ
จะมีสภาวะการแข่งขันจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกในระดับต่ า 
 ปัญหาการค้าชายแดนระหว่างไทย – พม่า ที่พบในปัจจุบันคือ การที่รัฐบาลพม่ามักใช้มาตรการ
ปิดด่านที่ติดกับไทยเป็นข้อต่อรองหรือตอบโต้ความขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบบริเวณชายแดนซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการค้าท าให้สินค้าไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งส่งให้มีการค้านอกระบบมากขึ้น 
นอกจากนี้มาตรการควบคุมและเข้มงวดการน าสินค้าด้านชายแดน เข้าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า 

  ๓) ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการค้าจังหวัดระนอง 
   แม้ว่าท่าเรือระนองเป็นท่าเรือน้ าลึกฝั่งอันดามันแห่งแรกของประเทศไทย โดยวางต าแหน่ง
เป็นประตูเศรษฐกิจไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเข้า
ร่วมกับอีก  ๖ ประเทศคือ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เนปาล และ  



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๖๘ 

 

ศรีลังกา  ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นจุดใกล้ที่สุดในการขนส่งสินค้าจากภาคกลางไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยไม่
ต้องอ้อมแหลมมาลายูผ่านช่องแคบมะละกา ช่วยร่นระยะเวลา-ระยะทางในการเดินเรือสินค้าไปยังประเทศใน
แถบฝั่งอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดียลงประมาณ ๓ เท่าตัวหรือประมาณเพียง ๕ -๑๐ วัน เมื่อเทียบกับ
เส้นทางท่ีผู้ประกอบการใช้ในปัจจุบันโดยผ่านท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ที่ต้องอ้อมผ่านสิงคโปร์ใช้
เวลาประมาณ ๒๐ -๓๐ วัน แต่ยังมีอุปสรรคหลายอย่างท่ีท าให้ท่าเรือระนองไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมี
ผู้ใช้บริการน้อย เช่น ปัญหาด้านโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่อง ท าให้ต้องใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ส่งผลให้
ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูง และไม่มีปัจจัยดึงดูดเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการน าเข้า – ส่งออกหันมาใช้
บริการ ในขณะที่ภาคเอกชนเห็นว่าภาครัฐเองไม่มีความชัดเจน อาทิ ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งที่เชื่อมโยงสู่ท่าเรือระนอง ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับ รวมถึงเมื่อเร็วๆ นี้  
มีแนวคิดสนับสนุนท่าเรือทวาย ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในการเชื่อมโยงสินค้ากับท่าเรือแหลม
ฉบัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง East-West Economic Corridor ในกรอบความร่วมมือ GMS ซึ่งล้วนแต่
เป็นเหตุผลท าให้ ผู้ประกอบการสายเรือ รวมถึงผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ยังไม่ตัดสินใจมาใช้บริการท่าเรือระนอง  
ในการนี้สามารถสรุปสาระส าคัญส าหรับประเด็นปัญหาและอุปสรรคของท่าเรือระนอง ดังนี้ 

๑) ทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) จากสี่แยกปฐมพรถึงจังหวัดระนอง ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาลดความโค้งและความลาดชัน ท าให้อัตราค่าขนส่งสูง และอันตรายไม่เหมาะกับการขนส่งสินค้า  

๒) ระบบขนส่งทางถนนเข้าสู่ท่าเรือระนองจากภาคใต้ตอนล่าง ยังไม่สามารถรองรับการขนส่งตู้
สินค้าได้ 

๓) เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือระนองไปกลุ่มประเทศเอเชียใต้เป็นเส้นทางใหม่ ดังนั้นหากสาย  
การเดินเรือเปิดเส้นทางนี้ต้องลงทุนเพิ่มใหม่ทั้งหมด 

๔) ท่าเรือระนองห่างไกลจากแหล่งตู้สินค้าเปล่า ต้องน าตู้สินค้าเปล่าเข้ามาจากต่างประเทศ  
หรือจากท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือแหลมฉบังเพ่ือมาบรรจุสินค้าขาออก ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น  

๕) ท่าเรือระนองอยู่ไกลจากแหล่งผลิตและปริมาณสินค้ามีไม่มากเพียงพอ ต้นทุนค่าขนส่ง  
สินค้าภายในประเทศผ่านท่าเรือระนองจึงสูงกว่าเส้นทางท่าเรือกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง ท าให้ไม่สามารถ
แข่งขันได้ 

๖) ท่าเรือระนองไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเดินเรือหลัก 

๑.๑๓  ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง 

 

 

 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยู 
เป็นสินค้าพ้ืนเมืองของจังหวัดระนอง ซึ่งนิยมปลูกกันมากในบริเวณ
เกาะช้าง และเกาะพยาม มีทั้งอบเนย อบเกลือ และแบบเผา   
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป 



 

                                                                                 (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๖๙ 

 

 

ซาลาเปาทับหลี 
ทับหลี เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอ าเภอกระบุรี ที่มีชื่อเสียงการท า
ซาลาเปา ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดระนอง มีจ าหน่ายบริเวณสองฟากฝั่ง  
ของถนนเพชรเกษม มีรสชาตินุ่ม อร่อย  

 

กาแฟสดคั่วบด 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมท ากันที่อ าเภอกระบุรี โดยกลุ่มเกษตรกร  
บ้านทุ่งมะพร้าว ต าบล จปร. สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์สาธิตการตลาด 
ของอ าเภอเมืองระนอง หรือกลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านทุ่งมะพร้าว 

 

 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 
สินค้าของฝากที่ข้ึนชื่อของจังหวัดระนอง ได้แก่ กะปิ กุ้งแห้ง ปลา
เค็ม สามารถหาซื้อได้ง่าย ตามตลาดสดของเทศบาล  
และร้านจ าหน่ายของฝาก บริเวณสะพานปลา และศูนย์จ าหน่าย
สินค้าพ้ืนเมือง ถนนเพชรเกษม 

 

 
 น้ าดื่มน้ าแร่ธรรมชาติระนอง 
เป็นน้ าดื่มน้ าแร่ธรรมชาติสะอาด บริสุทธิ์  
อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อ หาซื้อได้ตามร้านค้าท่ัวไป 

 
 

ปูนิ่มอัดแข็ง 
อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดระนอง  
ปูนิ่มเป็นปูที่โตเต็มที่ ท าให้กระดองเก่าเล็กเกินไป จนต้องมีการลอก 
คราบ ใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ ๔๕ วัน 

 

============== 

 

 

 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๐ 

 

๒. ด้านสังคม 
  ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย หรือ UNITED NATIONS FOR 
DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) ซึ่งได้บูรณาการการวิเคราะห์แบบองค์รวมพิจารณา ๘ ด้าน ๔๐ 
ตัวชี้วัด ซึ่งแสดงวงจรชีวิตของคน เริ่มตั้งแต่เรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์
ตั้งแต่ลืมตาดูโลก ต่อจากนั้นคือเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องมีท่ีความส าคัญที่สุดในวัยเด็กของทุกคน เมื่อส าเร็จ
การศึกษา คนเราจะทางานเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอที่จะมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี มีครอบครัวและชีวิต
ชุมชนที่ดีและท้ายที่สุด ทุกคนย่อมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคม  

  โดยเมื่อประเมินระดับของการพัฒนาคนส าหรับจังหวัดระนองแล้วนั้น พบว่า ระนองอยู่ในล าดับที่ 
๓๐ ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนาคนปานกลาง มีทั้งหมด ๑๖ จังหวัด ส่วนภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาคนใน
จังหวัดสูงสุด แม่ฮ่องสอนอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยระนองมีดัชนีดังกล่าวในประเด็นสุขภาพ ชีวิตการงาน รายได้ 
ที่อยู่อาศัยฯ การมีส่วนร่วม ที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าหรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่ประเด็นด้าน
การศึกษา ชีวิตครอบครัวฯ และการคมนาคมฯ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

แผนภาพ : แสดงระดับตัวชี้วัดการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ 
 

 
            ที่มา : การประเมินสถานภาพการพัฒนาคนของประเทศไทยโดยดัชนีความก้าวหน้าของคน จัดท าโดยส านักงาน  
                     โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ปี ๒๕๕๒ 
 
 
 

 ๒.๒ มิติด้านสุขภาพอนามัย 
  ก่อนที่จะน าสู่บทการวิเคราะห์ในมิติด้านสุขภาพของชาวระนองนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะโครงสร้างโดยพื้นฐานของประชากรในจังหวัดระนอง ถือว่าเป็นกระบวนการปรับมุมมองทางความคิด
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจถึงสภาพสังคมของจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ใน



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๑ 

 

ภาคใต้จะพบว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุด และมีความหนาแน่นของประชากร 
(ต่อตารางกิโลเมตร) ต่ าสุดด้วยเช่นกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเป็นหลัก ทั้งนี้ อัตรา
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของระนองสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดภาคใต้ทั่วไป 
กล่าวคือ จังหวัดในภาคใต้โดยส่วนมากมีอัตราการขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง ประกอบกับ
โครงสร้างประชากรของภาคใต้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ส่งผลให้แนวโน้มภาระการพึ่งพิงสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

ตาราง : จ านวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรจังหวัดระนอง 
ความหนาแนน่ของประชากร

2548 2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552 (ต่อ ตร. กม.)

178,122 179,850 180,787 182,729 181,754 0.97 0.52 1.07 -0.53 55.11

90,569 91,390 91,895 92,840 91,138 0.91 0.55 1.03 -1.83 127.69

12,506 12,695 12,818 12,941 13,155 1.51 0.97 0.96 1.65 17.57

19,193 19,422 19,576 19,918 20,195 1.19 0.79 1.75 1.39 30.71

44,808 44,951 44,985 45,270 45,359 0.32 0.08 0.63 0.20 57.93

11,046 11,392 11,513 11,760 11,907 3.13 1.06 2.15 1.25 30.13

 อ าเภอ

รวมยอด

     กระบุรี

     สุขส าราญ

     กะเปอร์

     เมืองระนอง

     ละอุ่น

อัตราการเปล่ียนแปลง (%)จ านวนประชากร

 
           ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

 ตาราง : รายละเอียดตัวชี้วัดด้านสุขภาพ (ค่าต่ าสุด – สูงสุด) ของ UNDP (ปี ๒๕๕๒) 
 

 
  ที่มา : รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ประเมินข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้างต้น พบว่า 
คุณภาพชีวิตของชาวระนองด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี (ล าดับที่ ๖  จาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศไทย) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วย (เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรทั้งจังหวัด) 
พบว่า อยู่ในระดับต่ าที่สุดในภาคใต้ (ร้อยละ ๑๐ .๔) มีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพค่อนข้าง
ต่ าเช่นกัน (ร้อยละ๐.๕)  



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๒ 

 

  นอกเหนือจากประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จ านวนผู้ป่วย ๕ โรคร้ายแรงของจังหวัดระนอง 
รวมถึงจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีสัดส่วนน้อยกว่าจังหวัดในภาคใต้กลุ่มอ่ืนๆ 

ตาราง :  แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ ๕ โรคของภาคใต้ ปี ๒๕๕๐ 

จังหวัด 
จ านวนผู้ป่วย ๕ โรคส าคัญ (หน่วย : คน) 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง 
ประเทศ ๔๔๗,๗๓๗ ๓๗๔,๕๑๘ ๑๕๐,๑๑๘ ๑๑๘,๐๘๕ ๗๕,๒๔๓ 
ภาคใต้ ๗๖,๔๑๕ ๕๒,๗๗๓ ๒๓,๓๙๐ ๑๙,๙๑๗ ๗,๒๒๕ 
กลุ่มจังหวัดอันดามัน ๑๗,๗๒๙ ๑๑,๔๖๒ ๑๔,๕๓๙ ๕,๐๖๓ ๑,๕๙๑ 

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) ๒๓.๒๐ ๒๑.๗๒ ๖๒.๑๖ ๒๕.๔๒ ๒๒.๐๒ 
ระนอง ๑,๙๓๗ ๘๘๕ ๑,๑๗๐ ๓๐๐ ๑๐๐ 

พังงา ๒,๓๙๗ ๑,๕๘๔ ๒,๓๑๐ ๕๒๒ ๒๘๓ 

ภูเก็ต ๒,๘๕๔ ๒,๔๖๖ ๒,๕๓๔ ๑,๑๑๖ ๔๔๐ 

กระบี ่ ๒,๕๙๓ ๑,๙๓๒ ๒,๐๒๔ ๖๒๔ ๒๐๖ 

ตรัง ๗,๙๔๘ ๔,๕๙๕ ๖,๕๐๑ ๒,๕๐๑ ๕๖๒ 
กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย ๓๖,๖๕๕ ๒๖,๑๒๘ ๒๕,๑๕๖ ๙,๒๗๔ ๓,๕๐๗ 
(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) ๔๗.๙๗ ๔๙.๕๑ ๑๐๗.๕๕ ๔๖.๕๖ ๔๘.๕๔ 

ชุมพร ๖,๗๖๕ ๔,๐๗๕ ๒,๙๐๗ ๙๙๖ ๓๙๔ 
สุราษฎร์ธาน ี ๑๒,๑๐๗ ๙,๘๕๘ ๖,๖๒๙ ๓,๐๐๘ ๑,๐๐๑ 
นครศรีธรรมราช ๑๒,๕๙๙ ๘,๙๙๘ ๑๑,๓๖๐ ๓,๖๙๓ ๑,๓๖๑ 
พัทลุง ๕,๑๘๔ ๓,๑๙๗ ๔,๒๖๐ ๑,๕๗๗ ๗๕๑ 

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๒,๐๓๑ ๑๕,๑๘๓ ๒๐,๓๘๑ ๕,๕๘๐ ๒,๑๒๗ 
(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) ๒๘.๘๓ ๒๘.๗๗ ๘๗.๑๔ ๒๘.๐๒ ๒๙.๔๔ 

สงขลา ๑๐,๐๑๔ ๗,๗๑๖ ๙,๔๘๙ ๓,๓๒๗ ๑,๐๕๔ 
สตูล ๒,๕๗๗ ๑,๓๗๔ ๑,๖๗๔ ๓๗๓ ๑๘๕ 
ปัตตาน ี ๒,๙๘๔ ๒,๐๙๓ ๓,๒๔๐ ๔๔๕ ๒๔๘ 
ยะลา ๓,๐๓๗ ๒,๒๕๗ ๓,๓๙๓ ๙๘๑ ๔๐๕ 
นราธิวาส ๓,๔๑๙ ๑,๗๔๓ ๒,๕๘๕ ๔๕๔ ๒๓๕ 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แนวโน้มด้านสุขภาพของจังหวัดที่ยังคงเป็นปัญหา คือ โรคระบาด และ
โรคติดต่อจากปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดระนองเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากเป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ส่งผลกระทบต่อปัญหา
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เพราะแรงงานเหล่านี้เป็นพาหะน าโรคติดต่อที่ส าคัญ อาทิมาลาเรีย 
อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคประจ าถ่ิน รวมถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้าง  โรคเอดส์ 
วัณโรค เป็นต้น เนื่องจากแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดีเพียงพอ ท าให้มี



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๓ 

 

การแพร่ระบาดและติดต่ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เครื่องมือไม่ทันสมัย 
พ้ืนที่อยู่ห่างไกลจากการบริการทางการแพทย์ 
 

 
๒.๓ มิติด้านการศึกษา 

  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  จังหวัดระนอง  มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น  
๑๒๒ แห่ง มีข้าราชการครูรวม ๑ ,๖๖๖ คน นักเรียน/นักศึกษารวม ๓๙ ,๘๐๕ คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน
เท่ากับ ๑ : ๒๔ (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓) ปัจจุบันจังหวัดระนองมีการจัดการศึกษาครอบคลุม
ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีทั้ง
สถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน ดังนี้ 

 หน่วยงานจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย  
๑)   การศึกษาปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ  

มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับนี้ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง (ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์เด็กปฐมวัย) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านในวง) 

๒) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  (ปวช.) มีหน่วยงานจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาสายอาชีพ ในส่วนเด็กด้อยโอกาส 
มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ส่งเสริมและ



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๔ 

 

พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยจัดกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ เด็กพิการที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาในศูนย์ 
เด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ และเด็กพิการที่อยู่บ้าน 

๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา ดังนี้  
   - การจัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง 

- การจัดการระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นศูนย์นอกสถาบัน 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น  

- หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบของจังหวัดระนองจะจัดการศึกษาท้ังสายสามัญสาย
อาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีศูนย์ให้บริการจ านวน ๕ ศูนย์ อยู่ในทุกอ าเภอ 

ตาราง : ตัวช้ีวัดคุณภาพของคนภายใต้มิติด้านการศึกษาของ UNDP ปี ๒๕๕๒ 

 
 ที่มา : รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี ๒๕๕๒ จัดท าโดย UNDP 

  แม้ว่าในพ้ืนที่จังหวัดระนองจะมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ และมีทั้งประเภทในระบบและนอก
ระบบให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเข้าเรียนก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของตัวชี้วัดด้านการศึกษาตาม
แนวทางการวิเคราะห์ของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย (ตารางข้างต้น) 
พบว่าระนองมีค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ในขณะที่ระดับ
การศึกษาของปชก.อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปนั้น พบว่าระนองมีค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและมีสัดส่วนของประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาค และของประเทศ ประกอบกับค่าเฉลี่ยของอัตราการเข้าเรียนรวมทั้งชายและหญิงในระดับมัธยมต้น 
และมัธยมปลายจะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในพื้นท่ีอ่ืน 

 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๕ 

 

 

  ๒.๔ มิติด้านชีวิตการงาน 
         แรงงานไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดระนองมีประชากรอยู่ในวัยก าลังแรงงาน ๑๔๓,๒๕๐  คน 
เป็นคนมีงานท า จ านวน ๑๔๒,๗๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ ของประชากรวัยแรงงาน เป็นคนว่างงาน 
๕๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ของก าลังแรงงานทั้งหมด  (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓) 
ส าหรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าล่าสุด ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๔  นั้นเท่ากับ ๑๘๕  บาท (อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างดี โดยจังหวัดที่มีค่าจ้างขั้นต่ าสูงที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต เท่ากับ ๒๑๑ บาท) 

    

  ทั้งนี้ จากหลักเกณฑ์ของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในปี ๒๕๕๒  พบว่าความ 
ก้าวหน้าของชีวิตการทางานส าหรับจังหวัดระนอง อยู่ในล าดับที่ ๔๑  จาก ๗๖ จังหวัด ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลัก
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่ รวมถึงสัดส่วนของแรงงานที่มี
ประกันสังคมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ า (เพียง ๘ .๑% ในปี ๒๕๕๐ ) ทั้งๆ ที่มีอัตราการบาดเจ็บจากการทางานอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างสูง (๒๖ คน ต่อลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทนพันคน) ส าหรับปี ๒๕๕๓ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่า มีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางานทั้งสิ้น ๓๘,๔๐๗๕  ราย 
เป็นแรงงานกิจการประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตในการทางาน จ านวน ๑,๑๗๘ คน จากปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นท่ี และความมั่นคงโดยรวม เช่น ก่อปัญหา
อาชญากรรม ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น การศึกษา ด้าน
สาธารณสุข และการแย่งอาชีพคนไทยในการประกอบอาชีพ 
 ๒.๕ มิติด้านรายได้ 
  จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ประชากรในจังหวัดระนองมีรายได้ค่อนข้างต่ าหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน  ๆ ในภาคใต้ โดยเมื่อน ามาเฉลี่ย
เปรียบเทียบสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้ ประชากรในจังหวัดระนองมีรายได้สูงกว่าจังหวัดในภาคใต้เพียง ๒  
จังหวัดคือ ปัตตานี และนราธิวาส รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดระนองมีท่ีมาจากค่าแรงและเงินเดินถือเป็นสัดส่วน
ที่มากท่ีสุด ใกล้เคียงและรองลงมาคือ ก าไรสุทธิจากภาคการเกษตร และก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจเป็นหลัก  



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๖ 

 

ตาราง : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ 
เป็นรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รายได้ไม่ประจ า 

ค่าแรงและ

เงินเดือน

ก าไรสุทธจิาก

การท าธรุกิจ

ก าไรสุทธจิาก

การท าเกษตร

เงินทีไ่ด้รับ

ช่วยเหลือ

รายได้จาก

ทรัพย์สิน

รายได้ที่

ไม่เป็นเงิน

(เป็นตวัเงิน)

22,927 7,242 4,977 5,131 2,065 342 2,733 437
นครศรธีรรมราช 23,296 6,946 4,462 5,373 2,207 343 3,220 745
กระบ่ี 23,648 7,683 3,981 7,000 1,201 146 3,246 391
พงังา 22,355 6,099 4,919 6,701 1,610 97 2,766 163
ภูเก็ต 28,515 12,578 9,299 93 2,281 455 3,718 91
สุราษฏรธ์านี 30,604 7,772 9,448 7,675 1,838 532 2,537 802
สงขลา 27,357 8,833 5,454 4,675 4,651 392 3,135 217

ระนอง 19,273 5,959 3,992 5,265 1,144 117 2,580 216
ชุมพร 25,179 6,765 6,219 7,677 1,473 288 2,415 342
สตลู 20,694 6,857 3,762 6,073 924 178 2,489 411
ตรงั 21,992 6,578 4,602 6,215 995 386 2,527 689
พทัลงุ 19,379 6,559 2,964 4,466 1,555 551 2,592 692
ปัตตานี 13,511 5,594 2,938 921 1,492 338 2,066 162
ยะลา 19,620 6,297 2,228 7,647 904 309 2,217 18
นราธิวาส 11,244 5,492 2,108 914 960 47 1,711 12

รายได้

ทัง้ส้ิน

ต่อเดือน

(บาท)

จังหวัด

แหล่งทีม่าของรายได้  

ภาคใต้

รายได้ประจ า

 
 ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

  แต่เมื่อน าผลการประเมินความก้าวหน้าของ UNDP มาพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆ ดังตาราง
ด้านล่างนี้  จะพบว่าจังหวัดระนองมีความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ล าดับที่ ๓๔ ของประเทศ) ประกอบกับ
ข้อมูลจากการรายงานสุขภาพคนไทยปี ๒๕๕๔ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
ซึ่งได้น าเสนอแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ พบว่าระนองมีสัดส่วนของคนจนน้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

 
  ๒.๖ มิติด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๗ 

 

    

  สภาพการณ์โดยทั่วไปของความก้าวหน้าส าหรับมิติด้านที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมของชาว
ระนองนั้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ล าดับที่ ๓๖  จาก ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย) โดยตัวชี้วัดที่สะท้อนปัญหาด้าน
สังคมของจังหวัดระนอง คือ สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองเพียงร้อยละ ๖๕  ซึ่งสูงกว่า
จังหวัดภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวในภาคใต้ นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องภัยแล้ง  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
ความก้าวหน้าของพ้ืนที่ในด้านนี้ ไม่เพียงจะต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งเป็นบางช่วง จากแผนที่แสดงพื้นที่ประสบ
อุทกภัยจากรายงานรายงานสุขภาพคนไทยปี ๒๕๕๔ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ที่ประสบภัยน้ าท่วมในปี ๒๕๕๓ ซ่ึงจ.ระนองเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหา 

แผนที่: แสดงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยจากรายงานสุขภาพคนไทยปี ๒๕๕๔ 

 
   ๒.๗ มิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
  จากรายงานของ UNDP (ประเทศไทย) ในปี ๒๕๕๒  พบว่าเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนระนองมีค่าเฉลี่ยของดัชนีด้านครอบครัว หรือครัวเรือน ดีกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ แต่มีประเด็นปัญหาด้านเด็กและชุมชน โดยมีค่าดัชนีของเด็กที่ประสบภาวะยากล าบากและ
เยาวชนต้องทางานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่ด้านชุมชนมีการจับกุมยาเสพย์ติดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๘ 

 

 
 ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา  

๑) ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ ๐ – ๒๕ ปี): ปัญหาเด็กเยาวชนที่พบปัญหามากท่ีสุด  คือ  ปัญหา
เด็กและเยาวชนต่างด้าว  รองลงมาปัญหาเด็กก าพร้า และเด็กถูกทอดทิ้ง  

๒) ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่พบมากที่สุด  คือ  ครอบครัวหย่าร้าง รองลงมาคือ การประพฤติตัวไม่
เหมาะสมของหัวหน้ าครอบครัว 

๓) ปัญหาสตรี (อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป – ๖๐ ปี) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ สตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตร
เพียงล าพัง 

๔) ปัญหาผู้สูงอายุ (๖๐ ปี ขึ้นไป) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และ
สมควรได้รับความช่วยเหลือ รองลงมาคือผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน  

๕) ปัญหาคนพิการ ที่พบมากที่สุด คือ คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว รองลงมาคนพิการทาง
สติปัญญาหรือการเรียนรู้ อีกประเด็นปัญหาหนึ่ง  คือ  คนพิการที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ  (ทั้งท่ีจดและยัง
ไม่ได้จดทะเบียน) 

๖) ปัญหาแรงงาน พบว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้วในท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก 
รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน  ตลอดจนปัญหาครอบครัวแรงงานต่างด้าวที่ตาม
เข้ามากับแรงงาน 
  จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระนอง กลุ่มบุคคลเป้าหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
พบว่าปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  เป็นปัญหา
สังคมที่มีความรุนแรงเป็นล าดับแรก   โดยจะเห็นได้จากข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง  
(Child  Watch) ปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  โดยสถาบันรามจิตติพบว่าสภาวะด้านสังคมเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
สะท้อนให้ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ  ที่รับผิดชอบต้องตระหนักและหาทางแก้ไข  เช่น  เด็กและเยาวชน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งเด็กและเยาวชนในระดับ
อาชีวะ ชอบหมกมุ่นกับสื่อลามกต่างๆ  และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด  คือ  เด็กและเยาวชนที่เคยพบเห็นยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  และจากข้อมูลระบบเฝ้าคุ้มครองและห่วงใยเด็กจังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๒  เป็นที่น่าเป็น
ห่วงเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงโดยรวมเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่เก่ียวข้องกับ
การกระท าผิดกฎหมาย/ยาเสพติด/สุรา/การพนัน และเด็กเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/บุหรี่/
สุรา มีจ านวนที่สูง และจากข้อมูลแนวโน้มร้อยละของเด็กหญิงอายุ ๙  – ๑๖  ปี ที่คลอดบุตรต่อประชากร
หญิงในกลุ่มอายุเดียวกันก็มีสถิติที่สูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ปี ๒๕๕๒ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็ก
ก าพร้า เด็กและเยาวชนต่างด้าวในพ้ืนที่มีจ านวนค่อนข้างสูง  และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ดื่ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่  และติดสารเสพติดร้ายแรง มั่วสุม ติดเกมส์ และพฤติกรรมทางเพศ  ฉะนั้น



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๗๙ 

 

จึงจัดให้สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  
เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเป็นล าดับที่ ๑ ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดสถานการณ์ด้านยาเสพติดไว้ในส่วนที่ ๔ 

  ส่วนปัญหาที่มีความรุนแรงล าดับที่  ๒  ได้แก่  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการใช้เวลา
ร่วมกันของครอบครัว   จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นจังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๒ (อปท.) จะ
พบว่าปัญหาครอบครัวหย่าร้าง (เลิกกัน/ไม่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา) จะมีอัตราที่สูงมาก ที่ส าคัญตัวหัวหน้ า
ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกก็มีอัตราที่สูงเช่นกัน  ซึ่งจะสอดคล้อง
กับข้อมูลสถิติการจดทะเบียนสมรสและการหย่าของจังหวัดระนองตลอดจนข้อมูลที่พบว่าสตรีหม้ายที่ต้อง
เลี้ยงดูบุตรเพียงล าพังที่มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนมาก  ขณะที่ในปี  ๒๕๕๒  จังหวัดระนองเองก็ได้ให้ความส าคัญใน
การด าเนินโครงการด้านครอบครัวในหลายกิจกรรม  เช่น  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  โดย
ส่งเสริมให้เกิดสถาบันทางครอบครัวระดับต าบลดูแลให้ครอบครัวมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน  โครงการครอบครัว
คุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง  (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)  ปฏิบัติรวมโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวและ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแล้วก็ตาม  แต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน
และทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขจึงจะสามารถลดปัญหานี้ลงได้  ดังนั้นจึงยังคงให้ความส าคัญกับปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวเป็นล าดับที่  ๒ 
   ปัญหาที่ ๓  ได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่อัตราการตาย
และอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  และส่งผลกระทบให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
แม้ว่าจังหวัดระนองจะมีข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ไม่สูงนักแต่ในสภาพความเป็นจริงที่มีพ้ืนที่ติด ชายแดน  
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่หลั่งไหลเข้ามาจะน าครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่ บุตรหลาน เข้ามาด้วย กรณีเกิด
ปัญหากับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มนี้  หน่วยงานก็ต้องเข้าไปมีบทบาทดูแลประกอบกับในจังหวัดยังขาดแคลนสถาน
บริการทางสังคมด้านผู้สูงอายุ ดังนั้นการไม่สามารถเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่าง  ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง
ท้าท ายที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพชีวิตทีดีและมีความสุข  โดยจากสถิติข้อมูลด้าน
ครอบครัวปี ๒๕๕๐ พบว่า จังหวัดระนองมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งคิดเป็นประมาณร้อยละ ๙ .๕ ของ
จ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง 
 
 
 
 
 
 ๒.๘ มิติด้านการคมนาคมสื่อสาร 

ตาราง : เกณฑ์ตัวช้ีวัดส าหรับมิติการคมนาคมสื่อสารของ UNDP ประเทศไทย 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๐ 

 

 

 

 
  ตารางข้างต้นนี้แสดงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการคมนาคมสื่อสารในพื้นท่ีในปี ๒๕๕๒  ซ่ึง
จังหวัดระนองได้รับการประเมินอยู่ในล าดับที่ ๕๐ จาก ๗๖ จังหวัด ทั้งนี้ พบว่า ระนองมีค่าดัชนีการคมนาคม
ด้านการมียานยนต์จดทะเบียนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ในทางกลับกันมีจ านวนอุบัติเหตุทางถนนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส าหรับด้านการสื่อสารนั้น จะเห็นว่าระนองมีอัตราประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ 
และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้มีความส าคัญโดย
พ้ืนฐาน เนื่องจากความเจริญด้านการคมนาคมสื่อสารนั้น จะน าพาความเจริญทางเศรษฐกิจเข้ามาสู่พ้ืนที่ 
 
 
 
  
 ๒.๙ มิติด้านการมีส่วนร่วม 

ตาราง : แสดงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วม 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๑ 

 

 
 ที่มา : ตารางข้อมูลดัชนีของรายงานการพัฒนาคนปี ๒๕๕๒ จัดท าโดย UNDP ประเทศไทย 

  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส าหรับจังหวัดระนองนั้นมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในปี ๒๕๕๐  คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๙๒ จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด (ค่าเฉลี่ยของประเทศเท่ากับร้อยละ ๗๔.๙๒) โดยมีครัวเรือนที่เข้า
เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านเกิน
กว่าร้อยละ ๙๐ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

 ๒.๑๐ ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเครื่องชี้วัด จปฐ. 

   จากผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามตัวชี้วัด จปฐ. จ านวน ๖ หมวด ๔๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
หมวดที่ ๑ สุขภาพดี หมวดที่ ๒ มีบ้านอาศัย หมวดที่ ๓ ฝักใฝ่ศึกษา หมวดที่ ๔ รายได้ก้าวหน้า หมวดที่ ๕ 
ปลูกฝังค่านิยมไทย และหมวดที่ ๖ ร่วมใจพัฒนา ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดจัดเก็บข้อมูล จ านวน ๒๘,๐๙๗ 
ครัวเรือน จ านวน ๑๖๗ หมู่บ้าน พบว่าคนจังหวัดระนองมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ จ านวน ๓๐ ตัว ไม่
ผ่านเกณฑ์ ๑๙ ตัวชี้วัด โดยมีผลการพัฒนาเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓๐ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 
๒๕๕๑ ผ่านเกณฑ์ ๑๙ ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๒ ผ่านเกณฑ์ ๒๒ ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๓ ผ่านเกณฑ์ ๒๓ ตัวชี้วัด  

  ตาราง : แสดงผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเครื่องชี้วัด จปฐ. 
ปี พ.ศ. ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ผ่านเกณฑ์ จปฐ. อัตราการเปลี่ยนแปลง +/- 

๒๕๕๒ ๒๐ ๒๒ ๑๕ % 

๒๕๕๓ ๑๙ ๒๓ ๑๕ % 

๒๕๔๔ ๑๒ ๓๐ ๓๐.๔๓ % 

 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๒ 

 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประเมินสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติส าหรับพื้นที่จังหวัดในภาคใต้โดยรวม เมื่อคราวน าเสนอ (ร่าง)กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญ  และเป็น
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองได้ ดังนี้ 
พื้นที่ป่าไม้รวมของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๐๔ ล้านไร่ ในปี ๒๕๔๘ เป็น ๑๑.๙๖ ล้าน

ไร่ ในปี ๒๕๕๒  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๑ .๑๑ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ หรือ สัดส่วนร้อยละ ๒๗ .๐๖ ของ
พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศท่ีก าหนดให้มีพ้ืนที่
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่
ของกลุ่มจังหวัดคิดเป็น ร้อยละ ๓๔ .๖๕ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดหากเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ ใน
ภาคใต้ นอกจากนั้น เมื่อน าค่ามาตรฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดระนองแล้วนั้น 
พบว่า ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่าทั้งสิ้นร้อยละ ๕๙.๓๖ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มากที่สุดในกลุ่มภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน โดยเป็นป่าสมบูรณ์ประมาณร้อยละ ๕๕.๑ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน ปัญหาที่พบประชาชนส่วนใหญ่
บุกรุกท าลายพื้นที่ป่าเพ่ือครอบครอง ท าประโยชน์ อยู่อาศัย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และท าการเกษตรกรรม  เช่น 
ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงต่อเนื่อง  

 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๓ 

 

๑) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกใช้ประโยชน์จนเกิดความเสื่อมโทรม  ส่งผลกระทบต่อฐาน
การสร้างรายได้ของภาค การท าประมงเกินกว่าศักยภาพการผลิต (Overfishing) และการท าประมงผิด
กฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนบริเวณชายฝั่งทะเลในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การท านากุ้ง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การก่อสร้างสาธารณูปโภค และกิจกรรมทางการผลิตที่ปล่อยของเสียลงทะเล ฯลฯ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งทะเล ที่มีแนวโน้มการเกิดความเสื่อมโทรม
ที่รุนแรงขึ้น ทั้งที่เป็นการลดความอุดมสมบูรณ์ลงของป่าชายเลน แหล่งปะการัง และหญ้าทะเล การลดลงของ
ชนิดและขนาดของสัตว์น้ าที่จับได้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อมูลค่าการผลิตในสาขาการประมง 
รวมทั้งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพ้ืนบ้านที่รุนแรงขึ้นตามไปด้วย 
ทั้งนี้ จากสถิติคดีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ้ืนที่ป่าชายเลนทั่วประเทศถูกบุกรุกและได้มีการจับกุม
ด าเนินคดีจ านวนทั้งหมด ๙๖ คดี คิดเป็นพ้ืนที่ ๕๙๐ ไร่ ๓ งาน ๘๑.๙ ตารางวา โดยคดีส่วนใหญ่เกิดด้าน  
ฝั่งทะเลอันดามัน ส าหรับระนองมีจ านวนคดีบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนจ านวน ๖ คดี บุกรุกพ้ืนที่กว่า ๒๔ ไร่  
นับเป็นจังหวัดที่มีคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนน้อยที่สุดในกลุ่มอันดามัน ในขณะที่ปี ๒๕๕๓ ยังไม่มี
คดีบุกรุกพ้ืนที่ป่า (รายละเอียดปรากฏดังตาราง) 

 ตาราง : สถิติคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๔ 

 

  จากลักษณะชายฝั่งทะเลของ ๕  จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีสภาพเป็นดินเลน  ซึ่งเหมาะต่อ
การเจริญเติบโตของป่าชายเลนจึงท าให้มีพ้ืนที่ป่าชายเลนประมาณ ๑  ล้านไร่เศษ  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน ร่วมถึงเป็นแนวกั้นคลื่นลมและภัยธรรมชาติเป็นอย่างดี ประกอบกับมี
ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีแนวปะการังและเกาะแก่งมากมาย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวพังงา มีการจับสัตว์น้ าปีละประมาณ ๒๕๐ ,๐๐๐ ตัน/ปี และมีป่าชายเลนในพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล จังหวัดระนอง ซึ่งนับว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
และของโลก  เป็นป่าชายเลนที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สงวนชีว
มณฑลป่าชายเลนแห่งแรกของโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐  โดยมีชื่อว่า พ้ืนที่
สงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve) 

๒) การพัฒนาแหล่งน้้าท้าให้มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน  แต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้้า  ในปี ๒๕๕๓  ภาคใต้มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ ๒ .๖๙ ล้านไร่ โดย
เพ่ิมข้ึนจ านวน ๐.๐๑ ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ ๐.๓๘ จาก ๒.๖๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๔๙  และคิดเป็น
สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร เท่ากับ ๑๓ .๙๘ ของพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด โดยพื้นที่ภาคใต้
ชายแดนมีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่การเกษตรสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๙ .๔๗ รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และสุดท้ายคือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๔ .๒๘ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ ๐ .๓๗) ระนอง (ร้อยละ ๑ .๓๓) กระบี่ (ร้อยละ ๒ .๒๙) 
พังงา (ร้อยละ ๓.๓๘) และตรัง (ร้อยละ ๗.๗๕) ตามล าดับ 

๓) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน ทั้งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 
 โดยปัจจุบันภาคใต้มีชายฝั่งถูกกัดเซาะแล้วรวมประมาณ ๑๕๗ กิโลเมตร ในจ านวนนี้เป็นชายฝั่งที่มีปัญหาถูก
กัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นจุดวิกฤตรวม ๑๐  จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล มีความยาวรวมประมาณ ๑๒๖ .๕ กิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐ ขอความยาวชายฝั่งของภาคใต้ ทั้งนี้การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น 
การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัวของชุมชนรุกล้ าชายฝั่ง การบุกรุกท าลายป่าชายเลน ที่เป็น
แนวก าบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากข้ึน ส าหรับกรณีของจังหวัดใน
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (รวมจังหวัดระนอง) นั้น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ภาคใต้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุการกัดเซาะเกิดจากการปลูกสร้างสิ่งรุกล้าชายฝั่งเพ่ิมข้ึนท าให้ไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของ
มวลทราย ที่เข้ามาสะสมบริเวณชายฝั่งตามฤดูกาล รวมทั้งเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศคลื่น
ลมแรงเนื่องจากภาวะโลกร้อน นอกจากมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของ ชาวบ้าน ทั้งท าลายที่อยู่อาศัย 
ที่จอดเรือ เรือกสวน นากุ้ง ยังมีส่วนรบกวนและท าลายแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ าชายฝั่งโดยตรง เช่น เกิดตะกอน
ทับถบในแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ า เป็นต้น ปัจจุบันมีชายฝั่งภาคใต้ถูกกัดเซาะยาวประมาณ ๑๕๗  กิโลเมตร เป็น
ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรุนแรง ยาวประมาณ ๙๖  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔ .๙ ของความยาวชายฝั่งภาคใต้  
จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล (แนวชายฝั่งยาว ๙๓๗ กิโลเมตร)  

 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๕ 

 

    แผนที่ : แสดงพ้ืนที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

 
 

๕) คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติของภาคใต้ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มประสบปัญหาควา ม 
เสื่อมโทรมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๔๙ แหล่งน้ าส าคัญของภาคใต้รวม ๗ แห่ง ได้รับการประเมินคุณภาพน้ าตาม
เกณฑ์ BOD (Bio-Cheminal Oxygen Demand) และพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี รวม ๕  แห่ง ได้แก่ แม่น้ าชุมพร 
แม่น้ าปากพนัง แม่น้ าตาปี-พุมดวง แม่น้ าสายบุรี และแม่น้ าปัตตานี ส่วนอีก ๒  แห่ง มีคุณภาพน้ าในระดับ
พอใช้ ได้แก่ แม่น้ าตรัง และทะเลสาบสงขลา อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ าบางแห่งมีแนวโน้มการประสบปัญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าที่ค่อนข้างรวดเร็ว ส่งผลให้ปี ๒๕๕๑ มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าในเกณฑ์ที่ดี
เพียง ๒ แห่ง ได้แก่ แม่น้ าชุมพร และแม่น้ าตาปี-พุมดวง ส าหรับจังหวัดระนองเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหา
ด้านคุณภาพแหล่งน้ าเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากตารางต่อไปนี้ 

 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๖ 

 

 ๖) ปัญหาน้้าเสียและขยะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่  และเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคจาก
ข้อมูลปริมาณน้ าเสียในปี ๒๕๕๒  พบว่าจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่มีปริมาณน้ าเสียต่อวัน 
จ านวน ๔๒,๕๕๗ ลบ.ม. และ ๔๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตามล าดับ ซึ่งไม่เกินขีดความสามารถในการ
จัดการบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่สามารถรองรับได้  

 ส าหรับจังหวัดระนอง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคใต้ แต่ปัญหาน้ าเสีย  ซึ่งเกิด
จากน้ าทิ้งจากบ้านเรือน ชุมชนและสถานประกอบการที่ไม่มีการบ าบัดก่อนปล่อยน้ าทิ้ง  จังหวัดได้ผลักดันให้มี
ศูนย์ก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียรวม  บริเวณต าบลปากน้ าอ าเภอเมือง  ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเรียบร้อยแล้ว  
 

นอกจากในส่วนของลุ่มน้ าภายในพ้ืนที่แล้วนั้น แหล่งน้ าผิวดินที่มีความส าคัญต่อกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างยิ่งคือ “น้้าชายทะเลฝั่งอันดามัน ” โดยจากจากดัชนีคุณภาพน้ าทะเล ซึ่งก าหนด

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2551 พบว่าระดับคุณภาพน้ าทะเล
ในแถบกลุ่มจังหวัดอันดามันอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นจากปี ๒๕๕๐ เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นชายหาดในเขตจังหวัดภูเก็ต
ที่มีดัชนีคุณภาพน้ าทะเลลดลง 

ผลการประเมินคุณภาพชายหาด ของจังหวัดระนองใน ปี ๒๕๕๑  พบชายหาดที่มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ 5 ดาว จ านวน ๑ แห่ง หาดบางเบน  ซึ่งหาดดังกล่าวมีน้ าทะเลที่ใส
สะอาด อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีขยะตกค้าง มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดีมาก 
 ปัญหาขยะมูลผอย 
  ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันของ จังหวัดระนอง การแบ่งพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
จังหวัดมี ๓ โซน มีปริมาณขยะ  ประมาณ ๒๓๙ ตัน/วัน และถ้ารวมกับจ านวนประชากรแฝงของจังหวัด
ระนอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ที่ข้ึนทะเบียน  เมื่อค านวณอัตราการ
เกิดมูลฝอยเฉลี่ยที่  ๑.๓ กิโลกรัม/คน/วัน คิดเป็นมูลฝอยที่เกิดจากประชากรแฝงประมาณ  ๒๓ ตัน/วัน รวม
ปริมาณขยะมูลฝอยของทั้งจังหวัด ประมาณ ๒๖๒ ตันต่อวัน โดยในปัจจุบันจังหวัดระนองยังไม่มีสถานที่ก าจัด
ขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ใช้วิธีการด าเนินการ เช่น เทกองบนพื้นดิน  
การฝังกลบ เผาในที่โล่ง เป็นต้น ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่เหมาะสม 
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน  ขาดการบริการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเป็นปัญหา  เช่น สถานที่ทิ้งขยะ  
ปัญหามลพิษท่ีกระทบสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 คุณภาพอากาศ จังหวัดระนองไม่มีข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แต่มีข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระนอง พบว่า มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน ด้านคุณภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม จาก
แหล่งก าเนิด คือ  

 
 
 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๗ 

 

- กลิ่นเหม็นจากโรงงานปลาป่น เนื่องจากจังหวัดระนองมีโรงงานที่ประกอบกิจการอาหารทะเล 
และการแปรรูปอาหารทะเลเป็นจ านวนมาก และการประกอบการดังกล่าวจะมีเศษซากสัตว์ทะเลเหลือทิ้ง ซึ่ง
โรงงานปลาป่นสามารถก าจัดปัญหาเศษซากเหล่านี้ได้มาก แต่อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการดังกล่าว จะมี
กลิ่นเหม็นจากโรงงานสร้าง ความเดือดร้อน ร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลปากน้ า และเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหามาตรการ แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดลงหรือหมดไป 
  นอกเหนือจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่แล้วนั้น ปัจจัยที่จังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ รวมถึงจังหวัดระนองจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ
สถานการณ์ภัยทางธรรมชาติ ประกอบด้วย 

ปัญหาดินถล่ม : เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔  กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 
ได้ด าเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และหมู่บ้านเสียงภัยทั่วประเทศ
ไทย ได้พ้ืนที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น ๕๑  จังหวัด โดยมีการจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓  ล าดับ  
ซึ่งเมื่อดูจากแผนที่ด้านล่าง จะพบว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อดินถล่มอยู่ในเกณฑ์สูง  
โดยอยู่ในระดับที่ ๑ ที่เป็นสีแดง ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ าฝน ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินขาดราก
ไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า ๓๐ องศา ถ้าครบทั้ง ๓ ปัจจัยก็มีโอกาสเกิดดินถล่มสูงมาก
แต่ถึงหน้าดินจะมีรากไม้ยึดเหนี่ยวก็ใช่ว่าดินจะไม่ถล่ม ถ้าปริมาณน้ าฝนเยอะมากจนดินไม่สามารถอุ้มน้ าได้อีกต่อไป 
  จากข้อมูลดังกล่าว จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มเม่ือปลายเดือนมีนาคม กรมทรัพยากรธรณีจึง
เร่งด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เสี่ยงภัยในระดับสูงสุดใน ๑๗ จังหวัด เพื่อด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มให้ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในพ้ืนที่ภาคใต้ ๗ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดระนอง  ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เพื่อให้หน่วยงานในพื้นท่ี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติดินถล่ม 
 

ตาราง :  แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มของภาคใต้ 

ลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
พ้ืนที่เสียงต่อการเกิดดินถล่มสูง พ้ืนที่เสียงต่อการเกิดดินถล่มปานกลาง 

จ านวนหมู่บ้าน ร้อยละ จ านวนหมู่บ้าน ร้อยละ 
ภาคใต้ 63 100.0 532 100.0 
กลุ่มจังหวัดฝ่ังอันดามัน 8 12.7 140 26.3 

ระนอง 3 4.8 44 8.3 
พังงา 3 4.8 55 10.3 
ภูเก็ต 1 1.6 13 2.4 
กระบี ่ - 0.0 5 0.9 
ตรัง 1 1.6 23 4.3 

  ที่มา : กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๘ 

 

 
  ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ปัญหาภัยแล้ง : ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค รวมทั้งน้ าเพื่อการเกษตร สร้างความเดือดร้อนต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพของประชาชน
โดยทั่วไป การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด าเนินการ แจกจ่ายน้ าตาม
ชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ทางจังหวัดระนองได้ประสานกรมชลประทานให้เร่งด าเนินการศึกษาและส ารวจเพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขึ้น
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าการท่ีจั งหวัดระนองไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เป็นสาเหตุสาคัญ
ให้จั งหวัด ระนองซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุดของประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับใช้
อุปโภค-บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตรทุกปี  
    จากข้อมูล กชช.๒ ค.ในปี ๒๕๕๓ ของจังหวัดระนอง ดัชนีระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในเรื่องน้ า พบว่าประชาชนมีปัญหาเรื่องน้ าที่เป็นหมู่บ้านที่เร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ ได้แก่ น้ ากิน ๕ อ าเภอ ๒๓ 
ต าบล ๙๙ หมู่บ้าน  คือ อ าเภอเมือง กระบุรี ละอ่น กะเปอร์ และสุขส าราญ น้ าใช้  ๓ อ าเภอ ๓ ต าบล ๙ 
หมู่บ้าน คือ อ าเภอเมือง สุขส าราญ และกระบุรี และน้ าเพื่อการเกษตร  ๓ อ าเภอ ๘ ต าบล ๑๔ หมู่บ้าน คือ 
อ าเภอกระบุรี กะปอร์ และสุขส าราญ  
 

 ปัญหาอุทกภัย : จากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดระนอง ที่เป็นภูเขาสูงและท่ีราบลุ่มเชิงเขา 
ประกอบกับได้รับลมมรสุมทั้งสองด้าน ท าให้มีปริมาณฝนตกบ่อย และเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะไหลแรงและเร็ว 

จะเกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในพ้ืนที่ที่ราบลุ่มในพื้นท่ีต่าง ๆ หรือท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และดินโคลนถล่ม เช่น 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง เขตเทศบาลเมือง เนื่องจากระบบระบายน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้อย่างทันท่วงที และ
แม่น้ า ล าคลอง ในแต่ละพ้ืนที่มีสภาพตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดิน ทราย และมีวัชพืชปกคลุมกีดขวาง 



 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๘๙ 

 

ทางน้ าไหลการระบายน้ าลงสู่ทะเลท าได้ช้าเป็นปัญหาซ้ าซากที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ไม่รุนแรงมากนักหากปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ปัจจุบันจังหวัดได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายน้ า และจัดท าแผนแก้ไขปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งการฟ้ืนฟูการ
ปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม การปลูกป่าชายเลน 
 
 
 

 
  ที่มา : ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 
 
 
 

============== 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๐ 

 

  

๔. สภาวการณ์ด้านความมั่นคง 
   จังหวัดระนองได้วิเคราะห์ปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ก าหนดปัญหาส าคัญเร่งด่วน แบ่งได้เป็น ๖ ด้าน  ดังนี้ 

๑. ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (อยู่ในระดับรุนแรงมาก : สีแดง)  
 ๑.๑ สถานการณ์/ผลกระทบ 
  ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนองเพียงจังหวัดเดียวที่สภาพทางภูมิศาสตร์มีชายแดนติดต่อ
กับประเทศพม่าท้ังทางบกและทางน้ าเป็นระยะทางยาว ท าให้ประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่อย่างเด่นชัด ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความสงบสุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี ทั้งปัญหาความมั่นคงชายแดน ด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ๑.๒ ระดับภัยคุกคาม : สีแดงระดับรุนแรงมาก  
  ๑) ช่องทางการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  

  การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านจังหวัดระนอง อาศัยช่องทางในการ
หลบหนีเข้าเมือง  ดังนี้  
              ๑.๑) การเข้ามาตามช่องทางจุดผ่านแดนถาวร  
   ๑.๒) การหลบหนีเข้ามาตามช่องทาง ท่าข้าม ท่าเรือตามแนวชายแดน 
  ๒) จุดประสงค์ในการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 
   ๒.๑ ) เพ่ือท างานในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  
   ๒.๒ ) เพ่ือเดินทางต่อไปท างานในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  
   ๒.๓) เพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย  
  ๓) สภาพปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า  

  จากการที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่าจ านวนมากในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหา
สังคมและปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  ดังนี้  

  ๓.๑) ปัญหายาเสพติด  
  ๓.๒) ปัญหาอาชญากรรม  
  ๓.๓) ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง  
  ๓.๔) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓.๕) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งเสื่อมโทรมในย่านชุมชนแรงงานต่างด้าว  
  ๓.๖ ) ปัญหาด้านความม่ันคง  
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๑ 

 

  

 ๑.๓ แนวโน้มสถานการณ์ 
    สาเหตุ/ปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวอพยพหรือหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
               ๑) ประเทศเพ่ือนบ้านมีการชะลอตัวของการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหา
ระหว่างเชื้อชาติ ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
                ๒) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึก ขาดความตระหนัก และความตื่นตัวต่อปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว โดยส่วนหนึ่งมีมุมมองเพียงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แรงงานต่างด้าวราคาถูกเท่านั้น โดยขาด
มุมมองในด้านความมั่นคงของประเทศชาติ 
 ๑.๔ มาตรการรองรับ/แนวทางแก้ไข  
   ๑) ให้มีมาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย มิให้ก่อปัญหา
อาชญากรรม ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท 
   ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวด กวดขันในการจับกุมผู้กระท าผิดมาลงโทษ ใช้กฎหมายจัดการ
ขบวนการน าพาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ 
   ๓) ให้มีมาตรการในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในเรื่องของที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ 
ปัญหาสาธารณสุข ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับคนไทย 
   ๔) ให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  
 

๒. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อยู่ในระดับรุนแรง : สีส้ม) 
 ๒.๑ สถานการณ์ทั่วไป 
    จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนคิดเป็นร้อย
ละ ๘๖ ของพ้ืนที่ มีที่ราบร้อยละ ๑๔ ของพ้ืนที่ เป็นจังหวัดที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลการแปร
ภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ พบว่า จังหวัดระนอง 
มีพ้ืนที่ป่า จ านวน ๑ ,๖๕๑.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑ ,๐๓๒,๓๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ .๐๘ ของพ้ืนที่
จังหวัดโดยแยกเป็นป่าบก ประมาณ ๑,๔๐๐.๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๘๗๕,๕๑๒.๕๐  ไร่ ป่าชายเลน 
ประมาณ ๒๕๐.๙๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖,๘๑๒.๕๐ ไร่ 
    ในส่วนของป่าชายเลนของจังหวัดระนองบางส่วน ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกประกาศ
ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก ซึ่งมีความส าคัญในแง่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และบางส่วน
ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุมน้ า (CONVENTION ON WETLAND) ได้บรรจุให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ระดับโลก ได้แก่ บริเวณปากคลองกะเปอร์ – อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ ากระบุรี รวมพ้ืนที่
ประมาณ ๗๖๒,๗๘๗.๕๐ ไร่ อยู่ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศในล าดับที่ ๑๑๘๓ ของโลก 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๒ 

 

  

 ๒.๒ ระดับภัยคุกคาม ระดับรุนแรง : สีส้ม 
       จังหวัดระนองมีปัญหาด้านทรัพยากรปา่ไม้ ดังนี้ 
    เนื่องจากจังหวัดระนองมีพ้ืนที่ราบน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ที่ดินที่
ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในมือของคน รวยและมีราคาแพง จึงเกิดปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นทีป่าเพ่ือ
ครอบครอง ท าประโยชน์ อยู่อาศัย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และท าการเกษตรกรรม 

สรุปพื้นที่ป่าถูกบุกรุกในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สรุปพื้นที่ป่าถูกบุกรุกในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สรุปพื้นที่ป่าถูกบุกรุกในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

- ป่าอนุรักษ์ จ านวน ๑๘๒ คดี พ้ืนที่ ๑,๔๑๒-๒-๒ ไร่ 
- ป่าสงวนแห่งชาติและป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
๒๔๘๔  จ านวน ๑๗๑ คดี พ้ืนที่ ๑,๑๖๕-๐-๘๘๑ ไร่ 

- ป่าอนุรักษ์  จ านวน ๑๔๗ คดี พ้ืนที่ ๑,๒๑๔-๒-๒๒ ไร่ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
๒๕๔๘  จ านวน ๑๓๔ คดี พ้ืนที่ ๘๙๔-๑-๑๔.๕ ไร่ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕๓ คดี พื้นที่ ๒,๖๗๘-๐-๑๔.๕ ไร่ รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ คดี พื้นที่ ๒,๑๐๘-๓-๓๖.๕ ไร่ 
  ที่มา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง 
 

ตาราง : สรุปสถิติผลการจับกุมผู้กระท าผิดการบุกรุกท าลายป่าจังหวัดระนอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

ล าดับที ่ ท้องที่ อ าเภอ 
จ านวน 
(คดี) 

จ านวน
(ผู้ต้องหา) 

จ านวน 
แปลง ไร่-งาน-ตารางวา 

๑ เมืองระนอง ๗๔ ๒๑ ๔๗ ๕๑๒-๐-๑๓ 
๒ กระบุร ี ๙๒ ๑๕ ๑๔๑ ๑,๐๕๐-๑-๖๓ 
๓ ละอุ่น ๓๓ ๑๓ ๓๙ ๒๐๓-๒-๖๖ 
๔ กะเปอร ์ ๓๕ ๕ ๓๒ ๒๖๕-๐-๙๒ 
๕ สุขส าราญ ๓๒ - ๑๒ ๓๖๒-๑-๔๗ 

รวม ๒๖๖ ๕๔ ๒๗๑ ๒,๓๙๓,๒-๘๑ 
สถิติการจับกุมผู้กระท าผิด คดีการบุกรุกท าลายป่าไม้  จังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๔ 

 
 
 

 
 

 
ที่มา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง 
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                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๓ 

 

  

 
๒.๓ แนวโน้มสถานการณ์ 
    แนวโน้มสถานการณ์ด้านปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของระนอง จ าแนกได้ดังนี้ 
      ๑) ผลกระทบ 
   จากการตัดไม้ท าลายป่า ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคมของคนในจังหวัด เช่น ท าให้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง เกิดการพังทลายของหน้าดิน การ
เลื่อน-สไลด์ ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันน้ าป่าไหลหลาก การบุกรุกป่าชายเลนท าให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง 
และเกิดการกัดเซาะตามแนวชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามแนวชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลและ
แหล่งอาหารของสัตว์ทะเลท าให้จ านวนสัตว์ทะเลลดน้อยลง ส่งผลต่ออาชีพการท าประมงชายฝั่งของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
      ๒) อุปสรรค  
   การจับกุมผู้กระท าผิดมักกระท าได้ยากเนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ห่างไกล และมีการ
กระท าเป็นขบวนการ โดยมีกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลัง และมักมีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็นด้วย คาดว่าแนวโน้ม
สถานการณ์ด้านการบุกรุกท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดระนองเพ่ิมข้ึน จึงควรเพ่ิม
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง 
 ๒.๔ มาตรการรองรับ/ แนวทางการแก้ไข 
     จังหวัดระนองก าหนดให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนสูงสุด โดยให้ทุกฝ่ายด าเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่องได้มีมาตรการและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
   ๑) มาตรการด้านการป้องกัน  
    - ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตส านึก และ
สร้างความตื่นตัวต่อปัญหาการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
    - หน่วยงานป่าไม้ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุก 
ป่าเพ่ิมข้ึนหรือกลับเข้าบุกรุกถือครองพ้ืนที่อีกภายหลังด าเนินการตรวจยึดแล้ว 
    - พ้ืนที่ป่าไม้ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลาย ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอจัดให้มีการลาดตระเวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ป่าที่รับผิดชอบเป็นประจ า 
    - หน่วยงานกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้มีแผนการบินตรวจสภาพป่าในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ตามแผนบินตรวจสภาพป่าประจ าปี
งบประมาณ 
 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๔ 

 

  

 
  ๒) มาตรการด้านการปราบปราม 
   - หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยก าลังในพ้ืนที่ ร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและจับกุม
ปราบปราม มิให้มีการบุกรุกท าลายป่าในเขตท่ีรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามีการบุกรุก
ท าลายป่าเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีใด โดยมีการปล่อยปละละเลยในการดูแลพื้นที่ป่าท่ีรับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือกับการบุกรุกป่าในพื้นที่ ให้ตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   - ให้ทุกอ าเภอวางระบบให้ความคุ้มครองก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายป่า 
และแจ้งข้อมูลข่าวการบุกรุกป่าในเชิงลับ 
   - ให้ด าเนินการทางปกครอง ทางวินัยและทางอาญาต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในการบุกรุกท าลายป่าอย่างเฉียบขาด 
   - ให้นายอ าเภอทุกอ าเภอเข้าควบคุมคดีอย่างเข้มงวด และด าเนินคดีให้ครบถ้วนทุกตัวบท
กฎหมาย หากมีสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาสินอยู่ในเขตป่าให้ด าเนินการตามมาตรการ รื้อถอนตาม
กระบวนการทางกฎหมายทุกราย โดยไม่ต้องรอผลคดีและด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าทดแทนโดยเร็ว เพื่อมิให้มี
การเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ซ้ าและมิให้สิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาสินมั่นคงถาวรจนเป็นเงื่อนไขอ้างสิทธิคือครองใน
ภายภาคหน้า 
   - ให้ทุกอ าเภอจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
เพ่ือตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ทุกเดือนและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๓) มาตรการด้านการฟื้นฟู  
    - ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นท่ีร่วมกับท้องถิ่น องค์การเอกชน ประชาชน โรงเรียน 
ด าเนินการปลูกทดแทนในแปลงที่ถูกบุกรุกแผ้วถางที่สามารถด าเนินการได้ 
    - พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกแปลงที่สภาพป่าสามารถฟ้ืนคืนได้เองตามธรรมชาติ ก็ปล่อยให้สภาพป่า
ฟ้ืนตัวขึ้นมาเอง เพียงคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ หรือคนเข้ามาบุกรุกยึดถือครอบครองอีก 
 

๓. ปัญหายาเสพติด (อยู่ในระดับรุนแรง : สีส้ม) 
     ๓.๑ สถานการณ์/ ผลกระทบ  
              จังหวัดระนองเปน็จงัหวัดท่ีมีชายแดนตดิกับสหภาพเมียนม่าร์ มีแนวชายแดนทัง้ทางบกและทาง
ทะเล สภาพที่ตั้งเป็นปัจจัยหนุนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบน าเข้า – 
ส่งออก ยาเสพติดตามแนวชายแดน ส่งผลให้เกิดปัญหายาเสพติด ดังนี้ 
 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๕ 

 

  

 
  ๑) สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด  

     พืชเสพติดที่มีการลักลอบในพ้ืนที่จังหวัดระนอง คือ พืชกระท่อม และ กัญชา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากมีรายงานการจับกุมและรายงานการตัดฟันพืชกระท่อมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีกลุ่มวัยรุ่น
และผู้ใช้แรงงงานหันมาเสพพืชกระท่อมเพ่ิมมากข้ึน โดยน ากระท่อมมาแปรรูปเป็นกระท่อมผง, น้ าพืช
กระท่อมต้มและน าไปเป็นส่วนผสมหลักของยาเสพติด “วันทูคอล” หรือ “สี่คูณร้อย” ซึ่งเป็นที่นิยมเสพใน
กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งชาวไทยและชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดระนอง ส่วนกัญชาพบการลักลอบปลูกในพื้นที่อ าเภอ
เมือง อ าเภอกระบุรี และอ าเภอสุขส าราญ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพ่ือเสพหรือจ าหน่ายให้กับคนในพื้นท่ี 
ปริมาณการปลูกไม่มากโดยจะปลูกแซมไว้กับพืชไร่พืชสวน 
  ๒ ) สถานการณ์การน าเข้า – ส่งออกยาเสพติด 
   การน าเข้า การล าเลียงยาเสพติดจากพ้ืนที่ต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดระนอง และล าเลียงผ่าน
ไปยังจังหวัดอ่ืนส่วนมากใช้เส้นทางหลวงสายเพชรเกษมเข้าสู่จังหวัดระนอง และผ่านไปสู่จังหวัดพังงา พบการ
ใช้รถบรรทุกสิบล้อหรือรถบรรทุกผักผลไม้ ที่ยากต่อการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้ามาในพ้ืนที่แล้วก็จะ
ปล่อยยาเสพติดให้กับนักค้ารายย่อยในพื้นที่ นอกจากนี้มีการล าเลียงโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ า
ทาง (รถทัวร์) และส่งทางพัสดุที่ฝากมากับรถทัวร์ นอกจากนี้ปรากฏข่าวสารการน าเข้ายาเสพติดจากฝั่ง
ประเทศพม่ามาในพ้ืนที่จังหวัดระนองในปริมาณไม่มากนัก 
   การส่งออก มีรายงานข่าวสารการส่งออกกระท่อมผงจากฝั่งจังหวัดระนองไปยังฝั่งประเทศพม่า
โดยใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะ กระท่อมผงจะถูกน าไปผสมกับยาแก้ไอ นมเปรี้ยว กาแฟ และเครื่องดื่มชูก าลัง
อ่ืนๆ กลุ่มผู้เสพเรียกว่า “วันทูคอล” 
  ๓) สถานการณ์การค้ายาเสพติด  
   การจับกุมคดียาเสพติด (ข้อหาผลิต น้ าเข้า ส่งออก และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) ในพ้ืนที่
จังหวัดระนองห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ 
– กันยายน ๒๕๕๓ มีการจับกุมทั้งสิ้น ๙๙๓ คดี ผู้ต้องหา ๑,๐๕๙ คน โดยพื้นที่ท่ีมีการจับกุมมากที่สุดได้แก่
พ้ืนที่อ าเภอเมือง และพ้ืนที่อ าเภอกระบุรี 
   ยาบ้า เป็นยาเสพติดหลักท่ีมีการจ าหน่ายในพื้นที่จังหวัดระนอง แหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่
จังหวัดใกล้เคียง เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา และกรุงเทพมหานคร ขายปลีกราคาเม็ดละ ๒๕๐ – ๕๐๐ บาท/เม็ด 
   พืชกระท่อม  พบการแพร่ระบาดพืชกระท่อมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพ้ืนที่ มีการใช้พืช
กระท่อมแปรรูปเรียกว่า “สี่คูณร้อย” หรือ“วันทูคอล” กลุ่มผู้เสพเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งชาวไทยและพม่า
และกลุ่มวัยรุ่น(อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี) เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากพืชกระท่อมสามารถหาได้ง่ายในพ้ืนที่ ราคาขาว
กระท่อมผงราคา ๑,๕๐๐ – ๑,๘๐๐ บาท/ กิโลกรัม 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๖ 

 

  

 
 ๓.๒ ระดับภัยคุกคาม ระดับรุนแรง : สีส้ม 
    การแพร่ระบาดของยาเสพติด (ภาพรวม) ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง เมื่อพิจารณาจากสถิติการจับกุม
ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี ๒๕๕๒–๒๕๕๔ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๕๔ (ห้วงเดือนตุลาคม 
๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) มีการจับกุมคดียาเสพติดท้ังสิ้น ๑,๑๑๙ คดี ผู้ต้องหา ๑,๒๐๙ คน แสดงให้เห็นว่า
มีแนวโน้มการจับกุมสูงขึ้น  
      ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดระนอง  ได้แก่ ยาบ้า พืชกระท่อม และกัญชาแห่ง 
ซึ่งเป็นยาเสพติดหลักท่ีมีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที่โดยเฉพาะพืชกระท่อม ซึ่งมีการน ามาแปรรูปเป็น
น้ ามันพืชกระท่อม/กระท่อมผง เป็นตัวยาหลักของยาเสพติดที่เรียกว่า “สี่คูณร้อย/วันทูคอล ” นอกจากนี้ยา
เสพติดที่ใช้เพ่ือความบันเทิง (ไอซ)์ ก็ควรเฝ้าระวังเช่นกัน 
    พ้ืนที่ ที่มีการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอกระบุรี และ
ในทุกพ้ืนที่อ าเภอที่มีสถิติการจับกุมเพ่ิมสูงขึ้นในห้วงปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) ยาเสพ
ติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีดังนี้ 
 

อันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒ อันดับที่ ๓ อันดับที ่๔ อันดับที่ ๕ 
พืชกระท่อม ๖๐% ยาบ้า  ๒๙% กัญชาแห้ง  ๖% ยาไอซ์  ๓ % อื่น ๆ ๒ % 

    

   ปริมาณของกลางยาเสพติดห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ 
   - พืชกระท่อม  จ านวน  ๔๑๘  กิโลกรัม, ๒,๕๘๖ ใบ, ๕ ต้น, น้ าพืชกระท่อมต้ม ๒,๒๕๒  มล. 
   - ยาบ้า (เมทแอมเฟตามิน)       จ านวน ๓๘,๕๖๙.๕   เม็ด  
   - กัญชาแห้ง    จ านวน   ๗  กิโลกรัม ๓๓๗ กรัม  
    - กัญชาสด  จ านวน ๑๕ ต้น    ๑๔ กรัม  
    - ยาไอซ์   จ านวน  ๔๙๔.๒๘ กรัม  
    - เคตามีน   จ านวน   ๒,๕๘๐   ขวด  
    - อัลฟาโซแรม จ านวน ๘๙๔  เม็ด  
    - สารระเหย  จ านวน    ๓  กระป๋อง ๒ ถุง   
   ข้อมูลของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดในปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน 
๒๕๕๓) ในพ้ืนที่จังหวัดระนองมีผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งสิ้น ๔๔๖ คน พื้นที่ท่ีมีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด 
คือ อ าเภอกระบุรี รองลงมาคือ อ าเภอเมืองระนอง ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่เข้ารับการบ าบัดในระบบ
สมัครใจแบบค่ายบ าบัด จ านวน ๓๑๔ คน และบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก จ านวน ๑๓๒ คน กลุ่มอายุของผู้เข้ารับ
การบ าบัดรักษา พบว่า กลุ่มท่ีเข้ารับการบ าบัดสูงอยู่ในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ ปี 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๗ 

 

  

   ประเภทของยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากท่ีสุด คือ สารเสพติดประเภทวันทูคอล  
จ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ รองลงมาคือพืชกระท่อม จ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑ ยาบ้า 
๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ และสารเสพติดประเภทเฮโรอีนและสารระเหย มีจ านวนน้อยที่สุดเท่ากัน คือ ๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ 
   อาชีพท่ีมีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕๕๓ ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดสาร 
เสพติดส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็น ๕๗ % และประกอบอาชีพท าสวนและรับจ้าง รวม ๓๗.๙ % 
และพบว่านักเรียน/ นักศึกษาใช้สารเสพติดประเภทวันทูคอลมากท่ีสุด 
 ๓.๓ แนวโน้มสถานการณ์ 
  สรุปแนวโน้มสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้ดังนี้ 
   ๑) สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น พิจารณาได้จากสถิติการ
จับกุมผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน การจับกุมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
จะเป็นการจับกุมในคดีเสพ (ข้อหาครอบครองและข้อหาเสพ) (ร้อยละ ๘๔.๔๕) ส่วนคดีค้า (ข้อหาผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) (ร้อยละ ๑๕.๕๕) 
   ๒ ) ยาเสพติดหลักท่ีมีการค้าในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ได้แก่ ยาบ้า รองลงมาคือ พืชกระท่อม และ
กัญชา ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พืชกระท่อม และไอซ์ พืชกระท่อมมีการน ามาแปรรูปเป็นน้ ากระท่อม
ต้ม/กระท่อมผง เป็นส่วนหลักของสี่คูณร้อย หรือวัลทูคอล ในพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นใน
พ้ืนที่ ส่วนยาไอซ์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งนิยมกันในกลุ่มผู้มีฐานะดี แต่ในปัจจุบันสามารถหาซ้อได้ง่าย
ขึ้น จึงท าให้เป็นที่นิยมในกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้น 
   ๓) กลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้า 
   ๔) พ้ืนที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดระนอง ได้แก่ อ าเภอเมืองระนอง 
เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งชายไทยและพม่า ท างานในท่าเรือและแพปลาเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้ใช้แรงงาน
นิยมใช้สารเสพติดเพ่ือกระตุ้นให้สามารถท างานได้มากขึ้น จึงเป็นพ้ืนที่ที่ควรเฝ้าระวัง 
 ๓.๔ มาตรการรองรับ/ แนวทางแก้ไข  
   ๑) การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนหรือรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยตั้งจุดสกัดและเฝ้า
ระวังบริเวณช่องทางเข้า – ออก ของจุดผ่านแดนถาวร 
   ๒) ส่งเสริมใช้กระบวนการมีส่วนร่วม/หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง  
   ๓ ) ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ค้า และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลับใจประพฤติตนเป็นคนดี 
   ๔) ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งผู้เสพ ผู้ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๘ 

 

  

๓.๕  แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑) บูรณาการก าลังด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติดจากทุกหน่วยที่เก่ียวข้องด าเนิน

ยุทธการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติด เพ่ือลดอิทธิพลและบทบาทของเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
๒) บูรณาการก าลังด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติดจากทุกหน่วยที่เก่ียวข้องทั้งใน

ส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ด าเนินยุทธการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับส าคัญในระดับ
ต่างๆ เพ่ือลดเครือข่ายการค้ายาเสพติด 

 ๓) ก าหนด มอบหมายชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด  รับผิดชอบในการลดปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย  รวมทั้งจัดระบบด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ของประชาชนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นท่ี  โดยให้ทุกจังหวัดและอ าเภอเป้าหมายส าคัญ  สืบสวน 
ปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นพื้นท่ีอย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง และบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือลดปัญหา
การแพร่ระบาดในชุมชนและพ้ืนที่อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ัน  เส้นทางล าเลียงยาเสพติดตอนใน  และจุดน าเข้า  โดยจัดให้มี
ชุดปฏิบัติการสกัดก้ัน สร้างความพร้อมให้กับอุปกรณ์ประจ าจุดตรวจ สร้างเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยง ฯลฯ 

๕) ใช้มาตรการสืบสวนทางการเงิน มาตรการทางด้านทรัพย์สินแบบบูรณาการและมาตรการบังคับ
โทษปรับ เพ่ือตัดวงจรทุนของเครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติดทุกระดับ 

 

๔. ปัญหาด้านประมง (อยู่ในระดับไม่ปกติ : สีเหลือง) 
 ๔.๑ สถานการณ์/ ผลกระทบ 
    เนื่องจากจังหวัดระนองมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งยังเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ 
จึงมีเรือประมงไทย เข้าไปท าการประมงในน่านน้ าพม่าเป็นจ านวนมาก โดยเรือเหล่านี้จะเข้าเทียบท่าเรือใน
จังหวัดระนองเพ่ือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และที่ผ่านมาการจับสัตว์น้ าท าได้น้อยลง เนื่องจากประเทศพม่าได้ปิด
น่านน้ า ไม่สามารถท าการประมงได้ท าให้การท าประมงซบเซาลง 
 ๔.๒ ระดับภัยคุกคาม  ระดับไม่ปกติ : สีเหลือง 
   ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการประมงของจังหวัดระนอง มีดังนี้ 

  ๑) ปัญหาเรือประมงไทยถูกเรือรบพม่าไล่จับกุม  ในปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เรือประมงไทยถูกเรือรบ

พม่า ไล่จับกุมเนื่องจากรุกล้ าเข้าไปท าการประมงในน่านน้ าของประเทศเพ่ือนบ้านเกิดขึ้นเป็นประจ า ทั้งนี้มี

สาเหตุมาจากในน่านน้ าไทยพ้ืนที่ในการท าประมงจ ากัด อีกท้ังระบบนิเวศน์ในทะเลถูกท าลาย ท าให้ปริมาณ

สัตว์น้ าลดน้อยลงแม้ว่าจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมปริมาณทุกปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 

เรือประมงขนาดใหญ่ต้องออกไปท าประมงนอกน่านน้ าไทย เรือประมงขนาดกลางที่ท าประมงตามแนวเขต

แดนทะเลไทย-พม่า บางครั้งรุกล้ าเข้าไปในเขตน่านน้ าของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นสาเหตุให้ถูกเรือไล่จับกุม   

 

  



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)    หน้า ๙๙ 

 

  

  ๒) ปัญหาเรือประมงสัมปทานในประเทศพม่า ต้นทุนสูง แต่ราคาสัตว์น้ าไม่มีการปรับราคาเพ่ิม 

บางเที่ยวขาดทุน เนื่องมาจาก ยังคงมีการเรียกเก็บน้ ามันดีเซลจากเจ้าหน้าที่พม่าอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการท า

ประมงในภาพรวมยังไม่ดีนัก จากสถิติท่ีผ่านมาจ านวนเรือที่เข้าไปท าประมงสัมปทานในประเทศพม่ามีจ านวน

ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ไม่ดีข้ึนอาจมีผู้ประกอบการบางส่วนหยุดท าการประมงหรือเลิกกิจการ    

  ๓) ปัญหาแรงงานในเรือประมง เรือประมงต้องออกท าการประมงนานเป็นเดือน แรงงานที่อยู่ใน

เรือประมงส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า มีการเคลื่อนย้ายแรงงานบ่อย อยู่ไม่เป็นที่ การควบคุมท าได้ยาก นายจ้างไม่

ค่อยให้ความร่วมมือในการน าแรงงานมาอยู่ในระบบ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง บางครั้ง

นายจ้างออกเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แล้วไม่ยอมอยู่กับนายจ้างเดิม ท าให้เป็นปัญหากับนายจ้างเป็นอย่างมาก  
  ๔) ปัญหาพื้นที่เหลื่อมทับ เนื่องจากประเทศไทยและพม่า มีเขตแดนทางทะเลติดต่อกัน ต่างอ้างสิทธิ
ประกาศเส้นเขตแดนทางทะเลของแต่ละประเทศโดยใช้จุดเริ่มต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาพื้นที่เหลื่อมทับ และยัง
ไม่สามารถ   ตกลงกันได้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ บริเวณเกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก  จากความไม่ชัดเจนดังกล่าว 
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึนแต่ละฝ่ายจะอ้างว่าอยู่ในเขตน่านน้ าของตน 
 ๔.๓ แนวโน้มสถานการณ์  
    แนวโน้มของสถานการณ์ที่ท าให้เกิดปัญหาด้านการประมงของจังหวัดระนอง มีดังนี้  
   ๑) ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการ
จัดการใช้ทรัพยากรทะเลไม่ถูกต้อง 

๒) ชาวประมงบางส่วนขาดส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมาย ท าให้เกิดความเสียหายกับแหล่งขยายพันธุ์ปลา แหล่งอาหารปลา 

๓) ทางการพม่าไม่มีมาตรฐานในการลงโทษเรือท่ีถูกจับ จะเสียค่าปรับไม่แน่นอนทั้งๆ ที่เป็น
ข้อหาเดียวกันเมื่อถูกจับเครื่องมือประจ าเรือจะสูญหาย ทางการพม่าไม่สามารถให้ความปลอดภัยแก่
เรือประมงได้ 

๔) ปัญหาการประมงและการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเรือประมงที่ได้รับสัมปทาน
และเรือประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกับการด าเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบ้านไม่
ชัดเจน ยึดถือเป็นบรรทัดฐานประกอบการค้าระหว่างกันไม่ได้ 
 ๔.๔ มาตรการรองรับ/ แนวทางแก้ไข  
   ๑) ก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรทางทะเลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

๒) อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ที่มีผลต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ าทะเล 
๓) ขอให้รัฐบาลไทยเป็นผู้น าในการเจรจากับทางรัฐบาลพม่า ท าข้อตกลงการร่วมทุนท่ีชัดเจน 

และเงื่อนไขสามารถยอมรับได้ทั้ง ๒ ฝ่าย 
 



 

 

                                                                                  (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๐๐ 

 

  

๔) บริษัทต่าง ๆ ควรรวมเป็นหนึ่งเดียวในการเข้าไปเจราจาการท าประมงกับทางพม่า ควรจะ
เป็นในรูปคณะกรรมการ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของทั้ง ๒ ประเทศ มาเจรจาร่วมกันซึ่งจะเกิด
ประโยชน์แก่ท้ัง ๒ ประเทศ 

 

๕. ปัญหาเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ (อยู่ในระดับไม่ปกติ  :  สีเหลือง) 
        ๕.๑ สถานการณ์/ ผลกระทบ 
  ปัญหา ๓  เกาะ ทะเลอันดามัน ตามอนุสัญญาระหว่างสยามอังกฤษ ว่าด้วยเรื่องการก าหนดเขตแดน 
ในผืนแผ่นดินใหญ่ ระหว่างสยามกับมณฑลตะนาวศรี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๘๖๘ (พ.ศ.๒๔๑๑) กล่าว
ว่า ตั้งแต่ปลายน้ ากระบุรีมาจนถึงปากน้ าปากจั่น ล าแม่น้ าปากจั่น เป็นกลางเป็นเขตแดนฝ่ายละฝากเกาะใน
แม่น้ าปากจั่นริมฝั่งข้างอังกฤษเป็นของอังกฤษ ริมฝั่งข้างไทยเป็นของไทย เกาะขวางหน้ามะลิวัลย์เป็นของไทย 
แม่น้ าปากจั่นฝั่งตะวันตกเป็นของเป็นของอังกฤษ ตลอดถึงปลายแหลมวิคตอเรียฝั่งตะวันออกเป็นของไทย
ทั้งสิ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของแผนที่ต่อท้ายอนุสัญญาฯ ได้ลากเส้นเขตต่อแดนจากปากแม่น้ า
ปากจั่น (แม่น้ ากระบุรี)ออกสู่ทะเลอันดามันไม่ชัดเจนประกอบกับเกาะหลายเกาะในทะเลไม่ปรากฏบนแผนที่
แนบท้ายอนุสัญญา ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับเส้นเขตแดนในทะเล ฝ่ายไทยได้ผลิตแผนที่ โดยลากเส้นเขตแดน
กันเอาเกาะสามเกาะ คือ เกาะคัน เกาะหลาม เกาะขี้นก ไว้ในเขตไทย เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์เหนือเกาะดังกล่าว 
ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายไทยเคยประกาศขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๒ โดยให้เกาะทั้งสามข้ึนกับ ม.๕ ต.ปากน้ า อ.
เมือง จ.ระนอง ในสมัยนั้นคนไทยเข้าใจว่าเกาะทั้งสามเป็นของไทย ในส่วนของประเทศพม่าเองก็ได้ลากเส้น
เขตแดนกันเอาเกาะทั้งสามไว้ในเขตประเทศพม่า ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เดินเรืออังกฤษ และประเทศ พม่ามัก
แสดงกรรมสิทธิ์เหนือเกาะทั้งสามอยู่เป็นประจ า จึงท าให้เกิดปัญหาว่าเกาะทั้งสามนี้เป็นของไทยหรือของพม่า 
 ๕.๒ ระดับภัยคุกคาม ระดับไม่ปกติ : สีเหลือง 
       ๑) เกาะหลาม อยู่ห่างจากเกาะสินไหของไทย ๑,๒๔๐ เมตร และห่างจากเกาะวิคตอเรียของพม่า 
๒,๖๙๕ เมตร ความยาวของเกาะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ไม่มีที่ราบ เป็นเกาะหิน         
ไม่มีหาดทราย ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย 
      ๒) เกาะคัน อยู่ห่างจากเกาะครุฑของไทย ๓๔๗ และห่างจากเกาะวิคตอเรียของพม่า ๔๓๔ เมตร 
ลักษณะของเกาะเป็นรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕๐ สูง ๕ เมตร เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ สภาพเกาะเป็นหิน     
ไม่มีที่ราบและหาดทราย ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย 
      ๓) เกาะข้ีนก อยู่ห่างจากเกาะวิคตอเรียของพม่าประมาณ ๗๗๗ เมตร ห่างจากเกาะตาครุฑของไทย 
๑,๒๓๙ เมตร เป็นเกาะเล็กๆ ลักษณะทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ เมตร เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่       
ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย 
      ๔) ปัญหาเกาะกลางล าน้ ากระบุรี  พื้นที่เกาะกลางล าน้ ากระบุรี (เกาะตายิ้ม) ตั้งอยู่ในท้องที่บ้าน  
หาดจิก หมู่ที่ ๕ ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ครอบครองของ นายยิ้ม  ธนบัตร ปัจจุบัน
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อายุ ๗๙ ปี อาศัยอยู่บ้านหาดจิก หมู่ที่ ๕ ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมี  
เอกสารสิทธิ์ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ สภาพลักษณะของเกาะมีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ สภาพผิวดิน
เป็นดินร่วนปนทรายมีพืชพันธุ์ไม้นาๆ ชนิดขึ้นปกคลุมทั่วไปจะเป็นป่าไม้เบญจพรรณขนาดเล็ก ล าน้ ากระบุรี
ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทางทิศใต้ถึงบริเวณเกาะกลางล าน้ าได้ แยกออกเป็น ๒  สาย โดยสายที่ ๑ ผ่านทางทิศ
ตะวันตกของเกาะฯ   เป็นแนวกั้นพรมแดนไทย – พม่า มีความกว้างประมาณ ๖ - ๘ เมตร เป็นร่องน้ าลึก ใช้
เป็นเส้นทางสัญจรของเรือหางยาว สายที่ ๒ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ เดิมเป็นล าห้วยเล็กๆ ต่อมามี
ผู้ประกอบการท าไม้ได้ขุดลอกล าห้วยให้ขยายกว้างขึ้น เพื่อให้ง่ายแก่การชักลากไม้ ต่อมาเม่ือถึงฤดูน้ าหลากก็
จะกัดเซาะขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกปี   จนปัจจุบันมีขนาดความกว้างประมาณ ๑๘ – ๒๐ เมตร เมื่อถึงฤดู
แล้วเส้นทางดังกล่าวนี้ยานพาหนะสามารถ   แล่นผ่านไปมาได้ ต่อมาทหารพม่าได้ใช้ร่องน้ าเส้นทางทิศ
ตะวันออกเป็นเส้นทางลาดตระเวนเคลื่อนย้ายก าลังและส่งเสบียง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นดินแดน
ของประเทศไทย ประชาชนบ้านหาดจิก หมู่ ๕ ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จึงน าธงชาติไทย
ไปปักไว้บนเกาะกลางล าน้ ากระบุรี เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ TBC ฝ่ายไทย จังหวัดระนองได้รับแจ้งจาก TBC 
ฝ่ายไทยช่วยกรุณาตรวจสอบและถอนธงชาติไทยออก เนื่องจากเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม เมื่อ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ ฝ่ายไทย ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบตามที่ TBC ฝ่ายพม่าแจ้ง พร้อมทั้งได้ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ จึงได้น าธงชาติไทยออกจากบริเวณพ้ืนที่
เกาะกลางล าน้ า เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ พ.ย.๔๑ 
 ๕.๓ แนวโน้มสถานการณ์ 
      ปัจจุบันทางฝ่ายพม่ายินยอมไปใช้เส้นทางน้ าทางทิศตะวันตกของเกาะกลางน้ าแล้ว แต่บริเวณพ้ืนที่   
บนเกาะกลางน้ ายงไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใด จึงห้ามมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสวงผลประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าว 
 

๖. ปัญหาด้านความขัดแย้งทางสังคม (อยู่ในระดับปกติ : สีเขียว) 
     ๖.๑ สถานการณ์ 
  ๑) สถานการณ์ทั่วไป  
       ในหว้งเวลาทีผ่่านมาไดเ้กิดความแตกแยกทางความคิดและทางการเมืองของกลุม่บคุคลจน
น าไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการแบ่งฝ่าย แบ่งพวกอย่างชัดเจน และแต่ละฝ่ายได้
พยายามกระท าการด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งด้วยการชี้น าผ่านสื่อในทุกแขนง การเข้าชักน าโดยสื่อบุคคลด้วยการ
ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งการกระท าในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความ
หวาดระแวงต่อกันของคนในชาติ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรงจนพัฒนาไปถึงข้ันการใช้ก าลัง
เข้าท าร้ายซึ่งกันและกัน หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่ 
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  ๒) สถานการณ์เฉพาะ 
       ปจัจบุนัสถานการณ์ดังกล่าวไดท้วีความรุนแรงขึน้ โดยกลุม่ตา่งๆ ไดพ้ยายามดงึประชาชนเข้า
ร่วมกับฝ่ายตนด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและขยายพื้นที่ปฏิบัติการได้มากข้ึน นอกจากนั้นยังได้ชี้น าเพื่อให้เกิดความ
วุ่นวายด้วยการปลุกปั่น ชี้น าให้ประชาชนรวมตัวหรือชุมนุมกัน และยั่วยุให้เกิดแนวร่วมเพ่ือให้กลุ่มผู้ชุมนุม
กระท าการในสิ่งที่กลุ่มต้องการ หรือหวังผลให้เกิดข้ึน เช่น ต่อต้านไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย
บ้านเมือง ขัดขวาง ท าร้ายหรือต่อสู้เจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นยังได้ขยายผลให้เกิดความสับสนด้วยวิธีการบ่อน
ท าลายต่างๆ เช่น ก่อวินาศกรรม การยึดสถานที่ ยานพาหนะ หรือจับบุคคลเป็นตัวประกันเพื่อยื่นเงื่อนไข 
หรือข้อต่อรองกับทางราชการ ซึ่งการกระท าดังกล่าวกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน ความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม 
 ๖.๒ ความขัดแย้งทางสังคม 
  ก. ความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ ซึ่งผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐสาเหตุมาจาก 
   ๑) ความซับซ้อนในการพัฒนา การเพ่ิมข้ึนของประชากรส่งผลให้ความต้องการกระทบจากการ
พัฒนาต่างๆ ทั้งตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในปริมาณที่มากข้ึน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ต่างๆ จึงมีความขัดแย้งกับผู้ที่พัฒนาหรือออกนโยบาย 
   ๒) การบริหารจัดการที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ การตัดสินใจจากผู้มีอ านาจสั่งการ 
ท าให้เกิดความคิดที่ขัดแย้งตามมา 
   ๓) ข้อมูลข่าวสารมากมาย  
   ๔) กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ท าให้การสื่อสารในสังคมเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น  
  ข. ความขัดแย้งจากปัญหาทางการเมือง และอ่ืนๆ 
   ปัจจุบันแนวคิดทางการเมืองไทยของประชาชนทั่วไปเกิดความขัดแย้ง และแตกแยกอย่างชัดเจน  
มีการแบ่งฝ่ายทางการเมือง 
   การเรียกร้องของกลุ่มการเมือง เช่น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พ.ป.ป.) กลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (น.ป.ช.) โดยมีการเคลื่อนไหวในทุกจังหวัด กิจกรรมทาง
การเมืองดังกล่าว เป็นมูลเหตุส าคัญท่ีจะพัฒนาเป็นภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่ง 
   ส่วนความเคลื่อนไหวเรียกร้องของราษฎรกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาที่ดิน
ท ากิน ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐบาล
เร่งก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และผลกระทบให้เป็นรูปธรรม 
   ด้านการต่อต้านโครงการของรัฐบาล หลายๆ โครงการที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะมีการชุมนุม
ประท้วงให้ยุติโครงการ 
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  ค. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนที่ส าคัญ แบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ 
  ๑) กลุ่มพลังทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มพลังทางการเมือง มีการเคลื่อนไหวผลักดัน เรียกร้องให้มี

การด าเนินการตามแนวความคิด หรือแนวทางทางการเมือง การปกครองของกลุ่ม เช่น กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พ.ป.ป.) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยมี
ความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรืออดีตนักการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแปรต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุด 
   ๒) กลุ่มพลังมวลชนที่เรียกร้องเพ่ือผลประโยชน์  อาทิ กลุ่มคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของ
รัฐบาลและเอกชน โดยอ้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๓ ) กลุ่มมวลชนที่เรียกร้องเนื่องจากความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 
 ๖.๓ ระดับภัยคุกคาม ระดับปกติ : สีเขียว 
  จังหวัดระนอง มีกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่มีความรุนแรง สามารถเจรจาตกลงกันได้ โดย
ผู้น าแต่ละฝ่ายเข้าพูดคุยเจรจาหาข้อยุติ หามาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 ๖.๔ แนวโน้มสถานการณ์ 
      ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในพื้นที่จังหวัดระนองที่ส าคัญคือ  
      ๑) ความขัดแย้งทางกลุ่มพลังทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มพันธมิตรประชานเพื่อประชาธิปไตย มีแกนน า   
ในการเคลื่อนไหวบางพ้ืนที่ในจังหวัดระนอง ปัจจุบันไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างใด อย่างไรก็
ตาม กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสามารถรวมตัวสมาชิกได้เป็นจ านวนมากในเวลาอันสั้น จึงควร
เฝ้าติดตามโดยใกล้ชิดต่อไป กลุ่มพลังทางการเมืองอีกกลุ่ม คือ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ
แห่งชาติ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือต่อต้านรัฐบาลปัจจุบัน มีจ านวนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มักมีการรวมตัวกันไปเคลื่อนไหวที่กรุงเทพมหานครร่วมกับ กลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติส่วนกลาง เมื่อมีการชุมนุมท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งคราว  

แนวโน้มสถานการณ์ไม่น่าจะมีความรุนแรงเกิดข้ึนในพื้นจังหวัดระนอง อย่างไรก็ตามควรเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวมตัวกันไปเคลื่อนไหว ณ กรุงเทพมหานคร  
       ๒) กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกมาเรียกร้องคัดค้านการออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับแรงงานต่างด้าว 
  ๓) กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องการขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
  ๔) กลุ่มเคลื่อนไหวของไทยพลัดถิ่นและมอแกน 
 ๖.๕ มาตรการรองรับ/ แนวทางแก้ไข 
  ๑) จังหวัดระนองได้จัดท าแผนรักษาความสงบเรียบร้อย และแผนเผชิญเหตุไว้กรณีมีเหตุแห่งการ
ชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้อง  
  ๒) กรณีเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือเมื่อได้รับแจ้งเหตุชุมนุมเรียกร้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเดินทางไป
ยังสถานที่เกิดเหตุ หาข้อมูลเบื้องต้นและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
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  ๓) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับแจ้งเหตุ เดินทางไปสถานที่ชุมนุมโดยเร็ว เพื่อบัญชาการตามเหตุ  
แห่งกรณี 
  ๔) มี คณะท างานชุดเจรจา และประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชุมนุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ๑ . ระดับปกติ     สีเขียว    ค่าดัชนีอยู่ระหว่างร้อยละ  ๑ - ๒๕ 
   ๒. ระดับไม่ปกติ   สีเหลือง   ค่าดัชนีอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๖ - ๕๐ 
   ๓.  ระดับรุนแรง   สีส้ม    ค่าดัชนีอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๑ - ๗๕ 
   ๔. ระดับรุนแรงมาก  สีแดง    ค่าดัชนีอยู่ระหว่างร้อยละ  ๗๖ - ๑๐๐ 
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แผนภูมิแท่งแสดงระดับความรุนแรงของภัยคุกคาม
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บทที่ ๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 
๑. วิสัยทัศน ์(Vision) :  

“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าอยู่ และประตสูู่การค้าชายแดนฝั่งอันดามัน” 
๒. พันธกิจ/ เป้าประสงค์รวม 

พันธกิจ (Missions): 
๑) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล 
๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔) ฟ้ืนฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
๕) ส่งเสริมให้จังหวัดระนองเป็นประตสูู่การค้าชายแดนฝั่งอันดามัน 

๓. เป้าประสงค์รวม (Goals): 
๑) จังหวัดระนองมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถแข่งขันได้ท้ังภายในและต่างประเทศ 
๒) เศรษฐกิจที่ม่ันคงและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
๓) สังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข 
๔) ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
๕) การค้าชายแดนขยายตัวและมีเสถียรภาพ 
๖) การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย (KPIs and Target) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก  
    การท่องเที่ยว 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ 

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า 
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ 

๓. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของคดีอาญา 
    จ าแนกแต่ละประเภท 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ 

๔. ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิต 
    ของประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.      - - - 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า 
    ชายแดน 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

 

 



 

                                                                             (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๐๖    

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 

๒. จ านวนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับ 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 
    (หน่วย/ไร่) 

- - - 
๕,๐๐๐ 

 ไร่ 
๕,๐๐๐  

ไร ่

๗. ร้อยละความพึงใจของประชาชน 
    ที่มีต่อการบริการภาครัฐ 

- - - 
ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๘๐ 
 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues)  จังหวัดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ๔ ประเด็น  ดังนี้ 

๑. เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๒. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
๔. เป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                             (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๐๗    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ล าดับ ๑) 
 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้วิถึชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวไปรับบริการ
บ าบัดรักษาสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ การผ่าตัดเสริมความงาม 
การใช้บริการสปา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระนองได้ชื่อว่า “เมืองแห่งการท่องเที่ยวสปาเพื่อสุขภาพ” 
โดยมีศักยภาพที่โดดเด่น คือ น้ าแร่ร้อนธรรมชาติที่มีคุณภาพดีระดับโลกเป็นปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งหมู่เกาะและชายหาดที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท าให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เลือกที่จะเดินทางสู่จังหวัดระนองเพ่ืออาบน้ าแร่และท่องเที่ยวมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
เป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด จึงมีความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่จะขับเคลื่อนให้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายต่อไป  โดยก าหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 
 

เป้าประสงค ์: 
 ระนองมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 
๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ  
    ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ ๕ 

๒.  ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
    ไม่น้อยกว่า 
 

- - - 
ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ  

๘๐ 

 
กลยุทธ ์: 
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
๕. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 



 

                                                                             (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๐๘    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญา 
                               ของเศรษฐกิจพอเพียง (ล าดับ ๒)  

 

 เศรษฐกิจชุมชน คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
บริการ ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และกระจายผลผลิต  โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ บนฐานของความสามารถที่มีอยู่ จากการใช้ทุน
ทางสังคม วิถีการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ดิน ทรัพยากร การคมนาคมขนส่งฯลฯ เป็นลักษณะของความ
พอเพียง และพ่ึงตนเองก่อน และหากจะขายก็ขายในตลาดใกล้ตัว ภูมิภาค และตลาดภายในประเทศ   
ภาคการเกษตรยังเป็นภาคการผลิตหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดระนอง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน กาแฟ และศักยภาพด้านประมง และปัจจุบันเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งราคา
ผลผลิตตกต่ า คุณภาพผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ความรู้และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัฒน์  
เขตการค้าเสรี จังหวัดจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถในด้านนี้เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
และการน าแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้จึงเป็น
แนวทางท่ีจังหวัดสนับสนุนให้กับราษฎร เพ่ือความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ โดยก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้   

 

เป้าประสงค ์: 
 เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืน ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ท่ีมั่นคง  

ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 
๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ ์
     มวลรวมจังหวัด (GPP) 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ ๕ 

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่าย  
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ ๕ 

๓. ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- 
- - 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมนูชูสุขภาพ  

- 
- - 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
 ๙๐ 

๕. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตสินค้า 
เกษตร (ยางพารา) ตัน/ไร่ 

- - - ร้อยละ 
๑ 

ร้อยละ 
 ๑ 

 

 

 



 

                                                                             (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๐๙    

 

กลยุทธ:์ 
๑. เสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ  
๒. ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจ าหน่ายอาหารปลอดภัย 
๓. พัฒนามาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งi 
๕. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน  (ล าดับ ๓)  
 

 เมืองน่าอยู่ หมายถึง เมืองที่มีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เมืองที่มีมลภาวะ
น้อยที่สุด ชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการด าเนินวิถีทางของชีวิต เพื่อให้ได้
คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระนองที่ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศ
สวยงาม อากาศดี มีขนาดเล็ก ประชากรน้อย มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมท่ีร้ายแรง เศรษฐกิจดี สังคม
สงบสุข มีภูมิปัญญา และแหล่งรวมของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ และมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน สะท้อนคุณธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่สงบ โดยการเสริมสร้างและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้
เสริมซึ่งกันและกัน เน้นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เหมาะแก่การพ านักระยะยาว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ “เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้   
เป้าประสงค:์ 

๑. สังคมระนองน่าอยู่ 
๒. จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓.  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม ยาเสพติด และ 
     การก่อการร้ายข้ามชาต ิ

ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 
๑. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของคดีอาญาจ าแนก 
    แต่ละประเภท  

ร้อยละ
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
 ๒ 

๒. จ านวนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการ 
    อนุรักษ์และฟื้นฟูไม่น้อยกว่า - - - 

๕,๐๐๐ 
ไร่ 

๕,๐๐๐ ไร ่

๓. จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนา   
    ศักยภาพและสร้างจิดส านึกด้านคุณธรรม - - - 

๕๐๐ 
คน 

๕๐๐  
คน 

๔. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ีที่อยู ่
    ในมาตรการควบคุม 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

 



 

                                                                             (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๑๐    

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 
๕. อัตราการป่วยท่ีลดลงต่อปีของโรคติดต่อ 
    จ าแนกแต่ละประเภท (มาเลเรีย วัณโรค   
    และไข้เลือดออก)  

- - - ตามเกณ ์
แต่ละ
ชนิด 

ตามเกณ ์
แต่ละชนิด 

๖. ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

กลยุทธ:์ 

๑.  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๒.  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๓.  สร้างความตระหนัก จิตส านึก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ  
        สิง่แวดล้อมอยา่งคุม้ค่าและเป็นธรรม 
๔.  พัฒนาความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  
๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  เป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน (ล าดับ ๔)  
 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจังหวัดระนองเพียงจังหวัดเดียวทีม่ีชายแดนติดต่อกับพม่าทั้งทาง
บกและทางน้ าระยะทางยาว มีด่านชายแดนติดต่อสัมพันธ์และค้าขายมานาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือบีโอไอได้ระบุให้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศ
พม่า ปัจจุบันด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด จังหวัดตาก 
ปัจจุบันด่านชายแดนจังหวัดระนองได้เปรียบดุลการค้าจากพม่า ขอบเขตของการค้าไม่ได้คลอบคลุมการค้า
เฉพาะบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่มีเส้ นทางการค้าเริ่มจากระนองไปที่เกาะสอง-มะริด-ทวาย จนถึงเมือง  
ย่างกุ้งของประเทศพม่า โดยท าการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ โดยมีท่าเรือระนองขนาด ๑๒,๐๐๐ เดทเวทตัน 
และของภาคเอกชน รองรับ จึงมีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริมการค้า การลงทุนด้านชายแดนให้มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ “เป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน ” โดยมี
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้ 
 

เป้าประสงค:์ 
  จังหวัดระนองมีบทบาทที่ส าคัญในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  บนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์และความม่ันคงร่วมกันกับต่างประเทศ 
 
 
 
 



 

                                                                             (บรรยายสรุปจังหวัดระนอง)   หน้า ๑๑๑    

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๓- ๒๕๕๖ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ร้อยละ 

๑๐ 
ร้อยละ 

๑๐ 
ร้อยละ 

๑๐ 
ร้อยละ 

๑๐ 
ร้อยละ ๑๐ 

กลยุทธ:์ 
๑. พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
๒. พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ 
 
 

============== 
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