
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดระนอง 

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดระนอง 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ห้องประชมุ ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวดัระนอง จังหวดัระนอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชนจากจังหวัดระนอง รวมจ านวน ๑๔๐ คน 
 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  

√ 

 
 

 

√ 

 √ 

 



๒ 
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระนอง 
 ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพ้ืนที่  ๓,๒๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือ
๒,๑๔๑,๒๕๐ ไร่ มีพ้ืนที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่
เรียวและแคบ มีความยาว ๑๖๙ กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอ าเภอกระบุรี เพียง ๙ กิโลเมตร 
       ทิศเหนือ   ติดต่อกบั  จังหวดัชุมพร 
       ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จังหวดัพังงา และจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกบั  จังหวดัชุมพร และจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกบั  สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา และทะเลอนัดามนั 
การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๕ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองระนอง 
๒. อ าเภอละอุ่น 
๓. อ าเภอกะเปอร์ 
๔. อ าเภอกระบุรี 
๕. อ าเภอสุขส าราญ 

ประชากร 
       จังหวัดระนองมีประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๓,๓๗๐ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๙๗,๗๕๖ คน เพศหญิง ๙๕,๖๑๔ คน 
ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ าแร่ มุกแท้เมืองระนอง 
เศรษฐกิจ 
 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระนองประกอบด้วยการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 
๙ ,๔๑๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๑ .๕  และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ  
๑๓,๒๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕ ทั้งนี้ เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขึ้นอยู่กับสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สัดส่วนร้อยละ ๒๔.๐ 
 ๒. สาขาประมง สัดส่วนร้อยละ ๑๗.๕ 
 ๓. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ สัดส่วนร้อยละ ๑๓.๐ 
ศาสนา 
 ประชากรจังหวัดระนอง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๕.๓๖ ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ ๑๔.๔๒ ศาสนาคริสต์ร้อยละ ๐.๒๐ และศาสนาซิกส์ร้อยละ ๐.๐๑ (ที่มา : ส านักงานพัฒนา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


๓ 
 

ชุมชนจังหวัดระนอง จากข้อมูล จ.ป.ฐ.ปี ๒๕๕๙) โดยมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ ๑๐๒ แห่ง ศาสนา
อิสลาม ๓๒ แห่ง และศาสนาคริสต์ ๕ แห่ง 
  



๔ 
 

ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ๑. ประเพณีสวดกลางบ้านเกิดขึ้นเนื่องจาก ในอดีตได้เกิดไข้ทรพิษ ผู้คนล้มตายจ านวนมาก 
และมีความเชื่อว่าผู้ที่ล้มตาย “ถูกผ”ี จึงได้จัดพิธีสวดกลางบ้านขึ้น โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดภาณยักษ์ 
๓ วัน ๓ คืน มีการจัดท าแพและใส่สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวันลงไปในแพ เพื่อสะเดาะเคราะห์ และไล่ภูตผี
ปีศาจ ก าหนดจัดงานประมาณเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี 
 ๒. งานขึ้นถ้ าพระขยางค์จัดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิสสิทธิส และเข้าชม  
ความสวยงามของถ้ า ตลอดจนพันธุ์ไม้หายาก โดยช่วงกลางคืนจะมีการจัดแสดงมหรสพ ก าหนดจัดงาน
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 ๓. งานมหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์ จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระนอง โดยบริเวณถนนเรืองราษฎร์จะมีการประดับตกแต่งด้วย
โคมไฟและซุ้มประตูตามแบบประเพณีจีน รวมถึงการจัดแสดงมหรสพที่แสดงถึงการอนุรักษ์ประเพณีจีน 
ก าหนดจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี 
 ๔. งานอาบน้ าแร่ แลระนอง กิจกรรมในวันงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของ
หน่วยงานต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวระนอง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกร้านของ  
บริษัททัวร์ การจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว มีการแสดงในเวลากลางคืน ก าหนดจัดงานในช่วงวันที่  
๒๒ – ๓๑ มีนาคม ของทุกปี 
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็ 
 
๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๑๔๐   คน  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 



๕ 
 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ และสื่อมวลชน 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนจากจังหวดัระนอง รวมจ านวน ๑๔๐
คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตลอดจนได้รับทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับ 
จากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนอง และการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนองในประเด็นการเร่งรัด
ด าเนินการโครงการรถไฟสายใหม่จากชุมพร – ท่าเรือน้ าลึกระนอง โครงการขยายถนน ๔ ช่องจราจร 
โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ พิธีเปิดโครงการ 
  กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวฒุิสภา โดย นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
  กล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
และแนะน าสมาชิกวุฒิสภา โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานคณะกรรมการ  

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 



๖ 
 

คนที่หนึ่ง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
  สมาชิกวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. นายสมชาย  เสียงหลาย    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๒. พลตรี กลชัย  สวุรรณบูรณ์        ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. นายเนาวรตัน ์ พงษ์ไพบลูย ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๔. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๕. นายขวญัชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์  กรรมการ  
  ๖. พลเอก ชูศักดิ ์ เมฆสุวรรณ์    กรรมการ 
  ๗. วา่ที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ ์ จ าปาเทศ   กรรมการ 
  ๘. นายธาน ี สุโชดายน     กรรมการ 
  ๙. พลเอก นิวัตร  มีนะโยธนิ  กรรมการ 
  ๑๐. นายสวัสดิ ์ สมัครพงศ ์   กรรมการ 
  ๑๑. นายไพฑูรย์  หลมิวฒันา   กรรมการ   
  ๑๒. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย  กรรมการ 
 ๑๒.๒  การบรรยาย หัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา”  
  โดย นายสวสัดิ์ สมัครพงศ์   สมาชกิวุฒิสภา 
 นายสวัสดิส  สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ได้น าเสนอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา
ผ่านวีดิทัศน์ และได้กล่าวอธิบายเพ่ิมเติมว่าสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทส าคัญในการกลั่นกลองกฎหมาย 
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และมีหน้าที่เฉพาะของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ คือ เรื่องการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จึงน าไปสู่การลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชนเพ่ือน าไปสู่  
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 ๑๒.๓  เวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจงัหวัดระนอง”   

 โดย  - ว่าที่ ร.ต. เชิดศกัดิ์  จ าปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา 
   - นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผูว้่าราชการจังหวดัระนอง 
   - นายสถาวร  ทรัพย์สุนทร  นักวิชาการพาณิชย์เชีย่วชาญ 
      ผู้แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

- นาวาตรี อภิชัย  คล้ายแก้ว  ผู้อ านวยการส านกัเจ้าทา่ภูมิภาค สาขาระนอง  
   ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าทา่  

- นายศุภฤกษ์  ปิณฑะดิษ  ผู้จัดการท่าเรอืระนอง  
   ผู้แทนผู้อ านวยการการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 

 ว่าที่  ร.ต. เชิดศักดิ์   จ าปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา  ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของ 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor) ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง เพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว  ทั้งนี้ 
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สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประชาชนเพ่ือน าไปติดตาม
และเร่งรัดด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัดระนอง เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนอง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor) ในเบื้องต้นจะมุ่ง
พัฒนาใน พ้ืนที่  ๔  จังหวัด เพ่ือให้ เกิดความเชื่อมโยง คือ  ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  และ
นครศรีธรรมราช โดยมีกรอบการพัฒนา ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
 (๑) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  
 (๒) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route)  
 (๓ ) การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมฐานชี วภาพและการแปรรูปการเกษตรมู ลค่ าสู ง  
(Bio – Based & Processed Agricultural Products)  
 (๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ (Green & 
Culture)  
 ทั้งนี้  ประเด็นเร่งด่วนที่ก าลังด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ชาติ คือ  
การเร่งรัดด าเนินการโครงการรถไฟสายใหม่จากชุมพร – ท่าเรือน้ าลึกระนอง โครงการขยายถนน ๔ ช่อง
จราจร เส้นทางชุมพร – ระนอง – ตะกั่วป่า และ เส้นทางราชกรูด – พะโต๊ะ – หลังสวน โครงการพัฒนา
ศักยภาพท่าเรือระนอง และการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือจังหวัดระนอง เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ประกอบด้วย บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ไทย 
เนปาล และภูฏาน รวมทั้ง โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานระนอง 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ก าลังด าเนินการและเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อชาวจังหวัดระนอง ได้แก่ โครงการสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ  
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนองที่ได้เปิดให้บริการเรียบร้อย 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
การให้บริการสุขภาพ การสร้างเมืองน้ าแร่ต้นแบบ โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ  
ลานอนุสาวรีย์ คลองหาดส้มแป้น และสวนสาธารณะรักษะวาริน 
 นายสถาวร  ทรัพย์สุนทร  นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ  ผู้แทนอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งด่านพรมแดนระนอง 
มีมูลค่าทางการค้าสูงเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ และเป็นโอกาสที่ดีกับการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและ
การท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC เนื่องจากท่าเรือระนองเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยหาก 
มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงได้ส าเร็จจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้มาก  
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 นาวาตรี อภิชัย  คล้ายแก้ว  ผู้อ านวยการส านักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง ผู้แทน
อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าในการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือ
ระนองโดยการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือจังหวัดระนอง ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร จากความลึก ๘ เมตร  
เป็น ๑๒ เมตร เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับงบประมาณด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 นายศุภฤกษ์   ปิณฑะดิษ  ผู้ จัดการท่าเรือระนอง ผู้ แทนผู้ อ านวยการการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่าท่าเรือระนองในปัจจุบัน ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ ๒ ท่า ได้แก่ 
 (๑) ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร สามารถรับเรือ
สินค้าขนาดไม่ เกิน ๕๐๐ ตันกรอสจอดเทียบท่าได้พร้อมกัน  ๒  ล า มีสะพานเชื่อมฝั่ งกว้าง  
๑๐ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร จ านวน ๒ สะพาน         
 (๒) ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สามารถรับเรือสินค้า
ขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดตเวทตัน จอดเทียบท่าครั้งละ ๑ ล า มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง ๗.๕๐ เมตร  
ยาว ๒๑๐ เมตร และสะพานเชื่อมกับท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
 ทั้งนี้ นโยบายของการท่าเรือแห่งประเทศไทยก าหนดให้พัฒนาท่าเรือระนองเป็นประตู
การค้าเชื่อม BIMSTEC โดยส่งเสริมให้มีเรือตู้มาใช้บริการให้อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หากมีปริมาณ 
ตู้สินค้าได้ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยก าหนดจะมีส่วนลดพิเศษเพ่ิมขึ้น และพัฒนาศักยภาพของ
ท่าเรือเดิมให้รองรับเรือตู้สินค้าได้ทั้ง ๒ ท่าเทียบเรือ (ขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดตเวทตัน) นอกจากนี้  
จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ ๓ เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าขนาดใหญ่ (Container Terminal) ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑๒.๔ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายการบริหารงาน ณ ท่าเรือระนอง 
 คณะสมาชิกวุฒิสภาน าโดย ว่าที่ ร.ต. เชิดศักดิส  จ าปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา ได้เยี่ยมชม 
การด าเนินงานของท่าเรือระนอง โดยมีนายไกรยศ ธีระส าราญ ผู้อ านวยการส านักท่าเรือภูมิภาค  
การท่าเรือแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการด าเนินงานในปัจจุบันของท่าเรือระนอง 
แผนการด าเนินงานในอนาคต รวมทั้งการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ ๓ เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าขนาดใหญ่ 
(Container Terminal)  
 
๑๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนาสมาชิกวุฒิสภาและผู้ เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนอง” ดังนี้ 
  ๑๓.๑ ปัจจัยส าคัญที่ควรเร่งด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการค้า 
ของจังหวัดระนอง คือ การพัฒนาสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคมและการขนส่ง ได้แก่ 
รถไฟทางคู่จากชุมพรไปยังท่าเรือระนอง การขยายถนนขนาด ๔ จราจร เส้นทางจากจังหวัดชุมพรมายัง
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จังหวัดระนอง การพัฒนาศักยภาพของท่าเรือระนอง และการพัฒนาท่าอากาศยานระนองให้เป็น  
ท่าอากาศยานนานาชาติ 
  ๑๓.๒ ท่าเรือระนองเป็นท่าเรือที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านที่ตั้งซึ่งสามารถ เชื่อมโยง 
การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้โดยสะดวก ควรเร่งผลักดันการพัฒนา
ศักยภาพของท่าเรือ และการสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงจากฝั่งอ่าวไทยมายังทะเลอันดามัน 
  ๑๓.๓ จังหวัดระนองก าลังอยู่ ในช่วงการเปลี่ยนแปลง นอกจากภาคราชการแล้ว  
ภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้ง  
ภาคประชาชน ซึ่งเป็นประชาชนในพ้ืนที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และช่วยผลักดันการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถสร้างการพัฒนาเป็นองค์รวมและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันได้ 
  ๑๓.๔ การสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเป็นอีกส่วนส าคัญที่สามารถด าเนินการควบคู่  
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าได้ 
  ๑๓.๕ ควรเร่งด าเนินการด้านการจัดท าเอกสารสิทธิสและการจัดท าผังเมืองเพ่ือประโยชน์ 
ในการใช้ที่ดินเพื่อการสร้างโรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
  ๑๓.๖ ควรเร่งด าเนินการโครงการสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับประเทศ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนองที่ได้เปิด

ให้บริการเรียบร้อย โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้ พัฒนาเมืองระนองให้

เป็นเมืองส าหรับการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติจากประเทศต่าง ๆ เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และให้การดูแลรักษา

นักกีฬาที่บาดเจ็บ รวมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพจากองค์ความรู้ด้านแพทย์ทางเลือกของจังหวัด ซึ่งจะเป็น

การสร้างรายได้ตามกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor) 

  



๑๐ 
 

๑๔. การสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ได้ด าเนินการจัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
 

 
QR Code ไลน์กลุ่มจังหวัดระนอง 

 

๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๗๔ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 

 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๑๒ ครั้ง 

   - สื่อภายนอก    จ านวน ๖๒ ครั้ง 

 Live สด จากส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดระนอง 

 - สถติิผู้เข้าชม ๖,๒๙๘ ครัง้ 

 - แชร์ ๑๓๔ ครั้ง 

 
 

  
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 

จ านวน ๕ ครั้ง 
 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัระนอง 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัระนอง 
- การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้า
จังหวดัระนอง 
- การรับฟังความคดิเห็นของผู้ท างาน 



๑๑ 
 

 
 
 
 

ล าดับ 

 
 
 
 

สื่อ 

 
 
 
 

ช่องทาง 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
- การลงพื้นทีเ่พื่อเยี่ยมชม 
การด าเนนิงาน ณ ท่าเรือระนอง 
 

ประเดน็ 
๒ หนังสอืขอ

ความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ ์

จ านวน ๓ 
ฉบับ 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัระนอง 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
 

 

๓ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๖ ครั้ง 

- สื่อสว่นกลาง 
- ส านักขา่ว กรมประชาสัมพันธ ์
- สวท. จังหวดัระนอง 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line 
   - Facebook 

 

 

ระหว่างการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
รวมจ านวน 
๕๖ ครั้ง 

 
 
 
 

- Live สด 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
จ านวน ๔ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั
ระนอง 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๕ 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ 
ณ จังหวัดระนอง 
- การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้า
จังหวดัระนอง 
- การรับฟังความคดิเห็นของ 
ผู้ท างาน ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน 
- การลงพื้นทีเ่พื่อเยี่ยมชม 
การด าเนนิงาน ณ ท่าเรือระนอง 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

สถิติผู้เข้าชม 
๖,๒๙๘ ครั้ง 
เกิดการแชร ์
๑๓๔ ครัง้ 
 
 
 
 
 

สื่อ 

๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
๓. หนังสือพิมพ์ (เล่ม/ออนไลน์) 

- ไทยรัฐ 
- MCOT 
- True ID 
- Thailand News 
- ลับ ลวง พราง Channel 
- ๑๐๐.๕ อสมท. ระนอง 

ช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ 

  - TNN ช่อง ๑๖ 
- ผู้จัดการออนไลน ์
- Siamsport 
- The World News 

- สื่อท้องถิน่ 
- ๗๗ ขา่วเดด็ 
- สงขลา ทเูดย ์
- Oohho.com 
- Tiger News 

 

 

หลังการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์ - สถานีโทรทัศน์ NBT South จังหวัด

สุราษฎร์ธาน ี
- สื่อของวฒุิสภา 

การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้ ณ 
จังหวดัระนอง 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงานดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัระนอง 

 
  



๑๓ 
 

ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรม 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง 
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๑๔ 
 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 



๑๖ 
 

 
 

 

 



๑๗ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๑๘ 
 

----------------------------------- 


