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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตผุล 

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันทางบก ทางน้ำ และทาง

อากาศ การส่งเสริมการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกัน และการยอมรับมาตรฐานการ

เดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรณีบางประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขึ้นอยู่กับสาขาบริการท่องเที่ยวมากกว่า

ร้อยละ 10 ของ GDP ทั้งหมด นอกจากนี้สาขาบริการท่องเที่ยวยังมีความเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจสาขาอื่น เช่น 

บริการขนส่งและเดินทาง บริการบันเทิง บริการทางการเงินและประกันภัย และบริการค้าปลีกและการ

จับจ่ายซื้อขายสินค้า นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทย สาขาบริการท่องเที่ยวยังเป็นสาขาเศรษฐกิจที่

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการพัฒนามาโดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั ้งในแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 

“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 

ระบบการขนส่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอำนวยความสะดวกและสามารถสร้างข้อจำกัด

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเดินทางท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ทั้งการขนส่งทางถนน การขนส่ง

ทางราง การขนส่งทางน้ำและทะเล การขนส่งทางอากาศ รวมถึงใช้การขนส่งที่มีการผสมผสานระหว่าง

รูปแบบการขนส่งต่างๆ อาทิ การเดินทางจากรถต่อเรือ การเดินทางจากรถไฟต่อรถ เป็นต้น โดยในภาพรวม

ของประชาคมอาเซียน พบว่า การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในหลายประเทศยังขาดการจัดลำดับความสำคัญ

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การขาดการพัฒนาระบบการขนส่งในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพและมาตรฐานระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ขาดการ

จัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และขาดการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งเพื่อการ

ท่องเที่ยว  

ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวไว้

โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในเดินทางเข้าสู่

ประเทศไทยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบิน

ในการรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เชื่อมโยง



2 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง การปรับปรุงระบบการอำนวยความสะดวกการตรวจคน

เข้าเมืองและการอำนวยความสะดวกการเดินทางผ่านแดน การจัดทำบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทาง

การเดินทาง เป็นต้น 

จากการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ความมี

ประสิทธิภาพของระบบขนส่งจะส่งผลกระทบต่อความสะดวก ความรวดเร็ว ความประหยัด และความ

ปลอดภัยในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยว การจัดทำชุด

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย จึงควรมีการจัดทำโครงการวิจัยย่อย เรื่อง

การเพิ่มศักยภาพการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างไทยกับตอนใต้ของเมียนมา  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับการ
ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่พรมแดนของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดระนอง ที่มีการเชื่อมโยงกับภาคใต้ของ

สหภาพเมียนมา ได้แก่ มะริด และเกาะสอง  

2) ประเมินโอกาส ปัญหาอุปสรรค และความพร้อมของระบบการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์

เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย  

3) เสนอแนะแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับระบบการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายฯ ดังกล่าว โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักวิชาการที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความย่ังยืนของการบริหารระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และริเริ่มโครงการนำร่องเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการขนส่งเพื่อ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีข้อมูลสภาพการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับการให้บริการขนส่ง 

และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และจังหวัดกาญจนบุรี  และการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยกับเขต

ตะนาวศรี เมียนมา 

2) เสนอแผนงานเพื่อยกระดับระบบการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน

พื้นที่เป้าหมายฯ 
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บทที่ 2 

การขนสง่ภายในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายและ 

การเดินทางข้ามแดนกับภาคใต้ของสหภาพเมียนมา 

 
บทที่ 2 นำเสนอสภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพรมแดนของไทยที่มีศักยภาพใน

การเดินทางข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยวกับภาคใต้ของสหภาพเมียนมา ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และ

ระนอง และสภาพการเดนิทางข้ามแดนระหว่างจังหวัดที่เป็นพืน้ที่เป้าหมายกับภาคใตข้องสหภาพเมยีนมา  

 

2.1  ภาพรวมการท่องเที่ยวในจงัหวัดพรมแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับภาคใต้ของ

สหภาพเมียนมา 

เขตตะนาวศรี (Tanintharyi Region) อยู่ทางภาคใต้ของเมียน

มา มีพื้นที่รวม 43,344 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเทียบเป็น

สัดส่วนร้อยละ 6.4 ของพื้นที่สหภาพเมียนมา มีประชากร 

1.29 ล้านคน มีหลากหลายชาติพันธุ์ ทิศเหนือติดกับรัฐ

มอญเป็นระยะทาง 71 กิโลเมตร ทิศใต้ติดทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันระยะทาง 885 กิโลเมตร 

และทิศตะวันออกของเขตตะนาวศรีมีเขตแดนติดกับไทย 

ระยะทาง 684 กิโลเมตร  

จังหวัดของไทยที่มีพรมแดนติดกับเขตตะนาวศรีมี 6 จังหวัด

เรียงตามลำดับจากจังหวัดที่อยู่เหนือสุด ได้แก่ (1) จังหวัด

กาญจนบุรี (2) จังหวัดราชบุรี (3) จังหวัดเพชรบุรี (4) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5) จังหวัดชุมพร และ (6) จังหวัด

ระนอง 

 

 

  ภาพที่ 2-1 แผนที่พรมแดนไทย-เมยีนมา 

การเดินทางข้ามแดนทางบกและทางน้ำระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยกับเขตตะนาวศรี ซึ่งเป็นอยู่ใต้สุด

เมียนมา สามารถเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวร1 จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า2 จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่านแดน

ชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว3  แสดงตามตารางที่ 2-1 

 
1 จุดผ่านแดนถาวร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนของไทยกับเมียนมา นักท่องเที่ยว คนของชาติที่สาม และยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาเพื่อ

การค้าและการท่องเที่ยวได้โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของไทยกับเมียนมา 
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ตารางที่ 2-1 ช่องทางในการเดินทางข้ามแดนระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยกับเขตตะนาวศรี  

 จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ 

เขตตะนาวศรี 

ประเภทจุดผ่านแดน 

จุดผ่าน

แดนถาวร 

จุดผ่อน

เพื่อการค้า 

จุดผ่อน

ปรน

พิเศษ 

จุดผ่านแดน

ช่ัวคราวเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

1 ระนอง ท่าเทียบเรือสะพานปลา 

ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง 

เมืองเกาะสอง     

ปากน้ำระนอง 

ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 

เมืองเกาะสอง     

ท่าเรืออันดามันคลับ 

ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 

เมืองเกาะสอง     

ท่าเรือศุลกากรระนอง 

ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 

เมืองเกาะสอง     

ท่าเรือบ้านเขาฝาชี 

ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น 

ตำบลเจ็ดไมล ์

อ.มะลิวัลย ์

    

2 ประจวบคีรี

ขันธ็ 

ด่านสงิขร 

ต.คลองวาฬ อ.เมือง 

บ้านมูด่อง  

เมืองตะนาวศร ี 

    

3 กาญจนบุร ี ด่านบ้านพุนำ้ร้อน 

ต.บ้านเก่า อ.เมือง

กาญจนบุร ี

บ้านทิกิ  

เมืองทวาย 

    

ด่านพระเจดีย์สามองค์ 

อ.สังขละบุร ี

พญาตองซู  

เมืองกอกาเล็ก 

    

 การเดินทางข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวร รองลงมา 

ได้แก่ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรนพิเศษ  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และหน่วยงานตรวจสอบควบคุมโรคติดต่อและการส่งออก

และนำเข้าอาหาร ยา พืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์ประมง ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านพรมแดน ขณะที่จุดผ่อนปรน

เพื่อการค้าเน้นการเดินทางติดต่อระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยและ

เมียนมาเดินทางข้ามแดนได้ในพื้นที่จำกัด ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดชุมพร ซึ่งมี

พรมแดนติดกับเขตตะนาวศรี แต่ไม่มีจุดผ่านแดนที่อนุญาตให้มีการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันได้ โดย  

(1) กรณีจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่อำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้องที่มีพรมแดนติดกับ

เมียนมา แต่ไม่มีจุดผ่านแดนเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าทึบและภูเขาสูง  

 
2 จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับทอ้งถิ่นเพื่อการผ่อนปรนให้

มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคที่จำเป็นซึ่งระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกัน 
3 จุดผ่านแดนช่ัวคราว เป็นการผ่อนผันให้มีการผ่านแดนได้ตามเวลาที่กำหนดโดยความเห้นชอบของสภาความม่ันคงแห่งชาติและเมื่อครบ

กำหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วอาจปิดจุดผ่านแดนทันที โดยอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว

เท่านัน้ 
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(2) กรณีจังหวัดราชบุรีมีช่องทางธรรมชาติในอำเภอสวนผึ้งที่เชื่อมโยงกับเมียนมา ได้แก่ ช่องทาง

ตะโกบน ช่องทางตะโกล่าง และช่องทางตะโกปิดทอง แต่ไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามแดนระหว่างกัน  

(3) กรณีจังหวัดชุมพรมีช่องทางธรรมชาติในอำเภอท่าแซะที่เชื่อมโยงกับเมียนมา ได้แก่ ช่องขมิ้ว 

ช่องหินเขียว ช่องหินหมู และช่องหินดาด 

ทั ้งน ี้ นับ ตั ้งแต่ เด ือนม ีนาคม  2563 ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโคว ิด-19 

กระทรวงมหาดไทยได้ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่ง เป็น

การช่ัวคราว ส่งผลให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จุดผ่อนปรนการค้าท่าเรือบ้านเขาฝาชี และจุดผ่อนปรน

เพื่อการท่องเที่ยวด่านเจดีย์สามองค์ ไม่สามารถใช้เพื่อรองรับการเดินทางข้ามแดนได้ ขณะเดียวกันในจุดผ่าน

แดนถาวรของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน ยังเปิดให้บริการได้ภายใต้ข้อจำกัด และจุดผ่าน

แดนถาวรของจังหวัดระนองยังคงเปิดให้บริการได้เพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลแต่ไม่เปิดให้บริการรองรับ

การท่องเที่ยวเดินทางข้ามแดน 

ผลจากการที่ 3 จังหวัดดังกล่าว ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี และชุมพร ไม่มีจุดผ่านแดนที่อนุญาตให้

เดินทางข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาฉบับนี้จึงขอจำกัดขอบเขตเพียง 3 จังหวัดชายแดนไทยที่

มีจุดผ่านแดนที่อนุญาตให้เดินทางข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี 

และระนอง โดยในจำนวนนี้ จังหวัดที่มีปริมาณการเดินทางข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ 

ระนอง (เดินทางข้ามแดนทางน้ำผ่านจุดผ่านแดนในอำเภอเมืองระนองไปเกาะสอง) รองลงมา ได้แก่ 

กาญจนบุรี (เดินทางข้ามแดนทางบกผ่านด่านพุน้ำร้อนไปบ้านทิกิและเมืองทวาย) และประจวบคีรีขันธ์ 

(เดินทางข้ามแดนทางบกผ่านด่านสิงขรไปบ้านมูด่องและเมืองมะริด)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา

เนื่องจากมีพรมแดนติดกับเขตตะนาวศรี ภาคใต้ของสหภาพเมียนมา ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้ให้ความสำคัญกับ

การเพิ่มศักยภาพการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างไทยกับตอนใต้ของเมียนมา   

โดยภาพรวมสถิติการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวแสดงตามตารางที่ 3.1 ถึง 3.3 

โดยกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักทัศนาจร (Excursionist) ซึ่งเป็นผู้เดินทาง

มาท่องเที่ยวในจังหวัดแต่ไม่ได้พำนัก และ (2 นักท่องเที่ยว (Tourist) ซึ่งเป็นผู้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

และพำนักอย่างน้อย 1 คืน โดยพบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระนอง ตามลำดับ ในปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน

รวม 9.62 ล้านคน ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้เยี่ยมเยือน 7.26 ล้านคน  และจังหวัดระนองมีผู้เยี่ยม

เยือน 1.0 ล้านคน ตามลำดับ ผู ้เยี่ยมเยือนกลุ่มหลักของทั ้งสามจังหวัดเป็นคนไทยที่เดินทางมาโดย

ยานพาหนะส่วนตัวหรือใช้การเช่ารถบริการทัศนาจร และส่วนที่เหลือใช้การเดินทางด้วยรถประจำทาง

สาธารณะ และการเดินทางด้วยรถไฟในกรณีจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่จังหวัดระนองไม่

มีการเดินทางทางรถไฟเนื่องจากยังไม่มีเส้นทางการพัฒนาเข้าถึงภายในพื้นที่จังหวัด  
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2.1.1 ภาพรวมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปริมาณผู้เยี่ยมเยือนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงปี 2562 

โดยในปี 2562 มีปริมาณผู้เยี่ยมเยือน 7.26 ล้านคน โดยร้อยละ 83 เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และร้อยละ 

17 เป็นผู ้เย ี่ยมเยือนต่างชาติ และในปี 2563 ปริมาณผู ้เย ี่ยมเยือนปรับตัวลดลงอันเนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนักท่องเที่ยว (Tourist) ที่มีพำนักใน

จังหวัด 4.59 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.2 ของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด ร้อยละ 77 ของ

นักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นชาวไทย และอีกร้อยละ 23 เป็นชาวต่างชาติ ดังแสดงตามตารางที่ 2-2 โดยกลุ่ม

นักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญของประจวบคีรีขันธ์เป็นชาวยุโรปซึ่งมีสัดส่วนรวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ 

และนอร์เวย์ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มีสัดส่วนร้อยละ 8.8, 4.0 และ 3.5 ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้ง พบว่า ร้อยละ 85 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดจะมาท่องเที่ยวหรือพำนักในอำเภอ

หัวหิน และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 15 ของผู้เยี่ยมเยือนมาท่องเที่ยวหรือพำนักในอำเภออื่นๆ เช่น อำเภอ

ปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภออื่นๆ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายกระจายอยู่ในหลายอำเภอ ได้แก่  

(1) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเขาถ้ำคั่น

กระได อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนหัวบ้านถนน ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก เขาช่องกระจก วัดอ่าวน้อย อ่าว

มะนาว ด่านสิงขร และหว้ากอ โดยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีการจัดตั้งจุดผ่อนปรนพิเศษ ได้แก่ ด่านสิงขร 

ซึ่งอนุญาตให้คนไทยและคนเมียนมาเดินทางข้ามแดนได้ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด โดยนักท่องเที่ยว

ไทยส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปติดต่อธุรกิจที่เมืองมะริด ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของ

เขตตะนาวศรี และเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในเมียนมา โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเลลัมปี 

(Lampi) ซึ่งมีหมู่เกาะขนาดเล็กอยู่หลายร้อยเกาะ  

 
ภาพที่ 2-2 ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกษา ในเขตเทศบาลเมอืงประจวบครีขีันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยววถิชีุมชน 
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 (2) อำเภอหัวหิน มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พระราชวังไกลกังวล ตัวเมืองหัวหิน หาดหัวหิน 

เขาตะเกียบ สวนสนประดิพัทธ์ เขาเต่า น้ำตกป่าละอู และอุทยานราชภักดิ์ 

 (3) อำเภอปราณบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี ปากน้ำปราณบุรี และตลาดเก่า

ปราณบุรี  

(4) อำเภอกุยบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ จุมชมวิวเขาแดง คลองเขาแดง  

(5) อำเภอสามร้อยยอด มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หาดสาม

พระยา และถ้ำพระยานคร  

(6) อำเภอทับสะแก มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาติน้ำตก

ห้วยยาง  

(6) อำเภอบางสะพาน มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อ่าวแม่รำพึง อ่าวบ่อทองหลาง เขาถ้ำม้าร้อน 

ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

(7) อำเภอบางสะพานน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกาะทะลุ และหาดบางเบิด 

ในส่วนรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้นทางของผู้เยี่ยมเยือนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือการเช่ารถ

บริการทัศนาจรจากจุดต้นทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่เหลือใช้การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถ

ประจำทาง และรถไฟ ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีท่าอากาศยานหัวหิน (บ่อฝ้าย) และท่าเรือเฟอร์รี่

เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างพัทยา-หัวหิน แต่พบว่า ยังมีผู้ใช้บริการเดินทางด้วยวิธีการดังกล่าวไม่มากนัก 

ตารางที 2-2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2560-2563 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด  (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

6,918,369 

82.6% 

17.4% 

7,169,527 

82.8% 

18.2% 

7,259,669 

83.0% 

17.0% 

4,108,941 

95.4% 

4.6% 

นักทัศนาจร (ไม่พำนัก) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

2,529,707 

93.1% 

6.9% 

2,663,981 

93.2% 

6.8% 

2,671,929 

93.1% 

6.9% 

1,616,218 

- 

- 

นักท่องเที่ยว (พำนัก) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

4,388,662 

76.5% 

23.5% 

4,505,546 

76.8% 

24.2% 

4,587,743 

77.0% 

23.0% 

2,492,723 

- 

- 

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.78 2.71 2.67 - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน (บาท/คน/วัน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

2,689.77 

2,395.81 

3,717.86 

2,834.48 

2,520.34 

3,803.69 

2,845.67 

2,534.02 

3,820.07 

- 

- 

- 

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด (บาท/คน/วัน) 269.19 270.07 271.40 - 

รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้น     
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พาหนะส่วนตัว (ขับรถเอง / เช่ารถ) 

รถประจำทาง 

รถไฟ 

เครื่องบิน 

เรือเฟอร์ร่ี (พัทยา-หัวหิน 

 

62.2% 

29.4% 

8.4% 

0.0% 

0.0% 

 

64.0% 

28.0% 

8.0% 

0.0% 

0.0% 

 

65.9% 

26.2% 

7.9% 

0.0% 

0.0% 

 

- 

- 

- 

- 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

รายได้จากคนไทย (ล้านบาท) 

รายได้จากคนต่างชาต ิ(ล้านบาท) 

39,714.82 

26,881.88 

12,832.94 

42,146.80 

28,302.37 

13,844.43 

42,392.63 

28,601.83 

13,790.80 

18,020.81 

16,135.21 

1,885.60 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ในส่วนการจัดทำความสัมพันธ์เมืองพี่น ้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดของไทยกับหน่วยการ

ปกครองของต่างประเทศ นั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับ (1) จังหวัด

มะริด สหภาพเมียนมา ตั้งแต่ปี 2557 และ (2) เมืองเล่อซาน ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2558 โดยที่ผ่านมา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะริดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น 

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิงขร-มะริดแฟร์ การเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่าง

ประจวบคีรีขันธ์กับมะริด (โรงแรม ร้านอาหาร กิจการนำเที่ยว ธุรกิจดำน้ำในจังหวัดมะริด) การจัดแรลลี่ปั่น

จักรยานสองแผ่นดิน และการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ-มะริด  

 

ภาพที่ 2-3 การจัดกิจกรรมป่ันจักรยานข้ามประเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง 

ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะรดิ 



9 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

2.1.2 ภาพรวมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

กรณีจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปริมาณผู้เยี่ยมเยือนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงปี 2562 ในปี 

2562 มีปริมาณผู้เยี่ยมเยือน 9.62 ล้านคน โดยร้อยละ 94.8เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และร้อยละ 5.2 

เป็นผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติ และในปี 2563 ปริมาณผู้เยี่ยมเยือนปรับตัวลดลงอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก

โรคระบาดโควิด 19 ในปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนักท่องเที่ยว (Tourist) ที่มีพำนักในจังหวัด 3.61 

ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งแตกต่างจากประจวบคีรีขันธ์ที่จะมาท่องเที่ยวและพำนัก

ค้างคืน) โดยร้อยละ 94.3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาพำนักในกาญจนบุรีเป็นชาวไทย และอีกร้อยละ 

5.7 เป็นชาวต่างชาติ แสดงตามตารางที่ 2-3 กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 

สหราชอาณาจักร จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ 

อิสราเอล และสวีเดน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พำนักในรีสอร์ทในอำเภอต่างๆ อาทิ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี เป็นต้น  

จังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายกระจายอยู่ในหลายอำเภอ ได้แก่ 

(1) อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ 

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า โบราณสถานที่เขตเมืองกาญจนบุรีเก่า หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลก

ครั้งที่ 2 ฃสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก และสุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ โดยในตำบลบ้านเก่า มีจุด

ผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาและเชื่อมเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกำหนดให้จุดผ่านแดนบ้าน

พุน้ำร้อนเป็นหนึ่งจุดผ่านแดนหลักของไทยตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้(Southern Economic Corridor - 

SEC) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub region - GMS)  โดยอนุญาตให้คนไทย คนเมียนมา 

และคนชาติที่สามสามารถข้ามแดนได้ โดยคนไทยและต่างชาติส่วนใหญ่หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 จะ

เดินทางไปบ้านทิกิ ซึ่งมีแหล่งที่พักและสถานบันเทิง ขณะที่คนไทยจำนวนไม่มากหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 

จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปติดต่อธุรกิจในเมืองทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี  

 
ภาพที่ 2-4 จุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุร ีเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
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(2) อำเภอศรีสวัสดิ์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  

(3) อำเภอสังขละบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เมืองบาดาล วัดวิเวการาม สะพานมอญ อุทยาน

แห่งชาติเขาแหลม ด่านเจดีย์สามองค์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยอำเภอสังขละบุรีได้

จัดตั้งจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ตั้งแต่วันที่ 

27 สิงหาคม 2541 เพื่อส่งเสริมการค้าขายชายแดน และผ่อนปรนให้คนเมียนมาเข้ามาทำงานแบบไปเช้า

เย็นกลับบริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ได้ รวมถึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว 

(Temporary Border Pass) เพื่อข้ามไปท่องเที่ยวภายในเส้นทางที่รัฐบาลเมียนมากำหนดภายในรัศมีประมาณ 

8 กิโลเมตร แบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองพญาตองซู 

เช่น วันเสาร้อยต้น หลวงพ่อตาหวาน วัดทอง และวัดตองไว เป็นต้น โดยมีทั้งคนไทยและคนชาติที่สาม

สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ภายในพื้นที่จำกัดแบบเช้าไปเย็นกลับ (กรณีคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยและคน

เมียนมาจะต้องมอบหนังสือเดินทางไว้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยจึงนำ

เอกสารมาขอรับหนังสือเดินทางคืน) โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝ่ังเมียนมาจะเก็บค่าธรรมเนียมจากคน

ต่างชาติเป็นเงิน 10 เหรียญสหรัฐฯ 

 
ภาพที่ 2-5 ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุร ีจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนในบ้านพญาตองซู  

(4) อำเภอไทรโยค มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานประวัติศาสตร์เมือง

สิงห์ ช่องเขาขาดพิพิธภณฑ์สถานแห่งความทรงจำ  

(5) อำเภอทองผาภูมิ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เหมืองปิล็อก เขื่อนวชิราลงกรณ์ อุทยานแห่งชาติ

ทองผาภูมิ 

ในส่วนรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้นทางของผู้เยี่ยมเยือนมายังจังหวัดกาญจนบุรี 

พบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดใช้การเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยการใช้

ยานพาหนะส่วนตัวหรือการเช่ารถบริการทัศนาจรจากจุดต้นทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่เหลือใช้การ

เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถประจำทาง และรถไฟ โดยจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีท่าอากาศยานเพื่อรองรับการ

เดินทางท่องเที่ยว 
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ตารางที 2-3 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบรุี พ.ศ.2560-2563 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด  (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

8,872,542 

94.8% 

5.2% 

9,461,614 

94.8% 

5.2% 

9,618,052 

94.8% 

5.2% 

6,068,266 

98.7% 

1.3% 

นักทัศนาจร (ไม่พำนัก) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

5,424,806 

95.0% 

5.0% 

5,845,809 

95.1% 

4.9% 

6,012,436 

95.2% 

4.8% 

3,990,923 

- 

- 

นักท่องเที่ยว (พำนัก) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

3,447,736 

94.3% 

5.7% 

3,615,805 

94.4% 

5.6% 

3,605,616 

94.3% 

5.7% 

2,077,343 

- 

- 

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.34 2.29 2.34 - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน (บาท/คน/วัน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

1,811.37 

1,769.47 

2,455.0 

1,895.70 

1,852.36 

2,562.77 

1,929.03 

1,885.81 

2,596.09 

- 

- 

- 

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด (บาท/คน/วัน) 170.20 186.22 190.63 - 

รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้น

ทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี  

พาหนะส่วนตัว (ขับรถเอง / เช่ารถ) 

รถประจำทาง 

รถไฟ 

เครื่องบิน 

 

 

65.6% 

23.0% 

11.4% 

0.0% 

 

 

66.5% 

22.2% 

11.3% 

0.0% 

 

 

67.4% 

21.5% 

11.1% 

0.0% 

 

 

- 

- 

- 

- 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

รายได้จากคนไทย (ล้านบาท) 

รายได้จากคนต่างชาต ิ(ล้านบาท) 

24,440.78 

22,416.07 

2,024.71 

  15,217.00 

14,774.61 

442.39 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ในส่วนของการจัดทำความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดของไทยกับหน่วยการ

ปกครองของต่างประเทศ นั้น จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับ (1) จังหวัดทวาย 

สหภาพเมียนมา ตั้งแต่ปี 2560 (2) เขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 

2561 และ (3) เมืองไหลปิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2561 โดยที่ผ่านมา

จังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดทวายมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การ

จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การจัดการประกวดนางงามสองแผ่นดิน และการป่ันจักรยานข้ามสอง

แผ่นดิน เป็นต้น  
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ภาพที่ 2-6 การจัดกิจกรรมป่ันจักรยานข้ามประเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง 

ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดทวาย 

2.1.3 ภาพรวมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 

กรณีจังหวัดระนอง พบว่า มีปริมาณผู้เยี่ยมเยือนปีละประมาณ ล้านคน ในปี 2562 มีปริมาณผู้

เยี่ยมเยือน 1.0 ล้านคน โดยร้อยละ 94.4 เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ร้อยละ 5.6 เป็นผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติ 

และในปี 2563 ปริมาณผู้เยี่ยมเยือนปรับตัวลดลงอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ใน

ปี 2562 จังหวัดระนองมีนักท่องเที่ยว (Tourist) ที่มีพำนักในจังหวัด 0.84 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 82.8 ของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด โดยร้อยละ 94.3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นชาวไทย และอีก

ร้อยละ 5.7 เป็นชาวต่างชาติ ดังแสดงตามตารางที่ 2-4 กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญของจังหวัดระนอง

ที่มีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ได้แก่ เยอรมนี มาเลเซีย เมียนมา 

จีน และญี่ปุ่น โดยผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวหรือพำนักในอำเภอเมือง  

จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายกระจายอยู่ในหลายอำเภอ ในเขต 

(1) อำเภอเมืองระนอง มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกาะพยาม ภูเขาหญ้า บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน 

พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ้านร้อยปีเทียนสือ จวนเก่าเจ้าเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร์ อุทยานแห่งชาติ

น้ำตกหงาว บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง วัดบ้านหงาว ระนองแคนยอน การท่องเที่ยววิถีชุมชนร่อนแร่หาดส้มแป้น 

น้ำตกปุญญบาล และการข้ามแดนไปท่องเที่ยวที่เมืองเกาะสองและหมู่เกาะในเมียนมา  นอกจากนี้ ยังมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ชุมชนหาดส้มแป้น (ตำบลหาดส้มแป้น) ชุมชนบ้าน

เกาะหาดทราย (ตำบลหงาว) ชุมชนบ้านเกาะพยาม (ตำบลเกาะพยาม) ชุมชนบ้านพรรั้ง (ตำบลบางริ้น)  

(2) อำเภอละอุ่น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น จุดชมวิวเขาฝาชี ถ้ำหนัดได สุสานรถไฟโบราณ และ

ซากเรือรบญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใน

วง (ตำบลละอุ่นเหนือ) 
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(3) อำเภอกะเปอร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น บ้านไร่ไออรุณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน (หมู่เกาะ

กำใหญ่ หมู่เกาะกำนุ้ย เกาะค้างคาว) หาดบางเบน และอุทยานวังมัจฉา นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ตำบลม่วงกลาง (คลองลัดโนด) 

(4) อำเภอกระบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น คอคอดกระ พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ และก้องวัลเล่ย์  

(5) อำเภอสุขสำราญ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หาดทะเลนอก หาดประพาส และการอนุรักษ์

พลับพลึงธาร นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก (ตำบลกำพรวน) และชุมชนบ้านไร่ใน (ตำบลนาคา) 

 
ภาพที่ 2-7 ถนนเรืองราษฎร์ ใจกลางเมืองระนอง เป็นถนนสายวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 2-8 พลับพลึงธาร ในคลองนาคา อ.สุขสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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ภาพที่ 2-9 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอเมืองระนอง 

 
ภาพที่ 2-10 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอกะเปอร์ 

 
ภาพที่ 2-11 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอละอุ่น 
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ภาพที่ 2-12 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดระนอง 

ในส่วนรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้นทางของผู้เยี่ยมเยือนมายังจังหวัดระนอง พบว่า 

ประมาณ 3 ใน 4 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือ

เช่ารถบริการทัศนาจรจากจุดต้นทางมายังระนอง ส่วนที่เหลือเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถประจำทาง และ

เครื่องบิน ตามลำดับ ขณะที่ระนองยังไม่มีทางรถไฟเชื่อมโยงมาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 

กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนจะก่อสร้างทางรถไฟเชือ่มโยงระหว่างชุมพรกับ

ระนอง  
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ตารางที 2-4 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง พ.ศ.2560-2563 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด  (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

977,472 

94.4% 

5.6% 

1,012,560 

94.4% 

5.6% 

1,009,731 

94.4% 

5.6% 

393,022 

96.2% 

3.8% 

นักทัศนาจร (ไม่พำนัก) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

157,726 

94.6% 

5.4% 

165,629 

94.6% 

5.4% 

168,070 

94.6% 

5.4% 

86,229 

- 

นักท่องเที่ยว (พำนัก) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

819,746 

94.3% 

5.6% 

846,931 

94.4% 

5.6% 

835,661 

94.3% 

5.7% 

306,793 

- 

- 

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.43 2.36 2.29 - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน (บาท/คน/วัน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

2,006.04 

1,964.76 

2,618.33 

2,127.07 

2,079.40 

2,823.89 

2,093.43 

2,047.42 

2,773.65 

- 

- 

- 

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด (บาท/คน/วัน) 189.92 196.00 199.50 - 

รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้น

ทางมายังจังหวัดระนอง  

พาหนะส่วนตัว (ขับรถเอง / เช่ารถ) 

รถประจำทาง 

รถไฟ 

เครื่องบิน 

 

 

74.8% 

23.1% 

0.0% 

2.1% 

 

 

79.1% 

14.2% 

0.0% 

6.7% 

 

 

75.1% 

20.8% 

0.0% 

4.1% 

 

 

- 

- 

- 

- 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

รายได้จากคนไทย (ล้านบาท) 

รายได้จากคนต่างชาต ิ(ล้านบาท) 

4,311.07 

3,955.59 

355.48 

4,464.18 

4,084.76 

379.42 

4,566.76 

4,183.35 

383.41 

1,393.48 

1,284.99 

108.49 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ในส่วนของการจัดทำความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดของไทยกับหน่วยการ

ปกครองของต่างประเทศ นั ้น จังหวัดระนองได้จัดทำความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับจังหวัดเกาะสอง 

สหภาพเมียนมา ตั ้งแต่ปี 2557 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในหลากหลายมิติ เช่น มิติด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว ความม่ันคง การประสานงานด้านผู้อพยพและหลบหนีเข้า

เมือง และการจัดระเบียบจุดผ่านแดนระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง ที่ผ่านมาจังหวัดระนองกับ

จังหวัดเกาะสองมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การปั่นจักรยานสอง

แผ่นดินและการอาบน้ำแร่สองแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ์ การขอให้เรือนำเที่ยวบริเวณเกาะย่านเชือกติดตั้ง GPS เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างทหารเรือ
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ไทยกับทหารเรือเมียนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ และการหารือเรื่องการป้องกันการ

ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 2-13 การจัดกิจกรรมป่ันจักรยานข้ามประเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่น้องระหว่าง 

จังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง 

 

2.2 การขนส่งเพื่อการท่องเทีย่วในจังหวัดพรมแดนไทยที่ติดกับสหภาพเมียนมา 

2.2.1 สภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ประมาณ  325 กิโลเมตร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ 6,367.6 ตารางกิโลเมตร ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 

212 กิโลเมตร ส่วนแคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทย

ถึงแนวพรมแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 12 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทิศเหนือติดต่อกับอำเภอ

ชะอำ อำเภอท่ายาง และอำเภอแก่งกระจาย จังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตะนาวศรี สหภาพเมียนมา 

โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนธรรมชาติ 

จากการศึกษารูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวของผู ้เย ี่ยมเยือนจากจุดต้นทางมายังจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ในปี 2562 ร้อยละ 65.9 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดใช้การเดินทางมาท่องเที่ยวใน
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวหรือการเช่ารถบริการทัศนาจรจากจุดต้นทางมายัง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 26.2 ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะ ร้อยละ 7.9 ใช้บริการเดินทางโดย

รถไฟ ขณะที่การใช้บริการเดินทางทางอากาศมาลงที่ท่าอากาศยานหัวหิน (บ่อฝ้าย) และการเดินทางด้วยเรือ

เฟอร์รี่ในเส้นทางระหว่างพัทยา-หัวหิน มีสัดส่วนการเดินทางน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของปริมาณการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกการเดินทางท่องเที่ยว ดังนี้  

1) การขนส่งทางบก โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสารประจำ

ทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ (1) ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี และ

เพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (2) ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี –ปากท่อ) ผ่านจังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) และเข้าสู่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของ บริษัท ขนส่ง จำกัด และเอกชนสาย

กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ ออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ วันละหลายเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการ

จัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ในบางอำเภอ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัวหิน  ขณะที่ในอำเภออื่น ยัง

ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร แต่จัดให้มีสถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง เช่น สถานที่จอดรถโดยสารประจำ

ทางอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ติดถนนเพชรเกษม ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์) โดยในส่วนของ

การเดินทางจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปด่านสิงขร ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อเดินทางข้ามแดนไป

ท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรี (เมืองตะนาวศรี และเมืองมะริด) จะต้องใช้เส้นทางสาย 1039 แยกจากถนนเพชร

เกษม (แยกด่านสิงขร) เข้าไปอีก 14 กิโลเมตร เส้นทางถนนมีสภาพดีตลอดเส้นทาง  

 
ภาพที่ 2-14 สถานีขนส่งผู้โดยสารหัวหิน  
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ภาพที่ 2-15 สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

(มีรถให้บริการเดินทางไปด่านสิงขร)  

 
ภาพที่ 2-16 แยกด่านสิงขร  

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งออกเป็น  

 1) รถหมวด 2 เป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ไป

สิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ “รถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับประจวบคีรีขันธ์” มีการ

ให้บริการเดินรถ 7 เส้นทาง ดังนี้  

 สายที่ 66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต ระยะทาง 437 กิโลเมตร 

ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 26 คัน  

 
ภาพที่ 2-17 การให้บริการเดินรถสาย 66 ที่ บขส. ใช้รถร่วมกับบางสะพานทัวร์ 
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 สายที่ 67 กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 323 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท 

ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 2 คัน  

 สายที่ 70 กรุงเทพฯ – ปราณบุรี ระยะทาง 247 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง 

จำกัด มีรถให้บริการ 12 คัน  

 สายที่ 71 กรุงเทพฯ – หัวหิน ระยะทาง 222 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง 

จำกัด มีรถให้บริการ 9 คัน  

 สายที่ 978 กรุงเทพฯ – หัวหิน (ข) ระยะทาง 201 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง 

จำกัด มีรถให้บริการ 158 คัน  

 
ภาพที่ 2-18 การให้บริการเดินรถสาย 978 ที่ บขส. ใช้รถร่วม 

 สายที่ 979 กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ (ข) ระยะทาง 292 กิโลเมตร ให้บริการโดย

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 164 คัน  

 
ภาพที่ 2-19 การให้บริการเดินรถสาย 979 ใช้รถร่วม บขส.ให้บริการด้วยรถตู้ 
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ภาพที่ 2-20 การให้บริการเดินรถสาย 979 ใช้รถร่วม บขส.มีให้บริการด้วยรถมินิบัส 

(เป็นรถร่วมของวินรถตู้กุยบุร)ี ขนาด 20 ที่น่ัง และมีบางคันให้บริการรับส่งผู้โดยสารถึงด่านสิงขร 

 สายที่ 985 กรุงเทพฯ – ปราณบรี (ข) ระยะทาง 237 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท 

ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 89 คัน 

 
ภาพที่ 2-21 การให้บริการเดินรถสาย 985 ใช้รถร่วม บขส.ให้บริการด้วยรถมินิบัส 

2) รถหมวด 3 หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไป

สิ้นสุดในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดอื่นที่มิใช่

กรุงเทพฯ  โดยมีการให้บริการเดินรถสายต่างๆ 6 เส้นทาง ดังนี้  

 สายที่ 420 เพชรบุรี-หัวหิน ระยะทาง 66 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด มี

รถให้บริการ 27 คัน  
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 สายที่ 421 เพชรบุรี-ปราณบุรี ระยะทาง 91 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง 

จำกัด มีรถให้บริการ 2 คัน  

 สายที่ 426 ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 177 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท 

ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 18 คัน  

 
ภาพที่ 2-22 การให้บริการเดินรถสาย 426 (ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร) ใช้รถร่วม บขส.ให้บริการด้วยรถตู้ 

 สายที่ 749 ชุมพร-บ้านมาบอำมฤต-บางสะพาน ระยะทาง 119 กิโลเมตร ให้บริการ

โดยบริษัท เอเชียอินเตอร์บิสซิเนา จำกัด มีรถให้บริการ 2 คัน  

 สายที่ 409 นครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 176 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท เจ.เค.

พี.ทรานสปอร์ต จำกัด มีรถให้บริการ 5 คัน  

 สายที่ 767 ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 432 กิโลเมตร ให้บริการ

โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บีวีดีเดินรถชุมพร มีรถให้บริการ 4 คัน 

3) รถหมวด 1 ส่วนภูมิภาค หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่

อยู่ภายในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรถขนาด

เล็ก (รถสองแถว หรือรถตู้) โดยปัจจุบันมีการให้บริการเดินรถสายต่างๆ เฉพาะในเทศบาลหัวหิน 3 เส้นทาง 

ดังนี้  

 สายที่ 1 หัวหิน-โรงแรมรอยัลการ์เด้นวิลเลจ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ให้บริการโดยห้าง

หุ้นส่วนจำกัดตระกูลอินทร์เอ็นจิเนียริ่ง มีรถให้บริการ 4 คัน  

 สายที่ 2 ท่าอากาศยานหัวหิน-เขาตะเกียบ ระยะทาง 13 กิโลเมตร ให้บริการโดย 

บริษัท วลัยขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 33 คัน  
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ภาพที่ 2-23 รถสาย 2 ท่าอากาศยานหัวหิน-เขาตะเกียบ ใช้รถสองแถวบริการในเขตเมือง 

 สายที่ 3 รอบเมืองหัวหิน ระยะทาง 6 กิโลเมตร ให้บริการโดย บริษัท เอชเอชทราน

สปอร์ต จำกัด มีรถให้บริการ 4 คัน 

 
ภาพที่ 2-24 รถสาย 3 รอบเมืองหัวหิน ใช้รถขนาดเล็กให้บริการในเขตเมือง 

(4) รถหมวด 4 ส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่

ระหว่างจังหวัดกับอำเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือภายในอำเภอเดียวกัน มี 6 เส้นทางดังนี้  

 สายที่ 1771 ประจวบคีรีขันธ์-บ้านทองอินทร์ ระยะทาง 132 กิโลเมตร ให้บริการโดย

บริษัท ประจวบสามัคคีเดินรถ จำกัด มีรถให้บริการ 15 คัน  
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ภาพที่ 2-25 รถสาย 1771 ประจวบคีรีขันธ์-บ้านทองอินทร์ ให้บริการด้วยรถตู้ 

 สายที่ 1773 ประจวบคีรีขันธ์-หัวหิน ระยะทาง 90 กิโลเมตร ให้บริการโดยห้างหุ้นส่วน

จำกัด สหายปราณบุรีเดินรถ มีรถให้บริการ 5 คัน  

 สายที่ 1774 หัวหิน-สี่แยกปราณบุรี ระยะทาง 27 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัทขนส่ง

จำกัด มีรถให้บริการ 11 คัน  

 สายที่ 8175 หัวหิน-บ้านป่าละอู ระยะทาง 52 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท วลัย

ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 35 คัน  

 
ภาพที่ 2-26 รถสาย 8175 หัวหิน-บ้านป่าละอู ให้บริการด้วยรถสองแถวใหญ่ 

 สายที่ 8254 ปราณบุรี – บ้านคุ้งโตนด ระยะทาง 52 กิโลเมตร ให้บริการโดยห้าง

หุ้นส่วนวัฒนศักดิ์เดินรถ มีรถให้บริการ 2 คัน  

 สายที่ 8361 ประจวบคีรีขันธ์-บ้านไร่เครา (ด่านสิงขร) ระยะทาง 24 กิโลเมตร 

ให้บริการโดยบริษัท สิงขรเฟสทัวร์ จำกัด มีรถให้บริการ 2 คัน ค่าโดยสาร 20 บาท (ถ้า

เหมารถคิดเที่ยวละ 300 บาท) ให้บริการตั้งแต่ 7.00-18.00 น. วันละ 5 ถึง 6 เที่ยว

ขึ้นกับปริมาณผู้โดยสาร 
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2) การขนส่งทางราง ใช้ขบวนรถไฟสายใต้เริ่มจากสถานีรถไฟหัวลำโพง (กรุงเทพฯ) และสถานี

รถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสถานี

รถไฟในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการมาก ได้แก่ สถานีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟประจำ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์) รวมถึงมีสถานีรถไฟอื่นๆ ที่ประชาชนที่อยู่อาศัยใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้ในการเดินทางสัญจร  เช่น สถานีรถไฟทับสะแก สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ และ

สถานีรถไฟบางสะพานน้อย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2-27 สถานีรถไฟหัวหนิ  

 
ภาพที่ 2-28 สถานีรถไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3) การขนส่งทางอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีท่าอากาศยานหัวหิน ตั ้งอยู่ตำบลบ่อฝ้าย 

อำเภอหัวหิน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม อาคารผู้โดยสารขนาด

พื้นที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตร รองรับผู ้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง ที่จอดรถ 90 คัน ขนาดทางวิ่ง 

(Runway) ยาว 2,100 เมตร กว้าง 35 เมตร รองรับเครื่องบินได้ 8 เที่ยวต่อวัน ขนาดของเครื่องบินที่ลง

จอดที่หลุมจอดได้เป็นเครื่องบินลำตัวแคบ ได้แก่ Boeing 737 หรือ Airbus 320 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ฝึก
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บินของสถาบันการการบินพลเรือน และใช้ในการรองรับเที่ยวบินเชื่อมโยงระหว่างเชียงใหม่-หัวหิน อุดรธานี-

หัวหิน ให้บริการโดยสายการบินแอร์เอเชีย  

 
ภาพที่ 2-29 ท่าอากาศยานหัวหิน 

4) การขนส่งทางน้ำ ใช้บริการเรือเฟอร์รี่ให้บริการในเส้นทางระหว่างพัทยา-หัวหิน ให้บริการโดย

บริษัท รอยัลพาสเสนเจอร์ไลนเนอร์ จำกัด เริ่มต้นให้บริการเมื่อต้นปี 2560 ด้วยเรือ Catamaran Ferry 

จำนวน 2 ลำ บรรทุกผู้โดยสารได้ 150 คน และ 262 คน ใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง ค่า

โดยสาร 1,200 บาท/คน/เที่ยว ให้บริการวันละ 2 เที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงโรคระบาดโควิด ได้หยุด

ให้บริการช่ัวคราวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  

 
ภาพที่ 2-30 ท่าเรือบริเวณเขาตะเกียบ เพื่อใช้รองรับการเดินเรือเฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน 
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ภาพที่ 2-31 ท่าเรือบริเวณเขาตะเกียบ เพื่อใช้รองรับการเดินเรือเฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน 

ระบบการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งช่องทางผ่านแดน คือ ด่านสิงขร ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อยู่

ที่บ้านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง ตรงข้ามกับบ้านมูด่อง เขตตะนาวศรี ด่านสิงขรมีสถานะ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 อนุญาตให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและเมียนมา

ที่สามารถผ่านเข้าออกได้เท่านั้น โดยอนุญาตให้บุคคลสัญชาติเมียนมาเดินทางเข้ามาภายในเขตพื้นที่อำเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น และอนุญาตให้คนเมียนมาพำนักครั้งละไม่เกิน 4 วัน พักค้างคืนได้ 3 คืน และ

ต้องเด ินทางกลับออกไปผ่านช่องทางเด ิม (ไม่อนุญาตให้คนเม ียนมาเด ินทางออกนอกอำเภอเม ือง

ประจวบคีรีขันธ์) ขณะที่ผู้มีสัญชาติไทยอนุญาตให้เดินทางไปถึงเมียนมาได้ถึงเขตเมืองตะนาวศร ีและเมือง

มะริด จังหวัดมะริด โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (คนไทยที่ไม่ได้เป็นคนประจวบคีรีขันธ์) จะพำนักได้ 7 วัน 

และหนังสือผ่านแดน (เฉพาะคนประจวบคีรีขันธ์) จะพำนักได้ 14 วัน โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 

8.30 น. ถึง 16.30 น.  
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ภาพที่ 2-32 ด่านสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษที่อนุญาตให้คนไทยและคนเมียนมาข้ามแดนได้ชั่วคราว  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความพยายามผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่าน

แดนถาวร แต่ยังติดปัญหาอุปสรรคด้านความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายไทยกับเมียนมาในรายละเอียดภูมิ

ประเทศร่วม ทำให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมาไม่สามารถเห็นชอบยกระดับด่านสิงขรเป็นจุด

ผ่านแดนถาวรได้ โดยฝ่ังไทยประกาศให้ด่านสิงขรมีสถานะเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ขณะที่เมียนมากำหนดให้

ด่านมุด่องมีสถานะเป็นเพียงจุดผ่อนปรน (ไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์จากฝ่ังไทยเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวใน

ฝั่งเมียนมาได้เกินเขตพื้นที่หน้าด่าน)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงด่านสิงขรด้วยการปรับปรุงถนน

ทางเข้า และจัดให้มีตลาดการค้าชายแดน มีชาวเมียนมานำของที่ระลึกมาวางจำหน่าย เช่น เครื่องแต่งกาย 

เครื่องประดับ แป้งทาหน้า ชา ผลไม้ กล้วยไม้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และมีนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวเมียนมา 

และชาวต่างชาติอื่นๆ เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากในช่วงวันสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวไทยยัง

สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในฝ่ังเมียนมา เช่น เมืองมุด่อง เมืองตะนาวศรี และ

เมืองมะริดได้ไม่เกินเงื่อนเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเมืองมะริดเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และ

มีเกาะกว่า 800 เกาะที่สวยงาม  

ในส่วนการให้บริการขนส่งจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์มายังด่านสิงขร นั้น บริเวณหน้าด่านมีรถตู้

ประจำทางให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างด่านสิงขรกับตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการตั้งแต่ 7.00 – 

16.30 น. ออกให้บริการทุกชั่วโมง หรือตามแต่ลูกค้าจะทำการเหมารถ โดยคิดค่าบริการคนละ 150 บาท 

จากการสอบถามผู ้ให้บริการพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการรถตู้ประจำทางมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาด้วยการขับรถยนต์มาเองหรือเดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยการ

ขับรถยนต์หรือเช่ารถยนต์มาเอง ขณะที่ลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นชาวพม่าที่เดินทางด้วยบัตรผ่านแดนมาเพื่อเข้ามา

ซื้อสินค้าหรือเดินทางมาทำงานในตัวเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ภาพที่ 2-33 รถตู้ประจำทางสาย 8361 ให้บริการระหว่างด่านสิงขรกับตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ จอด

ให้บริการอยู่เชงิสะพานทางเข้าจุดตรวจคนเข้าเมืองด่านสิงขร 

2.2.2 สภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร 

เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศไทยรองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

กาญจนบุรีม ีทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดตาก อุทัยธานี และเมียนมา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับอ่าว

ไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนธรรมชาติ  

จังหวัดกาญจนบุรีม ีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาประมาณ 370 กิโลเมตร มีช่อง

ทางเข้าออกตามแนวชายแดน 43 จุด มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน 

ตำบลบ้านเก่า จังหวักาญจนบุรี และมีจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 1 จุด คือ ด่านพระเจดีย์

สามองค์ อำเภอสังขละบุรี โดยมีการนำเข้าสินค้าสำคัญจากเมียนมา ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าผ่านการ

ลำเลียงทางท่อที่ต่อเข้ามาที่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ นอกจากนี้ ไทยยังมีการนำเข้าสินค้า

อื่นๆ ที่ไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติผ่านจุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน ได้แก่ อาหารทะเล โคกระบือมีชีวิต ถ่านหิน แร่

พลวง และไม้ไผ่ และไทยมีการส่งสินค้าออกผ่านจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อนไปยังเมืองทวาย เขตตะนาวศรี 

โดยสินค้าออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พลังงานไฟฟ้า 

กาแฟสำเร็จรูป น้ำมันดีเซล และเครื่องดื่ม 

จากการศึกษารูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนจากจุดต้นทางมาจังหวัดกาญจนบุรี 

พบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด ใช้การเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว

หรือการเช่ารถบริการทัศนาจรจากจุดต้นทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2562 มีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมา

ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวหรือการเช่ารถบริการทัศนาจรคิดเป็นร้อยละ 67.4 

และมีผู้ใช้บริการรถประจำทางและรถไฟมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีคิดเป็นร้อยละ 21.5 และ 11.1 

ตามลำดับ 
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จังหวัดกาญจนบุรีมีโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกการเดินทางท่องเที่ยว ดังนี้  

1) การขนส่งทางบก โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสารประจำ

ทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม หรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี และใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย 

323 หรือทางหลวงอาเซียน AH123 ผ่านเข้าบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าเรือ ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนุบรี และ

สุดทางที่ด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ก่อนเข้าสู่บ้านทิกิ และเมืองทวาย เขตตะนาวศรี ขณะที่การ

เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัท 

ขนส่ง จำกัด และเอกชน สายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพ วันละหลายเที่ยว โดยการ

เดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะมีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการขนส่งของ

จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจำเส้นทางให้บริการนำผู้เดินทางไปถึงบริเวณชายแดนเชื่อมโยง

ระหว่างไทยกับเมียนมา ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน และจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวด่านเจดีย์

สามองค์ โดยมีสภาพถนนทั่วไปดีตลอดเส้นทาง 

 
ภาพที่ 2-34 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุร ีบริหารโดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยงกับจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งออกเป็น  

 1) รถหมวด 2 เป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ไป

สิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดกาญจนุบรี หรือ “รถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับกาญจนบุรี” โดยมีการให้บริการ

เดินรถสายต่างๆ 2 เส้นทาง ดังนี้  

 สายที่ 81 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ระยะทาง 119 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัด

นครปฐม ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดกาญจนบุรี เดินรถขั้นต่ำวันละ 40 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด  
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ภาพที่ 2-35 รถประจำสาย 81 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี  

 สายที่ 9918 กรุงเทพฯ – ด่านเจดียสามองค์ สังขละบุรี ระยะทาง 384 กิโลเมตร 

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ผ่านอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แยกซ้ายไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

324 ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านอำเภอไทรโยค 

อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางด่าน

เจดีย์สามองค์ เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว และสามารถปรับเพิ่มได้ตามปริมาณผู้โดยสาร 

ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถให้บริการ 12 คัน  

 

ภาพที่ 2-36 รถประจำสาย 9918 กรุงเทพฯ – ด่านเจดีย์สามองค์ ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว 

ถึงจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวด่านเจดีย์สามองค์ 
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2) รถหมวด 3 หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไป

สิ้นสุดในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดอื่นที่ม ิใช่

กรุงเทพฯ  โดยมีการให้บริการเดินรถสายต่างๆ 9 เส้นทาง ดังนี้  

 สายที่ 325 กาญจนบุรี-ด่านช้าง ระยะทาง 126 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านอำเภอบ่อพลอย แยกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

333 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินรถขั้น

ต่ำวันละ 16 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท ภานุขนส่ง จำกัด  

 

ภาพที่ 2-37 รถประจำสาย 325 กาญจนบุร ี– ด่านช้าง (สุพรรณบุร)ี 

 สายที่ 327 บ่อพลอย – อู่ทอง ระยะทาง 45 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางอำเภอบ่อพลอยไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3342 แยกไปทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินรถขั้นต่ำวันละ 5 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท บ่อพลอย-อู่ทอง

ขนส่ง จำกัด  

 สายที่ 334 กาญจนบุรี-บ้านโป่ง ระยะทาง 51 กิโลเมตร เริม่ต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านอำเภอท่าม่วง 

ตลาดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารอำเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรี เดินรถขั้นต่ำวันละ 16 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท สุชาติพัฒนา จำกัด 

 สายที่ 396 สมุทรสาคร – บ้านพุน้ำร้อน ระยะทาง 207 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านจังหวัดนครปฐม แยกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

323 ผ่านอำเภอบ้านโป่ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี ถึงแยกไปบ้านเก่า และตรงไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 3512 ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

บ้านพุน้ำร้อน (อยู่ติดจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าไป
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เมืองทวาย เขตตะนาวศรี) เดินรถขั ้นต่ำวันละ 2 เที่ยว และสามารถปรับเพิ่มได้ตาม

ปริมาณผู้โดยสาร ให้บริการโดยบริษัท ศศนันท์ทรานสปอร์ต จำกัด  

 
ภาพที่ 2-38 รถสาย 396 สมุทรสาคร-บ้านพุน้ำร้อน 

(ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาที่ไปทำงานที่สมุทรสาคร) 

 
ภาพที่ 2-39 สถานที่จอดรถโดยสารบริเวณด่านพุน้ำร้อน บริเวณชายแดนไทยกับเมียนมา 

 สายที่ 411 กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี ระยะทาง 90 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ผ่านอำเภอพนมทวน 

อำเภออู่ทอง แล้วตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอด

รถโดยสารประจำทางจังหวัดสุพรรณบุรี เดินรถขั้นต่ำวันละ 34 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท 

ขนส่ง จำกัด  

 สายที่ 461 กาญจนบุรี-ราชบุรี ระยะทาง 94 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านอำเภอบ้านโป่ง เลี้ยวขวาที่

สามแยกกระจับไปตาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปสุดเส้นทางที่สถานี

ขนส่งผู้โดยสารประจำทางจังหวัดราชบุรี เดินรถขั้นต่ำวันละ 11 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท 

สุชาติพัฒนา จำกัด  
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 สายที่ 707 อู่ทอง – บ้านลำอีซู ระยะทาง 83 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางอำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ถึง

อำเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) แยกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 แล้วตรงไป

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3390 ถึงบ้านหนองรึ แล้วตรงไปตามทางหลวงชนบท ไป

สุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านลำอีซู เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว 

ให้บริการโดยบริษัท ลำอีซูขนส่ง จำกัด  

 สายที่ 709 ด่านช้าง – บ้านกล้วย ระยะทาง 72 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางอำเภอด่านช้าง (สุพรรณบุรี) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086 

แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3480 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร

ประจำทางบ้านกล้วย เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท ภานุขนส่ง จำกัด  

 สายที่ 711 อู่ทอง – เลาขวัญ ระยะทาง 34 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางอำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 แยก

ซ้ายไปตามทางหลวงชนบท 2020 ผ่านบ้านหนองกระทิง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3468 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเลาขวัญ เดิน

รถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว ให้บริการโดยสหกรณ์บริการเดินรถสุพรรณบุรี จำกัด  

3) รถหมวด 1 ส่วนภูมิภาค หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่

อยู่ภายในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรถขนาด

เล็ก (รถสองแถว หรือรถตู้) โดยปัจจุบันมีการให้บริการเดินรถสายต่างๆ 2 เส้นทาง ดังนี้  

 สายที่ 1 ศาลาสองแคว – โรงเรียนวัดท่าล้อ ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก

สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางศาลาสองแควและผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ศาลา

กลางจังหวัด โรงเรียนวิสุทธรังสี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ตลาดชุกโดน และ

โรงเรียนวัดท่าล้อ  ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี 

 สายที่ 2 ศาลาสองแคว – เชิงสะพานแก่งเสี้ยน ระยะทาง 18 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก

สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางศาลาสองแควและผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานี

ขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ถนนประสิทธ ิ์สงคราม ถนนกาญจนบุร ี-ไทรโยค  

ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี 

 (4) รถหมวด 4 ส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่

ระหว่างจังหวัดกับอำเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือภายในอำเภอเดียวกัน มี 19 เส้นทางดังนี้  

 สายที่ 1722 กาญจนบุรี-ลาดหญ้า ระยะทาง 17 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีรถ

โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ไปสุดเส้นทาง ณ 

สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตำบลลาดหญ้า เดินรถขั้นต่ำวันละ 15 เที่ยวให้บริการ

โดยบริษัท สุชาติพัฒนา จำกัด  
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 สายที่ 1724 ท่าเรือ-พนมทวน ระยะทาง 26 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางตำบลท่าเรือไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3081 ถึงวัดพระแท่นดง

รัง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางอำเภอพนมทวน เดินรถขั้นต่ำวันละ 24 เที่ยว ให้บริการโดย บริษัท พระ

แท่นขนส่ง จำกัด 

 สายที่ 1726 กาญจนบุรี-บ้านลำทราย ระยะทาง 47 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจงหวัดกาญจนบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 แยกขวาไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 3429 ผ่านบ้านเขาแหลม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3209 และแยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3082 และไปสุดเส้นทาง 

ณ สถานที่จอดรถบ้านลำทราย เดินรถขั้นต่ำวันละ 9 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท สุชาติ

พัฒนา จำกัด 

 สายที่ 6179 ตลาดเขต-บ้านหนองปรือ ระยะทาง 93 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางตลาดเขต ผ่านอำเภอเลาขวัญ และไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอด

รถโดยสารบ้านหนองปรือ เดินรถขั้นต่ำวันละ 6 เที่ยว ให้บริการโดยสหกรณ์เลาขวัญเดินรถ 

จำกัด 

 สายที่ 6181 บ้านหนองโพธิ์ – บ้านหนองมะสัง ระยะทาง 48 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก

สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองโพธิ์ ไปตามถนนสายออู่ทอง-เลาขวัญ ไปสุด

ทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองมะสัง เดินรถขั ้นต่ำวันละ 10 เที่ยว 

ให้บริการโดยสหกรณ์เลาขวัญเดินรถ จำกัด 

 สายที่ 6183 กาญจนุบรี-บ้านพังตรุ ระยะทาง 40 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ผ่านบ้านวังสารภี แยก

ขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่นสาย กจ.ถ.1-003 แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 

กจ.4034 แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอด

รถโดยสารประจำทางบ้านพังตรุ เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท เวสเทร์น

ทัวร์ จำกัด 

 สายที่ 6192 ท่าม่วง-บ้านหนองตากยา ระยะทาง 47 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอท่าม่วง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 แยกซ้าย

ไปตามถนนคันคลองชลประทานผ่านตลาดสำรอง บ้านพังตรุ และแยกไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3209 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนอง

ตากยา เดินรถขั้นต่ำวันละ 6 เที่ยว ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี 

 สายที่ 8170 กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ ระยะทาง 130 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ถึงสี่แยกแก่งเสี้ยน ตรง

ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 ผ่านบ้านลาดหญ้า บ้านเอราวัณ ไปสุดเส้นทาง 
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ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอศรีสวัสดิ์ เดินรถขั้นต่ำวันละ 5 เที่ยว ให้บริการ

โดยบริษัท ภานุขนส่ง จำกัด 

 สายที่ 8190 ท่ามะกา – ด่านมะขามเตี้ย ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มต้นจากแยก

อำเภอท่ามะกาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209 ผ่านบ้านหนองตากยา บ้านหนอง

ไผ่ ไปสุดเส้นทางที่ด่านมะขามเตี้ย เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท สุชาติ

พัฒนา จำกัด 

 สายที่ 8191 กาญจนบุรี – บ้านพุน้ำร้อนระยะทาง 72 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 แยกขวาไปตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3429 ผ่านบ้านเขาแหลม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3209 ตรงไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 ผ่านบ้านหนองลากฆ้อน 

บ้านหนองบ้านเก่า แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3512 ผ่านบ้านประตูด่าน 

ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านพุน้ำร้อน เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 

เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท สุชาติพัฒนา จำกัด 

 
ภาพที่ 2-40 สายที่ 8191 กาญจนบุร-ีบ้านพุน้ำร้อน ให้บริการขนส่งไปจุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน  

 สายที่ 8203 กาญจนบุรี –ด่านเจดีย์สามองค์ ระยะทาง 223 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านบ้านเก

ริงกระเวีย สะพานรันตี ถึงทางแยกไปด่านเจดีย์สามองค์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 323 ผ่านบ้านซองกาเลีย ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

บ้านด่านเจดีย์สามองค์ เดินรถขั้นต่ำวันละ 9 เที่ยว และสามารถปรับเพิ่มได้ตามปริมาณ

ผู้โดยสาร ให้บริการโดยบริษัท เอเชียไทรโยคเดินรถ จำกัด 
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ภาพที่ 2-41 รถประจำสาย 8203 กาญจนบุร ี– สังขละบุร ี- ด่านเจดีย์สามองค์ ให้บริการรับส่ง

นักท่องเที่ยวถึงจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวด่านเจดีย์สามองค์ 

 สายที่ 8204 กาญจนบุรี – ลุ่มสุ่ม ระยะทาง 50 กิโลเมตร เริ่มต้นสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี 

แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3455 ผ่านสถานีรถไฟท่ากิเลน แยกขวาไปตา

ทางหลวงชนบทผ่านวัดหนองปรือ ไปสุดเส้นทางที่บ้านลุ่มสุ่ม (ถ้ำกระแซ) เดินรถขั้นต่ำวันละ 

4 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท ไทรโยคพัฒนา จำกัด 

 สายที่ 8252 กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ ระยะทาง 138 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านสถาบันราช

ภัฎกาญจนบุรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3343 ถึงอำเภอไทรโยค ไปสุด

เส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอทองผาภูมิ เดินรถขั้นต่ำวันละ 1 เที่ยว 

ให้บริการโดยบริษัท เอเชียไทรโยคเดินรถ จำกัด 

 สายที่ 8263 กาญจนบุรี – เลาขวัญ – บ้านหนองฝ้าย ระยะทาง 100 กิโลเมตร 

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 324 ผ่านอำเภอพนมทวน แยกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ผ่าน

อำเภอเลาขวัญ แยกซ้ายไปตามทางหลวงท้องถิ่น และสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร

ประจำทางบ้านหนองฝ้าย เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท เวสเทอร์นทัวร์ 

จำกัด 

 สายที่ 8278 ทองผาภูมิ – บ้านห้วยเสือ ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอทองผาภูมิไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่าน

บ้านอู่ร่อง บ้านเกริงกระเวีย แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 3087 ไปสุด

เส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านห้วยเสือ เดินรถขั้นต่ำวันละ 11 เที่ยว  

ให้บริการโดยบริษัท กาญจนผาภูมิ จำกัด 
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 สายที่ 8280 ทองผาภูมิ – บ้านอีต่อง ระยะทาง 64 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอด

รถโดยสารประจำทางอำเภอทองผาภูมิไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3272 ถึงสาม

แยกบ้านไร่ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท 4088 ไปสุดเส้นทางที่บ้านอีต่อง เดินรถขั้นต่ำ

วันละ 10 เที่ยว ให้บริการโดยสหกรณ์บริการเดินรถทองผาภูมิ 

 สายที่ 8284 ทองผาภูมิ – บ้านหินแหลม – บ้านสะพานลาว ระยะทาง 35 กิโลเมตร 

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอทองผาภูมิไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 323 ถึงแยกนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 

3091 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสะพานลาว เดินรถขั้นต่ำวัน

ละ 5 เที่ยว ให้บริการโดยบริษัท กาญจนผาภูมิ จำกัด 

 สายที่ 8331 กาญจนบุรี – บ้านห้วยกระเจา ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มต้นสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 แยกซ้ายไปตาม

ทางหลวงชนบทสายบ้านบ่อหว้า-บ้านหนองโพธิ์ ตัดผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3342 

ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านห้วยกระเจา เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 

ให้บริการโดยบริษัท บ่อพลอยอู่ทองขนส่ง จำกัด 

 สายที่ 8520 กาญจนบุรี – ค่ายกองพลที่ 9 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานี

ขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี แยกขวาไปถนนแสงชูโต ผ่านสถานีรถไฟจังหวัด

กาญจนบุรี ไปสุดเส้นทางที่บริเวณประตูเข้าค่ายทหาร กองพลที่ 9 เดินรถขั้นต่ำวันละ 20 

เที่ยว ให้บริการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รถสวัสดิการ กจ 

2) การขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศให้บริการรถไฟชั้น 3 สายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – 

น้ำตก ให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วย (1) รถไฟขบวน 485 ออก

เดินทางจากชุมทางหนองปลาดุก-สถานีน้ำตก โดยระหว่างทางผ่านสถานีรถไฟสำคัญ ได้แก่ สถานีรถไฟ

กาญจนบุรี สถานีรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานีบ้านเก่า ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที (2) รถไฟ

ขบวน 257 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (ธนบุรี) ถึงสถานีน้ำตก ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 

นาที (3) รถไฟขบวน 259 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (ธนบุรี) ถึงสถานีน้ำตก ใช้เวลาเดินทาง 4 

ชั่วโมง 30 นาที และบริการรถไฟชั้น 3 สายน้ำตกไทรโยคน้อย ให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ เป็นรถไฟสายท่องเที่ยว โดยแวะแหล่งท่องเที่ยวระหว่างทาง ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ สะพาน

ข้ามแม่น้ำแคว ถ้ำกระแซะ น้ำตกไทรโยคน้อย และสุสานทหารพันธมิตร  
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ภาพที่ 2-42 สถานีรถไฟกาญจนบุรี  

 

 
ภาพที่ 2-43 เส้นทางรถไฟท่องเที่ยวกาญจนบุรี – น้ำตก  

4) การขนส่งทางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรีไม่มีการให้บริการเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด แต่มีการ

ให้บริการล่องเรือและล่องแพนำเที่ยว โดยพื้นที่ที่มีให้บริการล่องเรือ เช่น การล่องเรือรอบเขื่อนศรีนครินทร์ 

การล่องเรอืในอำเภอสังขละบุรีเพื่อชมวัดใต้น้ำโดยมีจุดขึ้นเรือบริเวณเชิงสะพานมอญ และการใหบ้รกิารล่องแพ 
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เช่น การล่องแพในแม่น้ำน้อยบริเวณแม่น้ำน้อยถึงน้ำตกไทรโยคใหญ่ การล่องแพในแม่น้ำแควน้ำระหว่าง

น้ำตกไทรโยคใหญ่กับถ้ำละว้า ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 

ระบบการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดตั้งช่องทางผ่านแดน คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้าน

เก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ฝั่งตรงข้ามกับบ้านทิกิ เมืองทวาย 

เขตตะนาวศรี สหภาพเมียนมา โดยกรณีนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังเมืองทวาย ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก

บ้านพุน้ำร้อนไปอีกประมาณ 160 กิโลเมตร ก็สามารถนำบัตรประชาชนไปทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว 

(Temporary  Border Pass) กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและข้ามแดนไปฝ่ังเมียนมา โดยอาศัยอยู่ในเมือง

ทวายได้ 7 วัน แต่ไม่สามารถนำรถเข้าไปได้ จะต้องเช่ารถของเมียนมาซึ่งมีให้บริการที่ด่านชายแดนบ้านทิกิ  

 

 
ภาพที่ 2-44 จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน 

ในส่วนของการให้บริการขนส่งจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนมีการให้บริการรถโดยสารประจำ

เส้นทางสายที่ 8191 (กาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน) และสาย 396 (สมุทรสาคร-บ้านพุน้ำร้อน) อย่างไรก็

ตาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บริการทัศนาจร โดยบริเวณจุดผ่านแดนบ้าน
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พุน้ำร้อนมีพื้นที่ให้บริการจอดรถอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นของผู้ประกอบการให้บริการรีสอร์ทและสถานบันเทิงที่

ตั้งอยู่ในฝั่งบ้านทิกิ 

2.2.3 สภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ตั ้งอยู่ภาคใต้ตอนบนด้านทิศตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) มีเนื้อที่

ประมาณ 3.30 พันตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทิศ

ตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา 

อำเภอวิภาวดี และอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์

ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตะนาวศรี สหภาพเมียนมา และทะเลอัน

ดามัน จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางจากทิศเหนือสุดจรดใต้สุดยาว 169 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และป่าปกคลุม ระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีฝน

ตกชุกที่สุดของประเทศหรือเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่” เนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันตกและติดทะเลอันดามัน 

จึงได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีฝนตกในแต่ละปีประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง

ธันวาคม  

จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี อำเภอ

กะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ โดยอำเภอที่มีประชากรจำนวนมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทาง

ธุรกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและการท่องเที่ยวข้ามแดนกับสหภาพเมียนมา ได้แก่ อำเภอเมือง

ระนอง โดยอำเภอที่มีประชากรรองลงมาจากอำเภอเมืองระนอง ได้แก่ อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอ

สุขสำราญ และอำเภอละอุ่น ตามลำดับ  

จังหวัดระนองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 568 กิโลเมตร มีการเดินทางภายในจังหวัดและจังหวัด

ใกล้เคียง ดังนี้  

1) การขนส่งทางบก โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสารประจำ

ทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ตัดผ่านทั้ง 5 อำเภอ และที่

เส้นทางคมนาคมที่ใช้เชื่อมโยงกันในอำเภอและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนองส่วนใหญ่เป็นถนนที่ได้รับ

การพัฒนาให้มีมาตรฐานและอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจังหวัดระนองจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง ซึ่งอยู่ภายใต้

การบริหารและดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เส้นทางเดินรถที่มีผู ้ใช้บริการมากที่สุด คือ 

ระนอง-กรุงเทพฯ ขณะที่อำเภออื่นๆ ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเป็นจุดจอดรถโดยสาร

ระหว่างจังหวัดและระหว่างอำเภอซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ตลาดและชุมชน ได้แก่ จุดจอดรถอำเภอกระบุรี และ

จุดจอดรถตลาดกะเปอร์  
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ภาพที่ 2-45 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 

 
ภาพที่ 2-46 สถานที่จอดรถประจำทางหน้าตลาดกะเปอร์ 

 
ภาพที่ 2-47 สถานที่จอดรถประจำทางกระบุร ี 
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การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยงกับจังหวัดระนองแบ่งออกเป็น  

 1) รถหมวด 2 เป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ไป

สิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดระนอง หรือ “รถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับระนอง” มีการให้บริการเดินรถ ดังนี้  

 สายที่ 64 ระนอง-กรุงเทพฯ ระยะทาง 583 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด 

อัตราค่าโดยสารตั้งแต่ 340 บาท ถึง 680 บาท แล้วแต่มาตรฐานประเภทรถที่ให้บริการ 

โดยมีรถร่วมให้บริการรวม 52 คัน โดยมีรถจอดให้บริการอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

ระนอง 

 
ภาพที่ 2-48 เส้นทางเดินรถสาย 64 ระนอง-กรุงเทพฯ  
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ภาพที่ 2-49 การให้บริการเดินรถสาย 64 ระนอง-กรุงเทพฯ ที่ บขส. ใช้รถร่วมกับเอกชน (โชคอนันทัวร์) 

2) รถหมวด 3 หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไป

สิ้นสุดในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดอื่นที่มิใช่กรุงเทพฯ  

โดยมีการให้บริการเดินรถสายต่างๆ 8 เส้นทาง ดังนี้  

 สายที่ 428 ชุมพร-กระบุรี ระยะทาง 61 กิโลเมตร ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์เดินรถ

ชุมพร จำกัด อัตราค่าโดยสาร 31 บาท มีรถให้บริการรวม 17 คัน โดยมีรถจอดให้บริการ

อยู่ที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอกระบุรี ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น คอ

คอดกระ ย่านจำหน่ายซาลาเปาทับหลี นิคมสร้างตนเองปากจ่ัน อุทยานเสด็จในกรมหลวง

ชุมพร และอนุสาวรีย์ จปร.  

 
ภาพที่ 2-50 เส้นทางเดินรถสาย 468 ชุมพร-กระบุรี 
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ภาพที่ 2-51 รถประจำทางสาย 429 ชุมพร-กระบุร ีให้บริการด้วยรถสองแถว 

 สายที่ 429 ระนอง-ชุมพร ระยะทาง 122 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท รวมพลคน

ชุมพร จำกัด อัตราค่าโดยสาร 122 บาท มีรถให้บริการรวม 23 คัน โดยมีรถจอด

ให้บริการอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น คอคอด

กระ ย่านจำหน่ายซาลาเปาทับหลี นิคมสร้างตนเองปากจ่ัน อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร 

อนุสาวรีย์ จปร. หัวรถจักรไอน้ำ เขาฝาชี และถ้ำพระขยางค์  

 
ภาพที่ 2-52 เส้นทางเดินรถสาย 429 ระนอง-ชุมพร 
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ภาพที่ 2-53 รถประจำทางสาย 429 ระนอง-ชุมพร ให้บริการด้วยรถตู้ 

 สายที่ 430 ระนอง-ภูเก็ต ระยะทาง 308 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท รุ่งกิจทัวร์ 

จำกัด อัตราค่าโดยสาร 245 บาท มีรถให้บริการรวม 8 คัน โดยมีรถจอดให้บริการอยู่ที่

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง และเดินทางผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารตะกั่วป่า สิ้นสุด 

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต 

 
ภาพที่ 2-54 รถประจำทางสาย 430 ระนอง-ภูเก็ต ให้บริการด้วยรถบัสใหญ่ 

 สายที่ 433 ระนอง-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 291 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท 

จรรยาธุรกิจเดินรถ จำกัด อัตราค่าโดยสาร 224 บาท มีรถให้บริการรวม 5 คัน โดยมีรถ

จอดให้บริการอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 
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ภาพที่ 2-55 รถประจำทางสาย 433 ระนอง-ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการด้วยรถตู้ 

 สายที่ 435 ระนอง-กระบี่ ระยะทาง 318 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด 

อัตราค่าโดยสาร 196 บาท มีรถให้บริการรวม 10 คัน โดยมีรถจอดให้บริการอยู่ที่สถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 

 
ภาพที่ 2-56 รถประจำทางสาย 435 ระนอง-กระบี่ ให้บริการด้วยรถบัส 

 สายที่ 469 ระนอง-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 233 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท เทพป

กาสิตหลังสวนขนส่ง จำกัด อัตราค่าโดยสาร 171 บาท ให้บริการด้วยรถตู้โดยสาร มีรถ

ให้บริการรวม 9 คัน โดยมีรถจอดให้บริการอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง เดิน

ทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดระนอง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกยีรตินวมินทราชินี 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว บ่อน้ำร้อนพรรั้ง และภูเขาหญ้า  
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ภาพที่ 2-57 รถประจำทางสาย 469 ระนอง-สุราษฎร์ธานี ให้บริการด้วยรถตู้ 

จอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง 

 สายที่ 750 ระนอง-หาดใหญ่ ระยะทาง 527 กิโลเมตร ให้บริการโดยบริษัท เทพปกา

สิตหลังสวนขนส่ง จำกัด อัตราค่าโดยสาร 400 บาท มีรถให้บริการรวม 12 คัน 

 
ภาพที่ 2-58 รถประจำทางสาย 750 ระนอง-นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ 

 สายที่ 738 ชุมพร – นิคมสร้างตนเองปากจั่น ระยะทาง 45 กิโลเมตร ให้บริการโดย

บริษัท สหรถยนต์เดินรถชุมพร จำกัด อัตราค่าโดยสาร 45 บาท มีรถให้บริการรวม 13 คัน 

3) รถหมวด 1 ส่วนภูมิภาค หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่

อยู่ภายในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรถขนาด

เล็ก (รถสองแถว หรือรถตู้) โดยปัจจุบันมีการให้บริการเดินรถสายต่างๆ 4 เส้นทางในเขตเทศบาลเมือง

ระนอง ดังนี้  
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 สายที่ 2 รอบเมือง – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง ระยะทาง 14 กิโลเมตร 

อัตราค่าโดยสาร 11 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท 

เมืองระนองเดินรถ จำกัด จำนวนรถให้บริการ 16 คน และผ่านสถานที่สำคัญภายในเขต

เทศบาลเมือง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง ศูนย์

จำหน่ายโอทอประนอง ราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง ร้าน ก.ไก่ ของฝากระนอง 

ศาลจังหวัดระนอง และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ พระราชวัง

รัตนรังสรรค์ พระพุทธรณังค์พิทักษ์สิต ศาลหลักเมืองระนอง บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ถนน

เรืองราษฎร์ (ถนนสายวัฒนธรรม) จวนเจ้าเมืองระนอง และบ้านร้อยปีเทียนสือ  

 

ภาพที่ 2-59 เส้นทางเดินรถสายที่ 2 รอบเมือง – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 

 
ภาพที่ 2-60 เส้นทางเดินรถสายที่ 2 ผ่านพระราชวังรัตนรังสรรค์ และบ่อน้ำร้อนรักษะวารนิ 

 สายที่ 3 บ้านปากคลอง – สามแยกเขาพริกไทย ระยะทาง 12 กิโลเมตร อัตราค่า

โดยสาร 11 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนอง

เดินรถ จำกัด จำนวนรถให้บริการ 34 คัน  ผ่านสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลเมือง 

ได้แก่ ตลาดเทศบาลระนอง ตลาดใหม่ระนอง ท่าเรือไปเกาะพยาม ท่าเรือไปเกาะสอง (เมียน

มา) และเกาะคณฑี และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ 
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พระราชวังรัตนรังสรรค์ พระพุทธรณังค์พิทักษ์สิต เขานิเวศน์ ถนนเรืองราษฎร์ (ถนนสาย

วัฒนธรรม) และวัดสุวรรณคีรี  

 
ภาพที่ 2-61 เส้นทางเดินรถสายที่ 3 บ้านปากคลอง – สามแยกเขาพริกไทย 

 
ภาพที่ 2-62 รถประจำทางสายที่ 3 บ้านปากคลอง – สามแยกเขาพริกไทย 
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ภาพที่ 2-63 สถานที่จอดรถโดยสารสายที่ 3 บริเวณสามแยกเขาพริกไทย 

 สายที่ 4 บ้านปากคลอง – บ้านบางนอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 11 

บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนองเดินรถ จำกัด 

จำนวนรถให้บริการ 45 คัน ผ่านสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ ตลาด

เทศบาลระนอง ตลาดใหม่ระนอง ท่าเรือไปเกาะพยาม ท่าเรือไปเกาะสอง (เมียนมา) และ

เกาะคณฑี และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ พระราชวังรัตน

รังสรรค์ พระพุทธรณังค์พิทักษ์สิต เขานิเวศน์ ถนนเรืองราษฎร์ (ถนนสายวัฒนธรรม) บ้าน

ร้อยปีเทียนสือ จวนเจ้าเมืองระนอง 

 
ภาพที่ 2-64 เส้นทางเดินรถสายที่ 4 บ้านปากคลอง – บ้านบางนอน 
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ภาพที่ 2-65 รถประจำทางสายที่ 4 บ้านปากคลอง – บ้านบางนอน 

 สายที่ 6 หมู่ปากคลอง – โรงเรียนสตรีระนอง ระยะทาง 15 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 

11 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยสหกรณ์รถยนต์โดยสาร

ระนอง จำนวนรถให้บริการ 35 คัน ผ่านสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ 

ตลาดเทศบาลระนอง ตลาดใหม่จุ ๋มจิ๋มพลาซ่า ท่าเรือไปเกาะพยาม ท่าเรือไปเกาะสอง 

(เมียนมา) และเกาะคณฑี และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ 

พระราชวังรัตนรังสรรค์ พระพุทธรณังค์พิทักษ์สิต เขานิเวศน์  

 
ภาพที่ 2-66 เส้นทางเดินรถสายที่ 6 หมู่ปากคลอง – โรงเรียนสตรีระนอง 
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ภาพที่ 2-67 รถประจำทางสายที่ 6 หมู่ปากคลอง – โรงเรียนสตรีระนอง 

 (4) รถหมวด 4 ส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่

ระหว่างจังหวัดกับอำเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือภายในอำเภอเดียวกัน มี 12 เส้นทางดังนี้  

 สายที่ 1791 ระนอง-กระบุรี ระยะทาง 60 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 45 บาท 

ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนองเดินรถ จำกัด มีรถ

ให้บริการรวม 30 คัน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ศูนย์เรียนรู้การทำโกโก้ระนอง 

น้ำตกปุญญบาล หัวรถจักรไอน้ำ เขาฝาชี และถ้ำพระขยางค์  

 
ภาพที่ 2-68 รถประจำทางสาย 1791 ระนอง-กระบุรี 
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 สายที่ 1792 ระนอง-กะเปอร์ ระยะทาง 51 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 51 บาท 

ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท รวมรถสามัคคี จำกัด (เป็นรถ

ประจำเส้นที่ผ่านท่าอากาศยานระนอง โดยคิดค่าโดยสารหัวละ 17 บาท) มีรถให้บริการ

รวม 34 คัน ผ่านท่าอากาศยานระนอง ค่ายรัตนรังสสค์ และจุดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สวน

เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี บ่อน้ำร้อนพรรั้ง ภูเขาหญ้า และอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว  

 
ภาพที่ 2-69 รถประจำทางสาย 1792 ระนอง-กะเปอร์ 

 สายที่ 1793 ระนอง-หาดส้มแป้น-บ้านทุ่งคา ระยะทาง 8 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 

13 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนองเดินรถ 

จำกัด มีรถให้บริการรวม 4 คัน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถนนคนเดินระนอง 

พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ่อน้ำร้อนรักษะวิน กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ระนองแคนย่อน 
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ภาพที่ 2-70 รถประจำทางสายที่ 1793 ระนอง-หาดส้มแป้น-บ้านทุ่งคา 

 สายที่ 1794 กระบุรี- บ้านรังแตน ระยะทาง 27 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 34 บาท 

ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนองเดินรถ จำกัด มีรถ

ให้บริการรวม 33 คัน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น จุดชมวิวคอคอดกระ ย่านจำหน่าย

ซาลาเปาทับหลี และผลไม้เกษตรอินทรีย์ จปร. 
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ภาพที่ 2-71 รถประจำทางสายที่ 1794 กระบุร-ี บ้านรังแตน 

 สายที่ 8145 กะเปอร์ – อำเภอสุขสำราญ ระยะทาง 51 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 

58 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท รวมรถสามัคคี จำกัด 

มีรถให้บริการรวม 9 คัน  
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ภาพที่ 2-72 รถประจำทางสายที่ 8145 กะเปอร์ – กำพวน - อำเภอสุขสำราญ 

 สายที่ 8206 ระนอง-ท่าเทียบเรือบ้านท่าต้นสน (ท่าฉาง) ระยะทาง 18 กิโลเมตร 

อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท รวม

รถสามัคคี จำกัด มีรถให้บริการรวม 37 คัน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระราชวัง

รัตนรังสรรค์ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริต บ่อน้ำร้อนพุหลุมพี บ่อน้ำร้อนพรรั้ง สวน

เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี ภูเขาหญ้า ตลาดหงาว ร้านขายของฝากในตำบลหงาว ท่า

เทียบเรือท่าต้นสน (ไปเกาะพยาม)  

 
ภาพที่ 2-73 คิวรถสาย 8206 จอดอยู่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือท่าต้นสน 
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 สายที่ 8209 ระนอง-ปากน้ำ ระยะทาง 11 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 12 บาท 

ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท รถยนต์โดยสารระนองปากน้ำ 

จำกัด มีรถให้บริการรวม 6 คัน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ 

บ้านร้อยปีเทียนสือ จวนเจ้าเมืองระนอง สุสานเจ้าเมืองระนอง จุดชมวิวหาดชาญดำริ 

 
ภาพที่ 2-74 รถประจำทางสายที่ 8209 ระนอง-ปากน้ำ 

 สายที่ 8305 ระนอง-บ้านละอุ่นเหนือ ระยะทาง 35 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 45 

บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนองเดินรถ จำกัด 

มีรถให้บริการรวม 26 คัน ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ่อน้ำร้อน

รักษะวาริน กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น วัดโพธิ์ทอง  

 สายที่ 8309 กระบุรี – บ้านน้ำทุ่น ระยะทาง 30 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 34 บาท 

ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนองเดินรถ จำกัด มีรถ

ให้บริการรวม 19 คัน ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ก้องวัลเล่ย์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สวนสิวลี 

และน้ำตกน้ำทุ่น  
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ภาพที่ 2-75 รถประจำทางสายที่ 8309 กระบุร ี– บ้านน้ำทุ่น 

 สายที่ 8316 ระนอง – หินช้าง - โรงเรียนบ้านน้ำตก ระยะทาง 23 กิโลเมตร อัตราค่า

โดยสาร 26 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท เมืองระนอง

เดินรถ จำกัด มีรถให้บริการรวม 9 คัน ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ 

วัดสุวรรณคีรีวิหาร สุสานเจ้าเมืองระนอง ท่าเรือระนอง จุดชมวิวเขาคอม้า และอุทยาน

แห่งชาติลำน้ำกระบุรี  

 
ภาพที่ 2-76 รถประจำทางสายที่ 8316 ระนอง – หินช้าง 

 สายที่ 8323 ระนอง – ท่าเทียบเรือบ้านเขานางหงส์ – บ้านสามแหลม ระยะทาง 17 

กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 19 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดย

บริษัท รถยนต์โดยสารระนองปากน้ำ จำกัด มีรถให้บริการรวม 12 คัน ผ่านจุดท่องเที่ยว

สำคัญ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ สุสานเจ้าเมืองระนอง ท่าเรือแกรนด์อันดามันคลับ 

ท่าเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) ท่าเรือระนอง จุดชมวิวเขาคอม้า 
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ภาพที่ 2-77 รถประจำทางสายที่ 8323 ระนอง-บ้านสามแหลม 

 สายที่ 8366 กะเปอร์ – บ้านทองหลาง ระยะทาง 28 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 32 

บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถวโดยบริษัท รวมรถสามัคคี จำกัด มีรถ

ให้บริการรวม 4 คัน ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ อุทยานวังมัจฉา กลุ่มผลิตภัณฑ์จักร

สานและข้าวแตน อำเภอกะเปอร์  

นอกจากนี้ ยังมีกิจการให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่จดทะเบียนอยู่ในจังหวัด  

ระนองอีกประมาณ 132 ราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 125 ราย และนิติบุคคล 7 ราย กรณีของนิติ

บุคคลที่ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมาเพื่อการท่องเที่ยว) ได้แก่ บริษัท อันดามันทราเวลเซ็น

เตอร์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนองรุ่งเรืองทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศวเมธี บริษัท พลเพลส-ระนองเมเนจ

เม้นท์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกสิทธิ์การบริการ บริษัท แกรนด์อันดามัน (ไทยแลนด์) จำกัด และห้าง

หุ้นส่วนจำกัดร่อฮาณีทรานสปอร์ตแอนด์ทราเวล  

2) การขนส่งทางอากาศ จังหวัดระนองมีท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม อาคารผู้โดยสารขนาดพื้นที่ใช้สอย 3,600 

ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง หรือ 2,400 คน/วัน ที่จอดรถ 250 คัน ขนาดทางวิ่ง 

(Runway) ยาว 2,000 เมตร กว้าง 45 เมตร รองรับเครื่องบินได้ 24 เที่ยวต่อวัน ขนาดของเครื่องบินที่ลง

จอดที่หลุมจอดได้เป็นเครื่องบ ินลำตัวแคบ ได ้แก่ Boeing 737 หรือ Airbus 320 โดยมีสายการบิน

ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับท่าอากาศยานระนอง ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย 
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ภาพที่ 2-78 ท่าอากาศยานระนอง บริหารงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

3) การขนส่งทางน้ำ โดยจังหวัดระนองมีท่าเรือโดยสารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง

แบ่งเป็น  

(3.1) ท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งกับเกาะในทะเลอันดามัน แบ่งเป็นกลุ่มของ

ท่าเรือที่อยู่ในอำเภอเมือง ได้แก่  

ท่าเรือท่าต้นสน เป็นท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยกรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคม แล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ตั้งอยู่บริเวณคลองบ้านต้นสน ตำบลหงาว (เป็นท่าเรือที่อยู่

ใกล้กับท่าอากาศยานระนองมากที่สุด และอยู่ใกล้กับคิวรถประจำทางสาย 8206 ระนอง-ท่าต้นสน) มีการ

ให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวในบางช่วงเพื่อไปท่องเที่ยวเกาะพยาม โดยเป็นท่าเรือมีความกว้าง 27 เมตร 

ยาว 72 เมตร ความลึกหน้าท่า 5 เมตร ใช้รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กความยาวไม่เกิน 20 เมตร และ

กรมเจ้าท่าจัดให้มีห้องสุขา ห้องน้ำผู้พิการ และแสงสว่างภายในอาคาร เพื่อให้เป็นหนึ่งในท่าเรือทางเลือกใน

การเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพยามและเกาะช้างซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลและบริหารโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ทั้งนี้ที่ผ่านมา ยังไม่มีเรือให้บริการประจำเส้นทางจอดให้บริการ แต่มีการ

นำเรือให้บริการจ้างเหมาแบบรายเที่ยวอยู่บ้างเป็นบางวัน มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 3,120 คนต่อปี ซึ่งใช้

ระยะเวลาเดินเรือสั้นกว่าการเดินเรือจากท่าเรือที่อยู่ในเทศบาลตำบลปากน้ำ  

 
ภาพที่ 2-79 ท่าเรือท่าต้นสน จัดสร้างขึ้นโดยกรมเจ้าท่า  
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ท่าเรือไปเกาะพยาม เป็นท่าเรือเอกชนและท่าเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นท่าเรือหลัก

ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำที่ใต้อยู่ในตั้งอยู่ในกลุ่มท่าเรือหลักในคลองคดที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวจากตัว

เมืองระนองไปเกาะพยามและเกาะช้าง ประกอบด้วย (1) ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ (2) ท่าเรือนาวา

อันดามันททราเวลเอเจนซี่ และ (3) ท่าเรือไต๋แขก โดยสามารถจอดรถไว้บริเวณที่รับฝากรถบริเวณท่าเรือคืน

ละ 100 บาท โดยมีบริการเรือเร็วประจำเส้นทางให้บริการส่งให้ที่เกาะพยามราคาเที่ยวละ 350 บาท/หัว ใช้

เวลา 45 นาที และมีเรือธรรมดาให้บริการขนส่งประจำเส้นทางราคาเที่ยวละ 200 บาท/หัว ใช้เวลา 2 

ชั่วโมง โดยกลุ่มผู้ให้บริการเดินเรือไปเกาะพยามและเกาะช้างมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชน

เดินเรือหมู่เกาะอันดามัน” โดยท่าเรือเกาะพยาม มีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยปีละ 166,348 คน 

 
ภาพที่ 2-80 ทางเข้าท่าเรือไปเกาะพยาม ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง 

 
ภาพที่ 2-81 ป้ายประชาสัมพันธ์บริการเดินเรือไปเกาะพยามของผู้ประกอบการเดินเรือ 

ที่ให้บริการในท่าเรืออันดามัน ท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ และท่าเรือไต๋แขก 
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ภาพที่ 2-82 ท่าเรือนาวาอันดามัน นำนักท่องเที่ยวไปเกาะพยาม ตั้งอยู่ในคลองคด  

 

 
ภาพที่ 2-83 ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ 

เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนบริการเดินเรือหมู่เกาะอันดามัน 
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ภาพที่ 2-84 ท่าเทียบเรือไต๋แขก นิยมใช้เป็นท่าเทียบเรือไปเกาะพยาม ในช่วงน้ำลง 

และมีเรือเร็วและเรือธรรมดาให้บริการไปเกาะพยามใช้เวลาเดินเรือ 2 ชั่วโมง 

 
ภาพที่ 2-85 เรือเร็วให้บริการไปเกาะพยามออกจากท่าเรือไต๋แขก  

 
ภาพที่ 2-86 ท่าเทียบเรือเกาะพยาม  
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ภาพที่ 2-87 ท่าเรือเกาะพยาม จัดสร้างโดยกรมเจ้าท่า เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแหลมสน (ท่าเรือหาดบางเบน) อำเภอกะเปอร์ ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็น

ท่าเรือต้นทางในการเดินเรือไปหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ภายใต้อุทยานแห่งชาติแหลมสน เช่น เกาะกำ

ใหญ่ เกาะกำนุ้ย เกาะกำกลาง เกาะกำตก เกาะค้างคาว เกาะกำหนุ่ย และเกาะพยาม กลุ่มผู ้ให้บริการ

เดินเรือมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้เรือเพลาใบจักรยาว (เรือหางยาวเล็ก) 

เป็นเรือจ้างเมาคิดราคาเช่าประมาณ 2,500 บาทต่อลำ โดยมีเรือให้บริการอยู่ประมาณ 28 ลำ ขนาด

บรรทุกเฉลี่ยลำละไม่เกิน 10 คน และมีปริมาณเที่ยวเรือให้บริการเฉลี่ย 3,711 เที่ยวต่อปี ปริมาณ

ผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยปีละ 37,110 คน  

 
ภาพที่ 2-88 ท่าเรอืหาดบางเบน อำเภอกะเปอร์ ใช้นำนักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะกำในอุทยานแห่งชาตแิหลมสน  
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ภาพที่ 2-89 เรือรับจ้างที่จอดให้บริการรับนักท่องเที่ยวที่จอดอยู่บริเวณใกล้กับท่าเทียบเรือหาดบางเบน 

(3.2) ท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างระนองกับเกาะสอง ซึ่งเป็นจุดผ่าน

แดนถาวร ได้แก่ 

ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง (ท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ หรือท่าเรือสะพานปลา) เป็น

ท่าเรือหลักที่มีปริมาณการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมามากที่สุด ท่าเทียบเรือ

โดยสารระนอง-เกาะสองจัดสร้างขึ้นโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน 

2559 ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อ.เมืองระนอง ขนาดท่าเรือกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ความ

ลึกหน้าท่า 5 เมตร ใช้รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดความยาวไม่เกิน 20 เมตร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการ

ขนส่งสินค้าสิ่งของขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยมีอาคารสำนักงานและที่พักผู้โดยสาร มีห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ 

และแสงสว่างภายในอาคาร และเป็นจุดผ่านแดนถาวรและเป็นจุดตรวจคนเข้าเมือง โดยเรือที่ให้บริการรับส่ง

ผู้โดยสารสัญจรและการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เรือเพลาใบจักรยาว (เรือหางยาวไม้ขนาดเล็ก โดยเรือเมียนมา

มีอักษร KT และหมายเลขเรือแสดงอยู่บนตัวเรือ) ที่เป็นเรือสัญชาติเมียนมาและไทยและผู้โดยสารส่วนใหญ่

เป็นชาวเมียนมา โดยฝั่งซ้ายของท่าเรือใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศ (ระนอง-เกาะสอง) ค่าโดยสารคน

ไทยและคนเมียนมาเที่ยวละ 50 บาท ชาวต่างชาติเที่ยวละ 100 บาท ค่าเช่าเหมาลำละประมาณ 300 ถึง 

500 บาท และฝั่งขวาของท่าเรือใช้เพื่อการเดินทางข้ามไปเกาะคณฑี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 534,695 คนต่อปี  
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ภาพที่ 2-90 ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง ก่อสร้างโดยกรมเจ้าท่า 

 
ภาพที่ 2-91 ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง มีการให้บริการเบ็ดเสร็จเพื่อการเดินทางข้ามแดน  

โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
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ภาพที่ 2-92 ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง แบ่งทางออกเป็น 2 ด้าน 

เพื่อใช้เดินทางข้ามประเทศ และเดินทางภายในประเทศ (ข้ามฝั่งไปเกาะคณฑ)ี 

 
ภาพที่ 2-93 เรือบริการรับส่งนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรระหว่างท่าเรือโดยสารระนองกับเกาะสอง  

(ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมา และบางส่วนเป็นคนไทย)  

 

ภาพที่ 2-94 เรือบริการรับส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างท่าเรือโดยสารระนองกับเกาะสอง  

(ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาติที่สาม) 
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ท่าเรือแกรนด์อันดามันคลับ ตั้งอยู่บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง เป็นท่าเรือ

เอกชน ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวระหว่างท่าเรือแกรนด์อันดามันคลับไปยังเกาะสอง และ

เกาะสน (เป็นที่ตั้งของโรงแรมแกรนด์อันดามันคลัเมียนมาที่ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน) ซึ่งเป็นเกาะที่

ได้รับสัมปทานจากเมียนมาเพื่อดำเนินกิจการโรงแรมที่พัก ร้านค้าปลอดอากร สปา คาสิโน และจัดให้มี

บริการนำเที่ยวตัวเมืองเกาะสองและหมู่เกาะในทะเลเมียนมา) โดยท่าเรือแกรนด์อันดามันคลับเป็นที่ตั้งของ

จุดผ่านแดนถาวรที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติใช้ในการเดินทางข้ามแดนไปเกาะสอง เกาะสน และหมู่เกาะ

ในทะเลอันดามันของสหภาพเมียนมา โดยมีเรือให้บริการที่เป็นเรือมาตรฐานและมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความ

สะดวกที่ท่าเรือและบนเรือดีกว่าท่าเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง โดยมีเรือของแกรนด์อันดามันคลับ

ให้บริการรับส่งประจำเส้นทางตั้งแต่ 9.30 ถึง 23.45 น. วันละ 21 เที่ยว และบริเวณท่าเทียบเรือได้จัดให้

มีสถานที่จอดรถ และรถกอล์ฟเพื่อนำนักท่องเที่ยวจากศูนย์ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองไปบริเวณหน้าท่า โดย

มีการให้บริการเดินเรือเฉลี่ย 8,547 เที่ยวต่อปี และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 207,564 คนต่อปี  

 

 

ภาพที่ 2-95 ท่าเรือแกรนด์อันดามัน เป็นท่าเรือเอกชน ที่ใช้รองรับการท่องเที่ยว 

ไปเกาะสอง เกาะสน และหมู่เกาะในทะเลอันดามันของสหภาพเมียนมา  
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ภาพที่ 2-96 เรือของแกรนด์อันดามันให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างเกาะสอง 

กับท่าเรือแกรนด์อันดามันระนอง จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเกาะสอง 

ท่าเทียบเรือด่านศุลกากร (ท่าเรือประภาคาร) ตั้งอยู่บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

ระนอง เป็นที่จอดเรือและส่งกำลังบำรุงเรือตรวจการณ์ของกรมศุลกากรด้านทะเลอันดามันและท่าเทียบเรือ

เพื่อการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน มีโครงสร้างตัวสะพานยาว 34 เมตร กว้าง 10 เมตร ส่วนปลายท่า

เทียบเรือได้ก่อสร้างประภาคารความสูง 48.5 เมตร สูง 9 ชั้น มีลิฟต์ขึ้นลง และเป็นประภาคารที่สูงที่สุดใน

ประเทศไทย ยอดประภาคารเป็นจุดชมวิว มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลอันดามันและเมียนมา และได้รับ

พระราชทานนามว่า “ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” โดยอยู่ภายใต้การ

บริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และเป็นสถานที่ที่ใช้จัดทำเอกสารบัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อเดินทาง

ไปเมียนมาและเป็นจุดผ่านแดนถาวรระนอง-เกาะสอง และมีเรือให้บริการรับส่งผู้โดยสารข้ามแดนไปฝั่งเกาะ

สอง และเกาะคู่ (เกาะคู่ เป็นที่ตั ้งของ VKR Club ที่เป็นที่พักตากอากาศและคาสิโน) วันละ 26 เท ี่ยว 

ให้บริการตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 23.00 น. โดยมีกิจการนำเที่ยวทางน้ำระหว่างประเทศหลายแห่งใช้เป็นท่าเรือ

ในการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในเกาะสองและหมู่เกาะในทะเลเมียนมา โดยมีการให้บริการเดินเรือเฉลี่ย 

7,300 เที่ยวต่อปี และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 96,500 คนต่อปี 
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ภาพที่ 2-97 ท่าเทียบเรือด่านศุลกากร (ท่าเรือประภาคาร) ที่ใช้รองรับการท่องเที่ยวไปเกาะสอง 

เกาะคู่ และหมู่เกาะในทะเลอันดามันของสหภาพเมียนมา  

 

ภาพที่ 2-98 เรือให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวที่ออกจากท่าเรือประภาคารไปหมู่เกาะในเมียนมา 
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ท่าเทียบเรือบ้านเขาฝาชี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น (นางพิชชาภา ภาสะเตมีย์ 

ผู้ใหญ่เพ็ก) เป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวที่อนุญาตให้คนไทยกับคนเมียนมามีการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับ

เมียนมาได้ภายในขอบเขตที่กำหนด โดยคนเมียนมาสามารถเดินทางข้ามแดนมาซื้อขายสินค้าอยู่ในเขตอำเภอ

ละอุ่น และคนไทยสามารถเดินทางข้ามแดนไปบ้านมะลิวัลย์ จังหวัดเกาะสองได้เป็นการชั่วคราว โดยคนไทย

ที่ข้ามแดนไปจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ เช่น วัดไทยมะลิวัลย์ น้ำตกมะลิวัลย์ เป็นต้น โดย

คณะกรรมการจุดผ่อนปรนได ้กำหนดกติกาในการซ ื้อขายสินค ้าประเภทอุปโภคบริโภค ของใช้ใน

ชีวิตประจำวัน อาหารทะเลสด พริกแห้ง ถั่ว หอมแดง ขี้ยาง ยางแผ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นการซื้อขายที่มีมูลค่าไม่

มากนักตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยคนเมียนมาที่นำสินค้ามาขายในฝั่งไทยให้นำบัตรมาแสดงทุกครั้ง  

 

ภาพที่ 2-99 ท่าเรือบ้านเขาฝาช ีตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น  

 

2.3 ปริมาณการเดินทางข้ามแดนและการประเมินความพร้อมของจังหวัดพรมแดน

เป้าหมาย 

หากพิจารณาการเดินทางข้ามแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดพรมแดนของไทยเพื่อเดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรีของสหภาพเมียนมาตามแสดงตามภาพที่  2-1 แล้ว พบว่า การเดินทางผ่านจุด

ผ่านแดนถาวรของจังหวัดระนอง (อำเภอเมืองระนอง) ไปท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรี (จังหวัดเกาะสอง เกาะ

สน เกาะคู่ และหมู่เกาะในทะเลอันดามันของเมียนมา) มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามแดนมากที่สุด 

โดยในปี 2562 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามแดน 93,869 คน ขณะที่การเดินทางผ่านจุดผ่านแดน

ถาวรจังหวัดกาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน) ไปท่องเที่ยวในจังหวัดทวาย (บ้านทิกิ) มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทาง

ข้ามแดนรองลงมาจากจังหวัดระนอง ขณะที่การเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรมีปริมาณนักท่องเที่ยว

เดินทางข้ามแดนไปท่องเที่ยวในจังหวัดมะริด (เมืองมะริด เมืองตะนาวศรี และหมู่เกาะในทะเลอันดามันของ 

มียนมา) น้อยที่สุดเนื่องจากยังจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรยังไม่ได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร  
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ภาพที่ 2-100 ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามแดนทางบกระหว่างจังหวัดพรมแดนของไทย (ระนอง 

กาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ์) กับเขตตะนาวศร ีผ่านจุดผ่านแดนถาวร  

จากการประเมินความพร้อมของจังหวัดพรมแดนเป้าหมาย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี 

และระนอง แสดงตามตารางที่ 2-5 พบว่า จังหวัดพรมแดนที่มีศักยภาพในการข้ามแดนกับภาคใต้ของเมียน

มา (เขตตะนาวศรี) มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระนอง ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าจังหวัดอื่น โดยพิจารณาจากการ

มีจุดผ่านแดนถาวรที่อนุญาตให้คนไทย คนเมียนมา และคนชาติที่สามสามารถเดินทางข้ามแดนได้และ

ยอมรับการใช้หนังสือข้ามแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ของคนไทยและเมียนมา และการใช้หนังสือ

เดินทางของคนไทย คนเมียนมา และคนชาติที่สาม อีกทั้งเป็นจุดผ่านแดนที่มีปริมาณคนเดินทางผ่านเข้าออก

มากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัด และมีความพร้อมของบริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะทั้งของฝ่ังไทยและฝั่ง

เมียนมาเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าจังหวัด ส่งผลให้จังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมาก

ที่สุดในการพัฒนาการขนส่งข้ามแดนระหว่างจังหวัดพรมแดนของไทยกับตอนใต้ของเมียนมา (เขตตะนาวศรี)  

ตารางที 2-5 การประเมินความพร้อมของจังหวัดพรมแดนเป้าหมาย 

จังหวัด มีจุดผ่าน

แดนถาวร 

อนุญาตให้คน

ไทย และเมียน

มาข้ามแดนใน

ระยะไกล 

คนชาติ

ที่สาม

ผ่าน

แดนได้ 

มีปริมาณคนที่

ทางผ่านแดน

มาก 

มีความพรอ้มของ

บริการขนส่ง

สาธารณะเข้าถึงจุด

ผ่านแดนไทย 

มีความพรอ้ม

บริการขนส่ง

สาธารณะฝ่ัง

เมียนมา 

มีความ

หลากหลายของ

แหล่งท่องเที่ยวใน

เมียนมา 

ประจวบคีรีขันธ์        

กาญจนบุรี        

ระนอง        
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บทที่ 3 

การขนสง่เพื่อการทอ่งเทีย่วทางตอนใต้ของเมียนมา 

 

ในบทที่ 3 เป็นการนำเสนอนโยบายการท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบการขนส่งของเมียนมา 

โครงสร้างกิจการให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ทางตอนใต้ของเมียนมา โอกาสและความท้าทายในการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางตอนใต้ของเมียน

มา และการเชื่อมโยงกับประเทศไทย 

 

3.1 นโยบายการทอ่งเทีย่วและการพัฒนาระบบการขนส่งของเมียนมา 

3.1.1 นโยบายการท่องเที่ยวของเมียนมา 

สหภาพเมียนมาจัดเป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุดในอาเซียน มีเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่

กับการเกษตร ประมง และป่าไม้ โดยมีสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่ว งา ข้าวโพด และอาหารทะเล 

อย่างไรก็ตาม ภาคบริการของสหภาพเมียนมาเริ่มมีอัตราการเติบโตมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา 

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางและบริการค้าส่งค้าปลีกที่มีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 20 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา รัฐบาลเมียนมามีแนวคิด

ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เมียนมามีความทันสมัย มีความเป็นประชาธิปไตย และมีระดับการพัฒนา

เพิ่มขึ้นโดยที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 

(1) การปฏิรูปนโยบายการคลังและภาษี (2) การเปิดตลาดการค้าและการลงทุน (3) การปฏิรูปภาคการเงิน

และการธนาคาร (4) การพัฒนาหน่วยงานภาคเอกชน (5) การปฏิรูปการสาธารณสุขและการศึกษา (6) การ

เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตภาคเกษตร (7) การสร้างธรรมาภิบาลและการทำงานโปร่งใสของ

ภาครัฐ (8) การเพิ่มการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต (9) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (10) การ

ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และ (11) การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปลายปี 2563 

เป็นต้นมาที่สหภาพเมียนมาต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดโควิด มาตรการปิดพรมแดนทางบก การชะลอ

ตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจต่างประเทศทำให้ต้องจัดส่งแรงงานชาวเมียน

มากลับประเทศ การออกมาตรการจำกัดการรวมตัวและการชุมชนของประชาชนเพื่อประท้วงขับไล่รัฐบาล 

และเกิดภาวะความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในหลายเมืองและเขตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางข้ามแดน  

สหภาพเมียนมามีพ ื้นที่ประมาณ 676,577 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 2,832 

กิโลเมตร และเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับที่สองในภูมิภาคอาเซียน สหภาพเมียนมาเป็นดินแดนที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติบนบกและทางทะเล มีพื้นที่ที่เป็นเขตอนุรักษ์ 36 เขตซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 5.6 ของพื้นที่ทั ้งหมดของประเทศ โดยเฉพาะหมู่เกาะในเขตตะนาวศรี (ครอบคลุมจังหวัดมะริด 



75 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

จังหวัดเกาะสอง และเมืองบกเปี้ยน) มีวัฒนธรรมเชิงพหุและประเพณีนิยมอันงดงาม ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ 

และศาสนสถานที่สำคัญ โดยเมียนมาให้การยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักท่องเที่ยวบางประเทศ 

ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า และฮ่องกง และบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก

ระหว่างไทยกับเมียนมา ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด-เมียวดี จุดผ่าน

แดนถาวรระนอง-เกาะสอง จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน-บ้านทิกิ และจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร-บ้านมูด่อง 

และบุคคลสัญชาติอินเดียที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรมอร์เรย์-ตามู นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้บุคคลผู้ถือ

หนังสือเดินทางของบางประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนี จีน อิตาลี รัสเซีย สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ มี

สิทธิ์ขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ซึ่งใน

กรณีนี้จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวสัญชาติเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนิยมใช้จังหวัดระนองเป็นประตูการเดินทางต่อเนื่องไปเขตตะนาวศรี  

ในภาพรวมของการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว นั้น รัฐบาลเมียนมา โดยกระทรวงการโรงแรม

และการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels and Tourism) รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายเพื่อกำกับและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในประเทศเมียนมา เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและการจ้างงานของคนในประเทศเมียนมา เพื่อให้สหภาพเมียนมาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง

ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยรัฐบาลเมียนมาได้เห็นชอบแผ่นแม่บทการท่องเที่ยวแห่งสหภาพเมียนมา 

(Tourism Masterplan 2013-2013) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของการเติบโตของเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยว การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการหารายได้ และ

การลดผลกระทบเชิงลบจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลเมียน

มาจะสร้างมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของบริการท่องเที่ยว ภายใต้การอนุรักษ์

และการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การ

ท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism - CBM) การรักษาความยั่งยืนในการพัฒนา และการส่งเสริม

การลงทุนทางตรงในธุรกิจโรงแรมและโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมา กลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่

เข้ามาลงทุนมากในกิจการโรงแรมและศูนย์การค้ามากในสหภาพเมียนมา ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย 

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง  

กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels and Tourism - MOHT) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

หลักรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวมีการแบ่งกรมต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ 

กรมกำกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรมการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว กรมการวาง

แผนการท่องเที่ยว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว และกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  อีก

ทั้งกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวเมียนมายังทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่สำคัญของเมียน

มาที่รับผิดชอบดูแลและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในภาพรวมของเมียน

มา ได้แก่ (1) สมาคมการเดินทางแห่งสหภาพเมียนมา (Union of Myanmar Travel Association - UMTA) (2) 

สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเมียนมา (Myanmar Hoteliers Association - MHA) (3) สมาคมการตลาดการ

ท่องเที่ยวเมียนมา (Myanmar Tourism Marketing - MTM) (4) สมาคมผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้วยความ

เป็นมิตรไมตรีเมียนมา (Myanmar Hospitality Professionals Association - MHPA) (5) สมาคมภัตตาคาร



76 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

เมียนมา (Myanmar Restaurants Association - MRA) (6) สมาคมการขนส่งเพ ื่อการท่องเที่ยวเมียนมา 

(Myanmar Tourism Transportation Association - MTTA) ซึ่งเน้นการให้บริการอยู่เฉพาะในเขตย่างกุ้งและพะ

โค (7) สมาคมร้านจำหน่ายของที่ระลึกเมียนมา (Myanmar Souvenir Shops Association - MSEA) (8) 

สมาคมผู้แสวงบุญและนำเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Pilgrimage and Tour Operators Association - 

DPTOA) (9) สมาคมการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวเมียนมา (Myanmar Tourist Health Care Association) และ 

(10) สมาคมมัคคุเทศก์เมียนมา (Myanmar Tourist Guide Association - MTGA) (11) สมาคมการพัฒนา

ทรัพ ยากรม นุษย์ ด ้านการท่ อ งเท ี่ย ว เม ียนมา  (Myanmar Tourism Human Resources Development 

Association - MTHRDA)  นอกจากนี้ ยังหน่วยงานภาคเอกชนที่สำคัญของเขตตะนาวศรีที่รับผิดชอบดูแลและ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรี ได้แก่ (1) สมาคมมัคคุเทศก์

เกาะสอง (Kawthaung Tour Guide Association) (2) สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดมะริด (Myeik District 

Tourism Association - MDTA)  (3) สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวมะริด (Myeik Tourism Entrepreneurs’ 

Association) (4) สมาคมมัคคุเทศก์ท ้องถิ่นมะริด (Myeik Regional Guide Association - MRGA) และ(5) 

สมาคมการพัฒนาการค้าและการลงทุนประจวบคีรีขันธ์กับมะริด (Prachub Khirikhan – Myeik Trading 

Investment Development Association) 

รัฐบาลเมียนมาได้พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก

อาเซียนผ่านเวทีความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

(GMS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอริยะวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และความร่วมมือทางวิชาการและ

เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายในอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) อีกทั้งได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก

ของสหประชาชาติ (UNWTO) ตั ้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 และเป็นสมาชิกสมาคมการเดินทาง

แปซิฟิกเอเชีย (Pacific Asia Travel Association - PATA)     

จากการศึกษาข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวของเมียนมา พบว่า ในปี 2555 มีจำนวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเดินทางเข้ามท่องเที่ยวในเมียนมา 1,058,995 คน และได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2561 มีจำนวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมียนมา 3,551,428 คน และได้ปรับเพิ่มขึ้นในปี 2562 

เป็น 4,364,101 คน ตามลำดับ โดยร้อยละ 56 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเดินทางข้ามแดนผ่าน

ด่านพรมแดนทางบก และร้อยละ 41 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเดินทางมาโดยเครื่องบิน จึงเห็นได้ว่า 

การเดินทางข้ามแดนทางบกเป็นช่องทางการเดินทางข้ามแดนท่องเที่ยวที่สำคัญมากที่สุดของสหภาพเมียนมา 

โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมียนมา ได้แก่ จีน (ร้อยละ 39) ไทย (ร้อยละ 14) 

ยุโรป (ร้อยละ 9) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 6) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 5) ระยะเวลาพำนักในเมียนมาเฉลี่ยประมาณ 8 

วัน โดยท่ัวไป ฤดูกาลท่องเที่ยวเมียนมา (Peak Season) เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมซึ่งเป็นช่วง

ฤดูหนาว และช่วงฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวน้อย (Low Season) เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 

โดยเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสหภาพเมียนมา ได้แก่ นครย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เมืองพะโค 

ทะเลอินเล เมืองมัณฑเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน หาดงาปาลีที่รัฐยะไข่ หาดซวงทาที่เขตอิระวดี หาดฮเวซงที่

เมืองปะเต็น เป็นต้น  



77 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมียนมาได้กำหนดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีการ

ส่งเสริมในท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้  

 การท่องเท ี่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Cultural and Creative 

Tourism) ประกอบด้วยการชื่นชมทัศนียภาพ การนำเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรมและอาหาร

ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การจัดงานประเพณีและเทศกาล โดยมีเขตพื้นที่

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ได้แก่ เมือง

ล่าเสี้ยว (รัฐฉาน) เมืองพินอลวิน (รัฐฉาน) เมืองซีปอว์ (รัฐฉาน) เมืองมรัคอู (รัฐยะไข่) เมืองพะ

อัน (รัฐกะเหรี่ยง) เมืองฮากกา (รัฐฉิ่น) เมืองนัทมาแตง (รัฐฉิ่น) และเมืองลอยก่อ (รัฐคะยา) 

 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature Based Activities) ประกอบด้วยการท่องเที่ยวใน

อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ ภูเขา ทะเลสาบ ชายหาด และหมู่เกาะกลางทะเล เป็นต้น โดยมี

เขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลสาบอินเล (รัฐฉาน) 

เมืองพุกาม (เขตมัณฑะเลย์) หมู่เกาะมะริด (เมอร์กุย) (Myeik Archipelago) และเกาะสอง 

 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยว (Adventure 

and Experiential Tourism) ประกอบด ้วยการท่องเท ี่ยวด ้วยบอลลูน การปั่นจักรยาน

ท่องเที่ยว การเดินทางด้วยจักรยานยนต์ การพายเรือ การท่องเที่ยวคาราวาน การเดินป่า เป็น

ต้น โดยมีเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลสาบอินเล 

(รัฐฉาน) เมืองพุกาม (เขตมัณฑะเลย์) เมืองลอยก่อ (รัฐคะยา)  เมืองล่าเสี้ยว (รัฐฉาน) เมืองพิ

นอลวิน (รัฐฉาน) เมืองฮากกา (รัฐฉิ่น) เมืองนัทมาแตง (รัฐฉิ่น) เมืองปูเกตา (รัฐคะฉิ่น) และหมู่

เกาะมะริด (เมอร์กุย)  

 การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญทางน้ำและทางทะเล (Cruise Tourism and Yatching) 

ประกอบด้วยการท่องเที่ยวในแม่น้ำและการท่องเที่ยวทางทะเล โดยมีเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญทางน้ำและทางทะเล ได้แก่ นครย่างกุ้ง เมืองพุกาม 

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองอิระวดี หมู่เกาะมะริด (เมอร์กุย) และเกาะสอง 

 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ (MICE Tourism) โดย

มีเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวที่เป็น MICE Tourism ได้แก่ กรุงเนย์ปิดอว์ 

นครย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองฮาปาลี (รัฐยะไข่)  

ภายใต้แผนแม่บทการท่องเที่ยวของสหภาพเมียนมา กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งเมียนมา 

ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจ้างงานคนเมียนมาและการเพิ่มการ

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ประชาชนเมียนมา ภายใต้การธำรงรักษาและอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ มรดก

ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางอย่างอบอุ่น 

เป็นมิตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางเกิดความประทับใจวิถ ีชีวิตและมรดกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของสภาพเมียนมา” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน โดย (1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

การท่องเที่ยวที่มีรองประธานธิบดีเป็นประธานคณะกรรมการฯ และประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

โดยคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวทำหน้าที่เสนอแนะและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการท่องเที่ยว การส่งเสริมและการทำตลาดการท่องเที่ยว การตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจลง

ตรา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น (2) พฒนากรอบ

แผนงานการท่องเที่ยวและระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว (3) พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยและการ

คุ้มครองผู้บริโภคบริการท่องเที่ยว และ (4) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว เช่น การออกใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โรแรมที่พัก ร้านอาหาร การให้บริการรับจ้าง

ขนส่งนักท่องเที่ยว มาตรฐานแรงงานและผู ้ปฏิบัต ิงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มคุณภาพการบริการ 

โดย (1) ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว (2) จัดทำนโยบายและแผนงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว และ (3) พัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ

ท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว โดย (1) เพิ่มการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว (2) เสริมสร้างการปกป้องอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน โดยการดำเนินกิจการท่องเที่ยวบางประเภทจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  (3) กำหนดเขตพื้นที่การท่องเที่ยวตามสภาพความพร้อมของ

แต่ละพื้นที่ (4) ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการสร้าง

นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และ (5) เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ โดย (1) พัฒนาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (2) พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ และ (3) 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทานการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง โดย (1) 

ส่งเสริมการขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น นครย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ กรุงเนย์ปิดอว์ พุกาม ทะเลสาบอินเลย ทวาย และ

มะริด เป็นต้น (2) บูรณาการการวางแผนการขนส่งเข้ากับการท่องเที่ยว (3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่

เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงข่ายถนนและรางเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางปัง
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สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น การยกระดับมาตรฐานเส้นทางถนนระหว่างเมืองเชียงตุงกับเมืองตองจีน (รัฐ

ฉาน) ซึ่งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ของเมียนมา และการยกระดับมาตรฐานเส้นทางถนนระหว่าง

นครย่างกุ้ง- พะสิม-หาดงาปาลี (รัฐยะไข่) และการพัฒนาจุดพักรถตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 

Corridor) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และ (4) การลดข้อจำกัดการเข้าเมือง

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

 

ภาพที่ 3-1 จุดพักรถของเมียนมาที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจสายหลักเริ่มมีการพัฒนา 

สิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าในพื้นที่มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์ การวางตำแหน่งทางการตลาด และแบรนด์ของการ

ท่องเที่ยวเมียนมา โดย (1) ศึกษาอุปทาน อุปสงค์ และช่องว่างของระบบการเดินทางและการท่องเที่ยวของ

เมียนมา (2) สร้างแผนที่กลยุทธ์การตลาดสำหรับเมียนมา (3) เพิ่มความตระหนักแก่ประชาชนชาวเมียนมา

ให้เกิดความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวและความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านรับการท่องเที่ยว และ (4) การ

สร้างภาพลักษณ์ การวางตำแหน่งทางการตลาด และการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวในเมียนมาให้ติด

ตลาดโลก  

ในกรณีการข้ามแดนของคนไทยไปท่องเที่ยวในเมียนมา ส่วนใหญ่คนไทยใช้การเดินทางข้ามแดนผ่าน

จุดผ่านแดนทางบก โดยจุดผ่านแดน 3 อันดับแรกที่มีคนไทยข้ามแดนไปท่องเที่ยวในเมียนมามากที่สุด ได้แก่ 

จุดผ่านแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี และจุดผ่านแดนระนอง-เกาะสอง ตามลำดับ 

โดยพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางข้ามแดน

ไปท่องเที่ยวในเมียนมาจะเป็นผู ้ม ีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 78 ของนักท่องเที่ยวทั ้งหมดจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในเมียนมาส่วนใหญ่จะ

เป็นด้านความงดงามของธรรมชาติและประเพณีของชุมชน และราคาค่าอาหารและค่าครองชีพถูก ขณะที่

ความไม่ประทับใจของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ที่ความไม่สะอาดของยานพาหนะที่ให้บริการขนส่ง การไม่มี
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ระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การไม่มีข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

ที่มากเพียงพอ และโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานยังมีอยู่จำนวนจำกัด 

3.1.2 นโยบายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของเมียนมา 

สหภาพเมียนมาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าด้อยกว่า

ประเทศอื่นในอาเซียน ขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีโครงข่าย่เชื่อมโยงที่สมบูรณ์ การเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังเป็นไปอย่างลำบาก ยังไม่มีการพัฒนาทักษะความสามารถและการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง มีผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

จำนวนไม่มาก การดูแลรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง และการออกกฎระเบียบเพื่อกำกับควบคุมบริการ

ขนส่งและการออกใบอนุญาตการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง ที่ผ่านมา รัฐบาลบางประเทศ เช่น จีน อินเดีย 

ญี่ปุ่น และไทยให้ความช่วยเหลือการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในเมียนมา โดยเฉพาะระบบ

การขนส่งทางถนนและราง  

หน่วยงานภาครัฐของเมียนมาที่มีบทบาทพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและต้อง

มีการทำงานร่วมกับกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวของเมียนมา ได้แก่  

 กระทรวงการขนส่งเมียนมา (Ministry of Transport - MOT) ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน

ในสังกัด ได้แก่ (1) กรมการขนส่ง (2) กรมการบินพลเรือน (3) กรมการพาณิชยนาวี (4) 

กรมการขนส่งทางลำน้ำภายในประเทศ  (5) กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ (6) กรม

ทรัพยากรทางน้ำและระบบแม่น้ำ (7) สายการบินเมียนมา (8) สายการเดินเรือแห่งชาติเมียน

มาห้าดาว (9) การท่าเรือแห่งเมียนมา (10) อู่เรือเมียนมา (11) มหาวิทยาลัยการพาณิชยนาวี

แห่งเมียนมา และ (12) สถาบันเทคโนโลยีทางน้ำ 

 กระทรวงการขนส่งทางราง (Ministry of Rail Transport - MORT) ประกอบด้วย (1) การ

รถไฟแห่งเมียนมา (2) กรมการบริหารการขนส่งทางถนน ที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนและ

ตรวจสอบยานพาหนะทางบก การทดสอบและขอใบอนุญาตขับขี่ การจัดระเบียบการจราจร

และป้ายการจราจร การจัดเก็บภาษีรถยนต์ (3) กรมการวางแผนการขนส่ง รับผิดชอบการออก

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การประสานความร่วมมมือด้านการขนส่ง

ผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศทางบก (4) รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ

สินค้า และ (5) สถาบันกลางว่าด้วยการขนส่งและสื่อสาร  

(3) กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) รับผิดชอบการดำเนินการก่อสร้างและ

บำรุงรักษาถนน การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน การนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและซ่อม

บำรุงถนน การดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน และการดูแลงานโยธาธิการที่เป็น

งานถนน สะพาน สนามบิน และอาคารที่ให้บริการแก่สาธารณะ 

การเดินทางสัญจรภายในประเทศเมียนมาร้อยละ 50 ใช้การเดินทางทางถนน ร้อยละ 44 ใช้การ

เดินทางทางราง และอีกร้อยละ 6 ใช้การเดินทางทางน้ำและทางอากาศ ปริมาณการจราจรที่เดินทางสัญจร
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ในเมียนมามีความไม่หนาแน่นและไม่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด (ยกเว้นกรณีการเดินทางในนครย่างกุ้ง 

ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ) รัฐบาลเมียนมาตระหนักดีว่าระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเมียนมา

ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกมากเพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและการสัญจร 

เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะพบว่าโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของเมียนมีระดับ

การพัฒนาที่ด้อยกว่าอาเซียนอื่นๆ ทั ้งนี้ รัฐบาลเมียนมาได้จัดทำแผนแม่บทการขนส่งแห่งเมียนมาเพื่อ

ก่อให้เกิด (1) การประสานแผนงานการพัฒนาการขนส่งระหว่างเขตและจังหวัดต่างๆ (2) การบูรณาการการ

วางแผนการขนส่งควบคู่ไปกับการพัฒนาการเดินทางท่องเที่ยวและการพัฒนาย่านอุตสาหกรรมและพาณิช

ยกรรม (3) การพัฒนาการขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (4) การส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่ง

ภายในประเทศที่เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (5) การเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในโครงการ

ลงทุนขนส่ง และ (6) การส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเข้มแข็งทางการเงินของผู้ให้บริการขนส่ง  

สหภาพเมียนมามีกรอบนโยบายการขนส่ง “พัฒนาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนโดยบูรณาการขนส่งทุกรูปแบบทั้งการขนส่งทางถนน การขนส่ง

ทางราง การขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ และการขนส่งทางอากาศเพื่อผลประโยชน์

ของประเทศและประชาชนเมียนมา” โดยการพัฒนาระบบการขนส่งจะเน้นการพัฒนาตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridor) แสดงตามภาพที่ 3-1 ที่เชื่อมโยงกับเมืองศูนย์กลางพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม ดังนี้  
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ภาพที่ 3-2 ระเบียงเศรษฐกิจการขนส่งของเมียนมา 

 ระเบียงโลจิสติกส์เมียนมา-อินเดีย (Myanmar – India Logistics Corridor) เชื่อมโยง

เมืองมัณฑะเลย์กับเมืองชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (เมืองตามู) อำนวย

ความสะดวกทางการค้ากับประเทศอินเดีย ส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างภาคตะวันตกเฉียง

เหนือ (เขตสะกาย) กับอินเดีย และพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ราง และการขนส่งทางลำน้ำ
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เชื่อมโยงกับประเทศอินเดีย และมีส่วนท้ายของแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับอำเภอแม่

สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นทางอาเซียน AH1 ที่ออกจากอำเภอแม่สอด 

(ตาก) – เมียวดี – พะโค - นครย่างกุ้ง – มัณฑะเลย์ – ตามู (เมียนมา)  

 ระเบียงโลจิสติกส์เหนือ-ใต้ (North – South Logistics Corridor) เชื่อมโยงการขนส่งทาง

ถนน การขนส่งทางราง และการขนส่งทางน้ำภายในประเทศระหว่างนครหลวงย่างกุ้ง พะโค 

และเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองศูนย์กลางธุรกิจหลักของ

ประเทศ 

 ระเบียงโลจิสติกส์ใต้-ตะวันออก (South – East Logistics Corridor) เชื่อมโยงการขนส่ง

ระหว่างเมียนมากับไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างกันระหว่างกรุงเทพฯ กาญจนบุรี 

และเมืองทวาย เขตตะนาวศรี โดยเฉพาะการขนส่งทางรางและการขนส่งทางถนน (เน้นการ

ขนส่งสินค้ามากกว่าผู้โดยสาร) โดยเมียนมาจะจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้และ/หรือการ

ออกแบบรายละเอียดเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างเมืองทวาย – บ้านทิกิ – บ้านพุน้ำร้อน 

(กาญจนบุรี) และเมียนมาจะยกระดับถนนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ได้แก่ ทางหลวงอาเซียน 

AH123 ตั้งแต่เมืองทวาย – บ้านเมตตา (Myittar) – บ้านทิกิ – บ้านพุน้ำร้อน (กาญจนบุรี)   

 ระเบียงโลจิสติกส์ทางแม่น้ำสายหลัก (Main River Logistics Corridor) เชื่อมโยงการ

เดินเรือในแม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำชินดวิน เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเทกองที่มีศักยภาพในการ

ขนส่งทางน้ำ อาทิ ข้าว วัสดุก่อสร้าง และเชื้อเพลิง ควบคู่กับการพัฒนาท่าเทียบเรือและระบบ

การขนส่งทางรางและถนนเชื่อมโยงกับท่าเรือ 

 ระเบียงโลจิสติกส์ข้ามแดนเมียนมา (Trans Myanmar Logistics Corridor) เชื่อมโยงการ

ขนส่งระหว่างเมืองในฝ่ังทะเลอันดามันกับฝั่งตะวันตกของประเทศด้วยการพัฒนาการขนส่งทาง

ถนน ควบคู่กับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจชายแดน  

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Area Development Corridor) ซึ่งเป็นการพัฒนาการ

ขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง และการเดินเรือชายฝ่ังทะเลซึ่งครอบคลุมเมืองเศรษฐกิจใน

เขตตะนาวศรีครอบคลุมเมืองสำคัญต่างๆ ได้แก่ เมืองทวาย เมืองมะริด เมืองเกาะสอง โดย

เมียนมาจะยกระดับถนนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ได้แก่ ทางหลวงอาเซียน AH112 (ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1 ของประเทศเมียนมา) ตั้งแต่เมืองเมาะลำไย - เมืองทวาย – เมืองมะริด – 

ตะนาวศรี – บกเปี้ยน – เกาะสอง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นถนนมาตรฐานดีตลอดเส้นทาง

และใช้ในการเดินทางสัญจรได้โดยสะดวก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ตาม

แนวชายฝ่ังตั้งแต่รัฐมอญ เมืองทวาย เมืองมะริด และเมืองเกาะสอง ที่เคยให้บริการมาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษต้องหยุดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านความสะดวก

รวดเร็วเมื่อเทียกับการขนส่งทางถนนได้  
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ภาพที่ 3-3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดนิสาย 8 หรอืทางหลวงอาเซยีน AH112 

3.2  ภาพรวมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรีและการเดินทางข้าม

แดนกับไทย 

เขตตะนาวศรี (Tanintharyi Region) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหภาพเมียนมา มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอับ

ดับที่ 5 ของสหภาพเมียนมา โดยมีพื้นที่รวม 43,345 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 

ของพื้นที่ประเทศเมียนมาทั้งหมด มีประชากร 1.29 ล้านคน4 มีหลากหลายชาติพันธุ์ ทิศเหนือของเขต

ตะนาวศรีติดกับรัฐมอญ ทิศตะวันออกของเขตตะนาวศรีติดกับประเทศไทยระยะทาง 684 กิโลเมตร (ติดกับ

พรมแดนกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน

ระยะทาง 885 กิโลเมตร และทิศเหนือติดกับรัฐมอญเป็นระยะทาง 71 กิโลเมตร ภูมิประเทศของเขต

ตะนาวศรีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูเขาและเนินเขา มีส่วนเป็นที่ราบอยู่ด้านทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน ส่วนที่เป็น

ภูเขาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภูเขาของเทือกเขาตะนาวศรี รวมถึงมีหมู่เกาะ 840 แห่งอยู่ในทะเลอาณาเขตชายฝั่ง

เมียนมาและในทะเลสาบอินยากีในตัวเมืองตะนาวศร ีตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและน้ำพุร้อนกระจาย

อยู่หลายแห่งในเขตตะนาวศรี เช่น น้ำตกมะลิวัลย์ และน้ำพุร้อนมะลิวัลย์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

ได้แก่ หมู่เกาะมะริด (เมอร์กุย) ที่อยู่ตอนกลางและตอนใต้ในน่านน้ำเขตตะนาวศรี และหมู่เกาะมอสคอสที่อยู่

ตอนเหนือของน่านน้ำเขตตะนาวศรี  

เขตตะนาวศรีเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำหลายสายที่ไหลจากตอนเหนือสู่ตอนใต้ แม่น้ำสายหลักมี 3 สาย 

ได้แก่ (1) แม่น้ำตะนาวศรี (Tanintharyi River) เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดจากเมืองมิตจีนา รัฐกะฉิ่น ที่อยู่

ตอนกลางของเมียนมา โดยมีการจัดการนำเที่ยวทางน้ำในบางส่วนของแม่น้ำตะนาวศรี แต่ไม่สามารถใช้ใน

การสัญจรได้ในฤดูร้อนเนื่องจากมีระดับน้ำต่ำกว่ามาตรฐานการเดินเรือ (2) แม่น้ำปาแลก (Palac River) 

 
4 ขอ้มลูประมวลจาก http://www.tniregion.gov.mm/land‐info 
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ไหลจากตอนเหนือไปถึงตอนใต้ของจังหวัดเกาะสอง โดยสามารถใช้ในการเดินทางสัญจรท่องเที่ยวได้ตลอดปี 

(3) แม่น้ำทวาย (Dawei River) ไหลจากโตนเลสาบไปสู่เมืองทวายและเชื่อมกับทะเลอันดามัน   

 

ภาพที่ 3-4 สะพานข้ามแม่น้ำตะนาวศร ีบริเวณเมืองมะริด 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตตะนาวศรีเป็นป่าดิบชื้นร้อยละ 65 และมีป่าสงวนรวม 44 แห่ง อย่างไรก็

ตาม จากการที่ประชากรเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกจากการเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว งา 

ยางพารา หมาก และปาล์มน้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ พริกไทย และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ผลจากการที่เป็น

พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองตะนาวศรี 

จังหวัดมะริด เป็นพื้นที่ที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี 

จากฐานข้อมูลของเขตตะนาวศรี พบว่า ในปี 2560 มีประชากรในเขตตะนาวศรี 1.29 ล้านคน 

ประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ พม่า (ร้อยละ 87.1) รองลงมา ได้แก่ 

กะเหรี่ยง (ร้อยละ 7.5) มอญ (ร้อยละ 2.2) ชาติพันธ์ุอื่นๆ เช่น คะยา ฉาน ยะไข่ คะฉิ่น คิดเป็นร้อยละ 3.2 

เขตตะนาวศรีแบ่งการปกครองออกเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดทวาย จังหวัดมะริด และจังหวัดเกาะสอง 

มีเมืองทวายเป็นเมืองเอกของเขตตะนาวศรี และเมืองมะริดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดมะริด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดทวาย และจังหวัดเกาะสอง 

ตามลำดับ แสดงตามตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 เขตการปกครองและพื้นที่ของเขตตะนาวศรี 

จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) อำเภอ จำนวนประชากร  ร้อยละประชากรที่

อาศัยในเขตเมือง 

ทวาย  14,404 ทวาย  ล่องโลน ตะแยะช่อง เยพยู กะเล

อ่อง มิตยา 

471,775 20.3 

มะริด  20,158 มะริด  จู้นซุ ปะลอ ตะนาวศร ี 650,914 2.2 

เกาะสอง  9,182 เกาะสอง บกเปี้ยน  167,766 37.6 

รวม 43,344  1,290,455 13.4 
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จังหวัดทวาย 

จังหวัดทวาย เป็นเมืองเอกหรือเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี ตั้งอยู่ตอนบนของแม่น้ำทวาย และทิศ

ตะวันตกอยู่ติดกับทะเลอันดามัน และเคยมีโครงการจะก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวายบนพื้นที่ขนาด 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ย่านพาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานทางรางและถนนที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม 

โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารผ่านด่านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดทวายมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวบนฝ่ังและในทะเล โดยแหล่งท่องเที่ยว

บนฝั่งส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดชเวธาลยังดอมู วัดเตาวาเย้าพญาจี เจดีย์ชินมอ เจดีย์

ชินโมทิพญาตลาดร้อยป ี(ตลาดเซจี) และการท่องเที่ยวชายหาด ได้แก่ หาดเมาะมะกัน และหาดคุณปู่ เป็น

ต้น ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญ ได้แก่ หมู่เกาะมอสคอส ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลและรัฐบาล

เมียนมาเพิ่งเปิดให้มีการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2560  

 

ภาพที่ 3-5 แหล่งท่องเทีย่วที่สำคัญของจังหวัดทวาย เมียนมา 
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ภาพที่ 3-6 แหล่งท่องเทีย่วที่สำคัญของจังหวัดทวาย เมียนมา 

ระบบการเดินทางขนส่งที่สำคัญของจังหวัดทวาย มีดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนน การเดินทางถนนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสาร

ประจำทางจากจังหวัดทวายขึ้นไปนครย่างกุ้งมีระยะทาง 623 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 (National Highway 8) หรือการเดินทางจากจังหวัดทวายลงไปจังหวัดมะริดมี

ระยะทาง 246 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 ชั่วโมง และการเดินทางจากจังหวัดทวายลงไปจังหวัดเกาะสองมี

ระยะทาง 657 กิโลเมตร ใช้เวลา 13 ชั่วโมง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 โดยมีรถประจำทางของ

เอกชนให้บริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทวาย (Dawei Bus Terminal) ตั้งอยู่ห่างจากใจกลาง

ตัวเมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานทวายประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมี

ผู ้ประกอบการเดินรถประจำเส้นทางให้บริการใน (1) เส้นทางระหว่างจังหวัดทวายกับนครย่างกุ้ง มี

ผู ้ประกอบการเดินรถรายสำคัญ ได้แก่ Khaing Mandalay, Shwe Mandalay Express, Shwe Sin Setkyar, 

ATW Express และ Mann Yarzar Express ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารด้วยรถ

มาตรฐานประมาณ 9 เหรียญสหรัฐ และรถปรับอากาศพิเศษประมาณ 13 เหรียญสหรัฐ (มีเบาะปรับเอน 

โทรทัศน์ อาหารและเครื่องดื่มบริการระหว่างเดินทาง)  



88 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

 

ภาพที่ 3-7 ประตูทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทวาย ซึ่งยังขาดการพัฒนา 

และไม่มีป้ายแนะนำการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

 

ภาพที่ 3-8 สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทวาย จัดให้มีลานจอดรถโดยสารและรถบรรทุก 

สินค้าอยู่ในบริเวณสถานีเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการกำกับควบคุมและตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
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ภาพที่ 3-9 สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทวาย ยังไม่มีห้องรับรองผู้โดยสารของส่วนกลาง  

โดยผู้โดยสารจะน่ังคอยรถอยู่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถแต่ละราย 

 

ภาพที่ 3-10 รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดทวายกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตตะนาวศรีและนครย่างกุ้ง

ให้บริการโดยบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถประจำเส้นทาง 
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ภาพที่ 3-11 สภาพภายในรถโดยสารปรับอากาศประจำทางระหว่างจังหวัดทวายกับจังหวัดอื่นๆ 

ในเขตตะนาวศรีและนครย่างกุ้งที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชน 

 

ภาพที่ 3-12 การให้บริการเดินรถระหว่างเมืองในจังหวัดทวาย และระหว่างจังหวัดทวายกับจังหวัดมะรดิ

จะมีการให้บริการเดินทางด้วยรถตู้ ซึ่งมีสำนักงานอยู่บริเวณใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

2) การขนส่งทางราง จังหวัดทวายมีสถานีรถไฟทวาย ที่มีบริการขนส่งทางรางเชื่อมโยงระหว่าง

จังหวัดทวาย เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟเมาะลำไย (รัฐมอญ) และสถานีกลางนครย่างกุ้ง (Yangong Central 

Railway Station) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟต่อจากจังหวัดทวายถึงจังหวัดมะริด  
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ภาพที่ 3-13 สภาพห้องโดยสารภายในรถไฟเมียนมาที่ใหบ้ริการระหว่างย่างกุ้งกับจังหวัดทวาย 

3) การขนส่งทางอากาศ มีที่ท่าอากาศยาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 3 

กิโลเมตร ได้แก่ ท่าอากาศยานทวาย เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กมีความยาวทางวิ่ง 3.66 กิโลเมตร ใช้

รองรับการเดินทางภายในประเทศ มีเที่ยวบินให้บริการระหว่างท่าอากาศยานทวายกับท่าอากาศยานย่างกุ้ง 

โดยสายการบิน Mann Yadanarpon Airlines และเที่ยวบินให้บริการระหว่างท่าอากาศยานทวายกับท่าอากาศ

ยานย่างกุ้งกับท่าอากาศยานเกาะสอง โดยสายการบิน Myanmar National Airlines  

 

ภาพที่ 3-14 ท่าอากาศยานทวาย 

4) การขนส่งทางน้ำ จังหวัดทวายเคยมีสายการเด ินเร ือด่วน (Express Ferry) ของก ิจการ 

Ayeyarnaddy, Hifi Express และ Fortune Express ให้บริการเดินเรือโดยสารเลียบชายฝ่ังระหว่างจังหวัด

ทวาย – จังหวัดมะริด – จังหวัดเกาะสอง (มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 200 คน) เริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือ

เซมพิวปิน ห่างจากตัวเมืองทวายไปประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารสำคัญที่สุดของจังหวัด

ทวาย แต่ได้ระงับการให้บริการเดินเรือดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 2559 คิดค่าโดยสารประมาณ 1,300 บาท 

เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางกับบริการขนส่งผู ้โดยสารทางถนนได้ 

เนื่องจากรัฐบาลได้ลงทุนปรับมาตรฐานถนนดีขึ้นและได้อนุญาตให้มีการเดินรถโดยสารประจำเส้นทางมาก  
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ภาพที่ 3-15 เรือด่วนให้บริการเดินทางระหว่างเมืองเลียชายฝั่งในเขตตะนาวศร ีไม่สามารถแข่งขันกับ

ให้บริการขนส่งทางถนนได้และทยอยเลิกกิจการลงเมื่อเส้นทางถนนพัฒนาดีมากขึ้น 

 

ภาพที่ 3-16 ท่าเรือเซมพิวปิน ที่เคยใช้รองรับการเดินเรือด่วนเลียบชายฝั่งทะเล 

 

ภาพที่ 3-17 ท่าเรือเซมพิวปิน ยังไม่มีสิง่อำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเทีย่ว 
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แม้ว่า การเดินทางทางน้ำด้วยเรือด่วนประจำเส้นทางเลียบชายทะเลจะหยุดการให้บริการลง

เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับรถโดยสารประจำเส้นทางได้ แต่จังหวัดทวายยังมีการให้บริการเดินเรือเพื่อ

การท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆ โดยเฉพาะหมู่เกาะมอสคอส (Moscos Islands) ในทะเลอันดามันที่อยู่ทาง

ตอนเหนือของเขตตะนาวศรีและเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลมีชายหาดและปะการังสวยงามคล้ายกับหมู่เกาะ

มะริด (เมอร์กุย) โดยเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อดำน้ำตื้น พายเรือ

คายัค ท่องเที่ยวดูนกบนเกาะบ้าง อย่างไรก็ตาม จังหวัดทวายยังไม่ได้จัดให้มีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการ

ท่องเที่ยวไปหมู่เกาะมอสคอส นักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเพื่อไปขึ้นเรือที่จอดทอดสมออยู่บริเวณริมชายหาด 

ทำให้เกิดความไม่สะดวก โดยเฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กที่อาจขึ้นลงเรือลำบาก ทั้งนี้การ

เดินทางจากฝั่งเมืองทวายไปหมู่เกาะมอสคอสใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

 

ภาพที่ 3-18 จังหวัดทวายยังไม่มีท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องเดนิลุยน้ำไปขึ้นเรอื 

 

ภาพที่ 3-19 หมู่เกาะมอสคอสของจังหวัดทวาย 
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การเดินทางข้ามแดนทางบกจากไทยไปจังหวัดทวาย เขตตะนาวศรี 

การเดินทางข้ามแดนทางบกจากไทยไปยังจังหวัดทวาย เขตตะนาวศรี สามารถใช้การเดินทางผ่าน

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อำเมืองกาญจนบุรี โดยกรณีนักท่องเที่ยวไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่มี

การตรวจลงตราจากเมียนมา รวมทั้งสามารถนำบัตรประชาชนไปทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary  

Border Pass) กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและข้ามแดนไปฝ่ังเมียนมา อาศัยอยู่ในเมืองทวายได้ 7 วัน แต่

ไม่สามารถนำรถทะเบียนไทยเข้าไปในสหภาพเมียนมาได้เกินกว่าเขตพรมแดนที่กำหนดบริเวณบ้านทิกิ  ซึ่งมีรี

สอร์ทและสถานบันเทิง (คาสิโน) ตั้งอยู่จำนวนหลายแห่ง เช่น เดอะรีสอร์ท ทวายรีสอร์ท เอ็มไพร์พลาซ่า

แอนด์รีสอร์ท เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวไทยจะนำรถอยู่บริเวณพรมแดนไทยที่รีสอร์ทในฝ่ังเมียนมาจัดให้มีที่

จอดรถบริการ 

 

ภาพที่ 3-20 จุดผ่านแดนขาออกจากประเทศไทยไปเมียนมา 

 

ภาพที่ 3-21 จุดผ่านแดนขาเข้าประเทศไทย 
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ภาพที่ 3-22 รถบริการของที่พักและสถานบันเทิงในฝั่งเมียนมา จดัให้มีรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยว

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากฝั่งไทย โดยให้บริการถึงบริเวณบ้านทิกิ แตไ่ม่สามารถ

เดินทางออกนอกพื้นทีไ่ปถึงหมู่บ้านอื่นๆ และไม่สามารถเดินทางไปถึงเมืองทวายได ้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้การเดินทางข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนทำ

ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 – 20.00 น. อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้บริการข้ามแดนนอกเวลาราชการ กล่าวคือ 

ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และวันหยุดราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีข้อกำหนดเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายจากเจ้าของพาหนะหรือคนขับพาหนะครั้งละ 25 บาท สำหรับการนำรถยนต์ข้ามแดน (ข้ามแดนไป

ได้ไม่เกินพื้นที่พรมแดนของฝั่งเมียนมาที่กำหนด) และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนโดยสารคนละ 5 บาท จาก

การสำรวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อนกว่าร้อยละ 95 

จะเดินทางข้ามแดนมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและใช้บริการสถานบันเทิง (คาสิโน) ในบ้านทิกิ และส่วนที่เหลือไม่

ถึงร้อยละ 5 จะเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวยังเมืองทวาย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร จากพรมแดน

ไทย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองทวายส่วนใหญ่จะซื้อ

บริการทัวร์จากฝ่ังไทยและเดินทางด้วยเอกสารบัตรผ่านแดนชั่วคราว และนักท่องเที่ยวไทยบางส่วนใช้บริการ

เช่ารถตู้หรือรถรับจ้างบริการที่เหมาคัน คิดค่าบริการประมาณ 4,000 บาทสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก และ

ประมาณ 6,000 บาทสำหรับรถตู้ และในกรณีของนักท่องเที่ยวที่มิใช่สัญชาติไทยที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดน

บ้านพุน้ำร้อนมายังเมืองทวายส่วนใหญ่เป็นคนยุโรปและคนญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม พบว่า คน

ต่างชาติที่มิใช่คนไทยและคนเมียนมาที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองทวาย ส่วนใหญ่เลือกใช้การเดินทางด้วย

เครื่องบินจากท่าอากาศยานย่างกุ้งเพื่อมาลงยังท่าอากาศยานเมืองทวาย และบางส่วนเริ่มต้นการเดินทาง

จากนครย่างก้ง สหภาพเมียนมา โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างชาติที่มิใช่คนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว

เมืองทวาย ได้แก่ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน 
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ภาพที ่3-23 จุดตรวจความมั่นคงของไทย เป็นจดุสุดทา้ยก่อนออกจากไทยเข้าสู่จุดผ่านแดนถาวรบ้านทกิิ  

 

ภาพที่ 3-24 จุดผ่านแดนถาวรบ้านทิกิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของเมียนมาที ่

อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน 
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เมื่อเดินทางไปถึงฝ่ังบ้านทิกิแล้วจะต้องทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และหากต้องการเดินทางไปถึง

จังหวัดทวายก็สามารถใช้บริการรถประจำเส้นทาง (ส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมาที่ใช้บริการ) และรถรับจ้าง

บริการ (ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการเหมารถ) เพื่อไปท่องเที่ยวในจังหวัดทวาย มีทั้งรถตู้

และรถยนต์น่ัง ระหว่างการเดินทางมีสถานีบริการน้ำมันอยู่จำนวนน้อย และผู้ขับขี่จะต้องม่ันใจว่ามีน้ำมัน

เพียงพอต่อการเดินทาง อีกทั้งสภาพเส้นทางมีถนนไม่ดี ขรุขระ มีจุดพักรถระหว่างทางเพียง 2 จุดที่จัดให้มี

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยรถยนต์ที่ใช้เดินทางจะต้องเปลี่ยนยาง

รถยนต์ทุก 6 เดือน เนื่องจากสภาพถนนที่ทรุดโทรมและไม่ได้รับการบำรุงรักษา  

 

ภาพที่ 3-25 รถให้บรกิารประจำเส้นทางหรอืรถรับจ้างบรกิารที่จอดรอคอยนักท่องเที่ยวบรเิวณบ้านทกิ ิ

  

 

ภาพที่ 3-26 สภาพเส้นทางระหว่างบ้านทิกิ ถึงเขตแดนเมืองทวาย 

มีสภาพเส้นทางที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางทอ่งเที่ยว 
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ภาพที่ 3-27 สภาพจดุพกัรถตามรายทางระหว่างบ้านทิกิ บ้านแม่ต้า ถึงเขตแดนตัวเมืองทวาย  

 

ภาพที่ 3-28 สภาพป้ายบอกทางระหว่างบ้านทิกิ บ้านแม่ต้า ถึงเขตแดนตัวเมืองทวาย  
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การเดินทางจากพรมแดนไทยมาถึงเขตเมืองทวายมีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาใน

การเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สภาพเส้นทางเกือบทั้งหมดจากบ้านทิกิ – บ้านแม่ต้า – เขตแดนเมืองทวาย 

มีสภาพไม่ดี แต่เมื่อเดินทางเข้ามาถึงเมืองทวายแล้ว สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและสามารถใช้ใน

การเดินทางท่องเที่ยวได้ 

 

ภาพที่ 3-29 สภาพถนนภายในเขตเมืองทวาย เป็นถนนลาดยางมาตรฐาน 

และสามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได ้

จังหวัดมะริด 

จังหวัดมะริด (ชื่อเดิม คือ เมอร์กุย หรือมเยะ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1820 เกิดขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย 

โดยคนไทยเรียกว่าเมืองมะริด แต่คนอังกฤษเรียกว่าเมืองเมอร์กุย แต่ในความหมายของคนเมียนมา หมายถึง 

พื้นที่ชายของหรือพื้นที่ตอนใต้สุดของประเทศ ทั้งนี้เมืองมะริดเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของเขตตะนาวศรี มี

แม่น้ำตะนาวศรีไหลผ่านพื้นที่เมืองมะริด และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การประมง และเมืองแห่งการ

ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญที่สุดของเขตตะนาวศรี  และเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือของเขตตะนาวศรี เศรษฐกิจ

ของจังหวัดมะริดขึ้นอยู่กับการทำประมง การผลิตและแปรรูปยางพาราและมะพร้าว อาหารทะเลตากแห้ง

กะปิ และอาหารทะเลแปรรูป เก็บรังนก การทำฟาร์มไข่มุก และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการ

ท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะหมู่เกาะเมอร์กุย (Mergui Archipelago) ที่ประกอบด้วยเกาะน้อยเกาะใหญ่

ประมาณ 800 เกาะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญที่สุดของสหภาพเมียนมาและเป็นแหล่งดำน้ำที่

สวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยทิศเหนือของจังหวัดมะริดอยู่ติดกับจังหวัดทวาย ทิศใต้อยู่ติด

กับจังหวัดเกาะสอง ทิศตะวันตกของจังหวัดมะริดอยู่ติดกับทะเลอันดามัน และทิศตะวันออกอยู่ติดกับจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยจังหวัดมะริดได้มีการสานสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

การปกครองท้องถิ่นของจังหวัดมะริดแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ เมืองมะริด เมืองกองซู เมืองตะ

นินทะยี เมืองปาลอ เมืองมูด่อง (มอเต่า) และเมืองปาลัง โดยเมืองมูด่อง (Mawdanung) เป็นหมู่บ้านติดกับ

ด่านสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษของไทย และอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนเข้าถึงพื้นที่
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ฝั่งเมียนมา จะมีศาลของเจ้าพ่อหินกอง ซึ่งทั้งคนไทยและคนเมียนมาเคารพนับถือ ทางเข้าหมู่บ้านมีหน่วย

ทหารเมียนมาประจำอยู่ที่ชายแดน เป็นจุดตรวจของเมียนมา จากจุดตรวจเข้าไปประมาณ 800 เมตร จะถึง

หมู่บ้านมูด่อง มีประชากรประมาณ 500 คน อาชีพหลัก คือ ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย และชาวบ้านส่วนหนึ่งเดิน

ทางเข้ามาทำงานในฝั่งไทยแบบเช้าไปเย็นกลับ จำนวนประมาณวันละ 100 คน เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเชิงเขา  

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมะริดมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวบนฝ่ังและแหล่งท่องเที่ยวในทะเล โดย

แหล่งท่องเที่ยวบนฝ่ังส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น เมืองตะนาวศรี วัดตอเจ้า วัดพระนอนตู

ละชเวทัลเยือง สะพานข้ามแม่น้ำตะนาวศรี สะพานจวยกู ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มและกุ้งมังกร การต่อเรือ และการ

ท่องเที่ยวทางทะเลในหมู่เกาะเมอร์กุย และอุทยานแห่งชาติทางทะเลลัมปิ  

 

 

ภาพที่ 3-30 แหล่งท่องเทีย่วสำคัญของจังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี 
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ภาพที่ 3-31 อู่ต่อเรือในจงัหวัดมะริด 

สถานทีท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเขตตะนาวศรีมากที่สุด5 สำหรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ ได้แก่ การท่องเที่ยวในหมู่เกาะมะริด (หมู่เกาะเมอร์กุย) (ครอบคลุมพื้นที่ในทะเลของจังหวัดเกาะ

สอง และจังหวัดมะริด) ซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะลัมปี (Lampi Islands Marine 

National Park) เกาะจำนวนมากกว่า 800 แห่ง เกาะเกือบทุกแห่งไม่มีผู ้อาศัยและไม่มีการเปิดให้มีการ

ท่องเที่ยวจนกระทั่งปี พ.ศ.2549 รัฐบาลเมียนมาได้เริ่มทยอยเปิดให้มีการท่องเที่ยวบางเกาะที่มีการสำรวจ

แล้ว โดยนักท่องเที่ยวนิยมดำผิวน้ำดูปะการังและสัตว์ทะเลหายาก การดำน้ำลึก ว่ายน้ำ ปีนเขาเพื่อไปจุดชม

วิว ล่องเรือสำราญขนาดเล็ก และอาบแดด โดยช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว

ทะเลอันดามันตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศดี ทะเลสงบ และสามารถเห็น

ปะการังและสัตว์ทะเลได้ชัดเจน ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Ministry 

for Natural Resources and Environmental Conservation) มีประกาศกระทรวงฯ เรื่องการปิดเกาะตั้งแต่เดือน

มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และกิจการเอกชนจะไม่จัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวทะเลหมู่เกาะมะริด

ในช่วงดังกล่าว แต่อาจจัดโปรแกรมท่องเที่ยวป่าชายเลนและการประมงชายฝ่ัง หรือการท่องเที่ยวบนฝ่ัง เช่น 

การท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวอุทยานบนบก 

น้ำตก น้ำพุร้อน และรับประทานอาหารทะเล เป็นต้น 

 

 
5 ข้อมูลรวบรวมจาก https://tourisminmyanmar.com.mm/th/myeik-archipelago/  
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ภาพที ่3-32 หมู่เกาะเมอร์กุย หรอืหมู่เกาะมะรดิ ที่สามารถเลอืกขึน้เรอืท่องเทีย่วได้ทั้งจากจดุต้นทาง 

ที่เป็นท่าเรือในจังหวัดมะริด และจุดต้นทางที่เป็นท่าเรือในจังหวดัเกาะสอง  
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การขนส่งในจังหวัดมะริด 

ระบบการเดินทางขนส่งที่สำคัญของจังหวัดมะริด มีดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนน การเดินทางถนนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสาร

ประจำทางจากจังหวัดมะริดขึ้นไปยังนครย่างกุ้งมีระยะทาง 865 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 ชั่วโมง 

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 จากจังหวัดมะริดขึ้นไปยังจังหวัดทวายมีระยะทาง 246 กิโลเมตร ใช้เวลา

ประมาณ 5 ชั่วโมง และจากจังหวัดมะริดลงไปยังจังหวัดเกาะสองมีระยะทาง 430 กิโลเมตร ใช้เวลา

ประมาณ 9 ชั่วโมง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 โดยมีรถประจำทางของเอกชนให้บริการจากสถานี

ขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดมะริด (Myeik Bus Terminal) ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางตัวเมืองมะริดประมาณ 5 

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานมะริดประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีผู ้ประกอบการเดินรถประจำ

เส้นทางให้บริการในเส้นทางระหว่างจังหวัดมะริด จังหวัดทวาย กับนครย่างกุ้ง และระหว่างจังหวัด

มะริดกับจังหวัดเกาะสอง มีผู ้ประกอบการเดินรถรายสำคัญ ได้แก่ ATW Express, Golden Mandalay 

Express, Khaing Mandalay Express, Mandalar Minn Express และ Mann Yar Zar Express ใช ้ระยะเวลา

เดินทางระหว่างจังหวัดมะริดขึ้นไปยังนครย่างกุ้งประมาณ 21 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารด้วยรถมาตรฐาน

ประมาณ 17 เหรียญสหรัฐ และรถปรับอากาศพิเศษประมาณ 23 เหรียญสหรัฐ (มีเบาะปรับเอน โทรทัศน์ 

อาหารและเครื่องดื่มบริการระหว่างเดินทาง)  

 

ภาพที่ 3-33 สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดัมะรดิ ตั้งอยูบ่นทางหลวงอาเซยีน AH112 (ทางหลวงสาย 8) 
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ภาพที่ 3-34 ทางหลวงอาเซียน AH112 (ทางหลวงสาย 8) ถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างมะรดิ-ทวาย-ย่างกุ้ง 

 

ภาพที่ 3-35 จุดจำหน่ายบัตรโดยสารของ Golden Mandalay Express ในพื้นที่สถานีขนส่ง 

 

ภาพที่ 3-36 รถประจำทางปรับอากาศพิเศษระหว่างมะริดกับย่างกุ้ง 
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2) การขนส่งทางราง จังหวัดมะริดยังไม่มีบริการขนส่งทางราง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาอยู่

ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟต่อจากจังหวัดทวายถึงจังหวัดมะริด  

3) การขนส่งทางอากาศ มีที่ท่าอากาศยาน 1 แห่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมะริดประมาณ 3 

กิโลเมตร ได้แก่ ท่าอากาศยานมะริด เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กมีความยาวทางวิ่ง 2.74 กิโลเมตร ใช้

รองรับการเดินทางภายในประเทศ โดยมีเที่ยวบินให้บริการระหว่างท่าอากาศยานมะริดกับท่าอากาศยานย่าง

กุ้ง โดยสายการบิน Myanmar Airways  

 

ภาพที่ 3-37 ท่าอากาศยานมะริด 

 4) การขนส่งทางน้ำ จังหวัดมะริดเคยมีสายการเดินเรือด่วนของกิจการ Ayeyarnaddy, Hifi 

Express และ Fortune Express ให้บริการเดินเรือโดยสารเลียบชายฝ่ังระหว่างจังหวัดทวาย – จังหวัดมะริด – 

จังหวัดเกาะสอง (มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 200 คน) เริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือ Seik Nge Jetty 

ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสาระสำคัญที่สุดของจังหวัดมะริด แต่ได้ระงับการให้บริการเดินเรือดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 

2559 คิดค่าโดยสารประมาณ 1,300 บาท เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านระยะเวลาและต้นทุนการ

เดินทางกับบริการขนส่งผู ้โดยสารทางถนนได้ เนื่องจากรัฐบาลได้ลงทุนปรับมาตรฐานถนนดีขึ้นและได้

อนุญาตให้มีการเดินรถโดยสารประจำเส้นทางมาก แต่ยังมีการเดินทางทางน้ำระหว่างฝั่งเมืองมะริดกับเกาะ

ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเดินทางสัญจรของประชากรและใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวไปโดยท่องเที่ยวโดยใช้เรือเร็ว 

(Speed Boat) ของกิจการนำเที่ยวในการให้บริการที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งเมียนมา (Union of 

Myanmar Tourism Association - UMTA) สม าคมผู ้ป ร ะก อบ ก าร ท่ อ ง เท ี่ย วม ะร ิด  (Myeik Tourism 

Entrepreneurs Association) สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมะริด (Myeik District Tourism Association) โดยมี

บริการเดินเรือนำเที่ยวไปชมวิถีชีวิตชุมชนเมียนมาในการแปรรูปอาหารทะเล เลี้ยงมุก เก็บรังนก เลี้ยงปูนิ่ม 

และท่องเที่ยวหมู่เกาะเมอร์กุย เช่น เกาะโดม (Dome Island) และวิถีชีวิตชาวมอร์แกน (Sea Gypsy) โดยมี

ตัวอย่างกิจการนำเที่ยวรายสำคัญที่ให้บริการเดินเรือท่องเที่ยว เช่น I Travellor Travel and Tour, Bright Asia 

King Travels and Tours, Jade Flower Travel, Green Neco Travels and Tours, Lift Seeing Tours, Mergui 

Chancellor Traveler and Tour, Mergui Dolphin Travel and Tour, Mergui Paradise และ  Mergui Princess 
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เป็นต้น โดยท่าเรือที่สำคัญที่สุดสำหรับเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวในทะเลมะริดและสัญจรเดินทาง

ของประชาชน ได้แก่ ท่าเรือเซกแหว่ (Seik Nge Jetty)  

 

ภาพที่ 3-38 ท่าเรือ Seik Nge Jetty ที่เป็นท่าเรือสำคัญที่สุดของจังหวัดมะริด 

 

ภาพที่ 3-39 ท่าเรือ Seik Nge Jetty ใช้ในการเดินทางสัญจร 

และท่องเที่ยวข้ามระหว่างฝั่งกับเกาะในจังหวัดมะริด 

 

ภาพที่ 3-40 เรอืให้บรกิารเดนิทางสัญจรของประชาชนเมยีนมาจอดเทยีบท่า ณ ทา่เรอื Seik Nge Jetty  
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ภาพที่ 3-41 เรือเร็วที่ใหบ้ริการนำเที่ยวไปหมู่เกาะในทะเลมะริด 

 

ภาพที่ 3-42 ท่าเรอืในจังหวัดมะรดิหลายแห่งประสบปัญหากับระดบัน้ำลงเนื่องจากเป็นท่าเรอืแม่น้ำ 

ทำให้ไม่สามารถให้บริการเดินเรือด้วยเรือขนาดใหญ่ได ้

 

ภาพที่ 3-43 บรกิารรถรับจ้าง (รถสองแถวเล็ก และรถตุ๊กตุ๊ก) จอดให้บรกิารหน้าท่าเรอื Seik Ngt Jetty 
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ภาพที่ 3-44 ที่ทำการสมาคมการท่องเที่ยวแห่งมะริด (Myeik District Tourism Association) 

ตั้งอยู่บริเวณหน้าท่าเรือทอ่งเที่ยว Seik Nge Jetty  

การเดินทางข้ามแดนทางบกจากไทยไปจังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี 

การเดินทางข้ามแดนทางบกไทยไทยไปยังจังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี สามารถใช้การเดินทางผ่าน

จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยอนุญาตให้เฉพาะคนไทยกับคนเมียนมาเท่านั้นที่

สามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยจัดทำเป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ซึ่งนักท่องเที่ยว

ไทยสามารถเดินทางจากบ้านมูด่องไปถึงเมืองมะริดได้เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร และพำนักได้

ไม่เกิน 7 วัน และกรณีหนังสือผ่านแดน (Border Pass) พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน แต่ไม่สามารถเดินทาง

ต่อเนื่องไปยังเมืองอื่นๆ ของเขตตะนาวศรีที่อยู่ถัดจากเมืองมะริดได ้เช่น เมืองเกาะสอง เมืองบกเปี้ยน และ

เมืองทวาย ขณะที่คนเมียนมาที่เดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดนสามารถพนำอยู่ในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้

ไม่เกิน 2 วัน 1 คืน และไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปยังท้องที่อื่นๆ เช่น 

อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และจังหวัดในภาคใต้อื่นๆ ได้ เนื่องจากจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรยังไม่ได้ถูก
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ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร และอยู่ระหว่างหาข้อยุติระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเรื่องหลักเขต

แดนที่อยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อหินกอง จึงส่งผลให้สามารถอนุญาตบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเมียนมาข้าม

แดนได้ ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางข้ามแดนมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจุดผ่านแดนถาวรทางบกอื่นๆ 

ที่เชื่อมโยงกับเขตตะนาวศรี ได้แก่ จุดผ่นแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน (กาญจนบุรี) และจุดผ่านแดนถาวรใน

จังหวัดระนอง  

 

ภาพที่ 3-45 สถานที่ยืน่ขอทำบัตรผ่านแดนช่ัวคราวของกรมการปกครองที่อยูบ่ริเวณด่านสิงขร 

 

ภาพที่ 3-46 จุดตรวจของฝ่ายความมั่นคงกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 ก่อนพ้นเขตแดน

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เข้าสู่บ้านมูด่อง สหภาพเมียนมา 

จุดผ่านแดนของเขตตะนาวศรีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ด่านมูด่อง ซึ่ง

บริเวณด่านยังไม่มีการพัฒนามากนักเมื่อเทียบกับฝั่งไทย โดยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงบัตรผ่านแดน ณ ที่ทำ

การตรวจคนเข้าเมืองมูด่อง โดยรถยนต์หรือรถบรรทุกของไทยสามารถข้ามแดนจากฝ่ังด่านสิงขรมาบริเวณ

พื้นที่ชายแดนบ้านมูด่องได้ ประมาณ 4 กิโลเมตร และไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ทะเบียนไทยเข้าไปฝั่ง

เมียนมาได้ เนื่องจากจุดผ่อนปรนด่านสิงขรยังไม่ได้ถูกยกระดับสถานะขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งไทยกับ
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เมียนมายังไม่ได้จัดทำความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเดินรถประจำเส้นทาง

และไม่สามารถขับรถไปพื้นที่ตอนในของเมียนมาที่อยู่ถัดจากบ้านมูด่องไปได้  

 

 

 

ภาพที่ 3-47 จุดผ่อนปรนบ้านมูด่อง สหภาพเมียนมา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านสิงขร 
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ภาพที่ 3-48 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่อนปรนบ้านมูด่อง  

บริเวณถัดจากจุดผ่อนบ้านมูด่องไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงเมืองมูด่อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดน

ของเมียนมา ซึ่งมีกิจการรับจ้างขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของเมียนมา (การเดินทางด้วยการเช่ารถตู้ฝั่งมูด่องไป

มะริดคิดราคาหัวละ 500 บาท และหากจ้างเหมารถตู้คิดในอัตรา 4,000 บาท) และธุรกิจนำเที่ยวของเมียน

มาตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น AKM Tourism ที่เป็นกิจการที่คนไทยกับเมียนมาร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะริด โดยคิดราคาค่าบริการนำเที่ยวหัวละประมาณ 

6,500 บาท และในส่วนของสภาพเส้นทางถนนที่เชื่อมโยงระหว่างบ้านมูด่องกับเมืองมะริด มีระยะทาง 190 

กิโลเมตร ซึ่งรัฐบาลและเอกชนเมียนได้ปรับปรุงเส้นทางถนนมาตรฐานเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี 2561 ทำ

ให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองตะนาวศรี จนถึงเมืองมะริด ใช้เวลาเดินทางโดย

รถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บรรยากาศข้างทางส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตร เช่น ปาล์ม ยางพารา 

หมาก มะละกอ กล้วย แตงโม มะม่วงหิมพานต์ และสับปะรด เป็นต้น โดยสภาพการเดินทางโดยท่ัวไปมี

ความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางระหว่างบ้านพุ

น้ำร้อนกับจังหวัดทวาย  

 

ภาพที่ 3-49 กิจการบริการนำเที่ยวของเมียนมาหลายแห่งในมูด่องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทย 
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ภาพที่ 3-50 กิจการบริการนำเที่ยวหลายแห่งและรถบริการทัศนาจรถึงเมืองมะริด 

จอดให้บริการอยู่บริเวณบา้นมูด่อง 

 

ภาพที่ 3-51 กจิการบรกิารนำเที่ยวและรถบรกิารทัศนาจรถงึเมอืงมะรดิจอดให้บรกิารอยู่บรเิวณบ้านมูด่อง 

 

ภาพที ่3-52 จุดเปลีย่นสนิค้าระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกเมยีนมาบรเิวณชายแดนบ้านมูด่อง 
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ภาพที่ 3-53 สภาพถนนระหว่างบ้านมูด่องกับเมืองมะริดมีการปรับปรุงอยู่ในสภาพด ี

 

 

ภาพที่ 3-54 สะพานไม้ข้ามแม่น้ำตะนาวศรีเดิมและสะพานปูนซิเมนต์ใหม่ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
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ภาพที่ 3-55 สะพานจ้วยกู ทางเข้าสู่ตัวเมืองมะริด 

 

ภาพที่ 3-56 จุดชมวิวและป้ายต้อนรับเข้าสู่ตัวเมืองมะริด 

จังหวัดเกาะสอง 

จังหวัดเกาะสอง (Kawthaung) หรือปูโลดัว หรือวิคตอเรียพอยต์ (Victoria Point) เป็นจังหวัดที่อยู่

ใต้สุดของเขตตะนาวศรีและสหภาพเมียนมา โดยในอดีตเมืองเอกของจังหวัดเกาะสอง คือ เมืองมะลิวัลย์ซึ่ง

ตั้งห่างจากเมืองเกาะสองไปทางเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร ได้มีชาวจีนและชาวไทยมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่

ประมาณ ค.ศ.1859 และต่อมาในปี ค.ศ.1865 กลุ่มชาวมลายูและอาหรับได้เดินทางมาค้าขายในแถบหมู่

เกาะมะริดและได้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่เพิ่มเติมในส่วนใต้สุดของแผ่นดินและลงหลักปักฐานหน้าอ่าววิคตอเรียพอยต์ 

และได้กลายมาเป็นเมืองเอกของจังหวัดเกาะสอง  

ในปี 2564 มีประชากรอาศัยอยู่ในเกาะสองประมาณ 57,949 คน โดยประชากรของจังหวัด

เกาะสองมีกลุ่มชาติพันธุ์หลัก คือ ชาวพม่า และกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นๆ เช่น ชาวไทย ไทใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ จีน 

มลายู และอินเดียเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยเศรษฐกิจของจังหวัดเกาะสองขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม การทำ

ประมงพื้นบ้าน และการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ยางพารา ถั่ว มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว และ
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ปาล์มน้ำมัน โดยการทำประมงพื้นบ้านจำกัดให้ใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 28 แรงม้า และนับตั้งแต่ปี 

2546 เป็นต้นมา รัฐบาลเมียนมามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฝั่งและการท่องเที่ยวในทะเลในเขต

จังหวัดเกาะสองและจังหวัดมะริด (เฉพาะบางเกาะที่รัฐบาลอนุญาตให้เข้าชมและบางเกาะที่อนุญาตให้พัก

ค้างคืน) ทำให้กิจกรรมการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะสองมีการเจริญเติบโต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น ชาวยุโรป ชาวจีน และชาวมาเลเซีย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่

จังหวัดระนองสามารถเดินทางข้ามแดนจากจังหวัดระนองมาท่องเที่ยวบนฝ่ังและท่องเที่ยวในทะเลของเมียน

มาได้ (นักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบทั้งหมดนิยมเดินทางผ่านจังหวัดระนองมาท่องเที่ยวทะเลในหมู่เกาะมะริด

มากกว่าการเดินทางผ่านด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวในทะเลหมู่เกาะมะริด) 

นอกจากนี้ จังหวัดเกาะสองกับจังหวัดระนองมีการสานสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องและมีการติดต่อกันในด้าน

เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดยดินแดนของจังหวัดเกาะสอง สหภาพเมียนมา กับจังหวัดระนอง 

ประเทศไทย มีแม่น้ำกระบุรีเป็นเส้นแบ่งก่อนที่แม่น้ำกระบุรีจะไหลออกไปสู่ทะเลอันดามัน 

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเกาะสองมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวในทะเล 

โดยแหล่งท่องเที่ยวบนฝ่ังส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น อนุสาวรีย์บุเรงนอง วัดปิดอเอว์ 

สะพานไม้ไปเกาะพาโลน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ำตกมะลิวัลย์ บ่อน้ำพุร้อน ขณะที่การ

ท่องเที่ยวทางทะเลจะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการัง กิจกรรมชายหาดในหมู่

เกาะที่สวยงามจำนวนมาก เช่น เกาะช้างเผือก เกาะนาวโอพี เกาะนาคินโย เกาะปินชา เกาะแมคคลอยด์ 

เกาะเกือกม้า เกาะหัวใจมรกต เกาะย่านเชือก เกาะบรูเออร์ เกาะมังกร เกาะหม่ันโก เกาะฮิปโป เกาะตาฟุก 

และเกาะชาล เป็นต้น  

 

ภาพที่ 3-57 แหล่งท่องเทีย่วสำคัญของจังหวัดเกาะสอง เขตตะนาวศรี 
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ภาพที่ 3-58 แหล่งท่องเทีย่วสำคัญของจังหวัดเกาะสอง เขตตะนาวศรี 

 

ภาพที่ 3-59 แหล่งท่องเทีย่วสำคัญของจังหวัดเกาะสอง หมู่เกาะมะริดตอนล่าง 
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ภาพที่ 3-60 หมู่เกาะเมอร์กุย (มะริด) ที่สามารถใช้บริการเรือเดินทางจากท่าเรือในจังหวดัเกาะสอง 

และจังหวัดมะริดได้ แต่คนไทยและยุโรปส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางจากระนองไปยังเกาะสองและเริ่ม

การท่องเที่ยวจากเกาะสองไปหมู่เกาะเมอร์กุย เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง 

การขนส่งในจังหวัดเกาะสอง 

ระบบการเดินทางขนส่งที่สำคัญของจังหวัดเกาะสอง มีดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนน การเดินทางถนนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสาร

ประจำทางจากจังหวัดเกาะสองขึ้นไปยังนครย่างกุ้งมีระยะทาง 1,276 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 24 

ชั่วโมง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 จากจังหวัดเกาะสองขึ้นไปยังจังหวัดมะริดมีระยะทาง 430 

กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง และจากจังหวัดเกาะสองขึ้นไปยังจังหวัดทวายมีระยะทาง 657  

กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 13 ชั่วโมง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 โดยมีรถประจำทางของเอกชน

ให้บริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดเกาะสอง (Kawthaung Bus Station) ตั้งอยู่ห่างจากใจกลาง

ตัวเมืองเกาะสองประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานเกาะสองประมาณ 10 กิโลเมตร โดย

มีผู้ประกอบการเดินรถประจำเส้นทางให้บริการในเส้นทางระหว่างจังหวัดเกาะสอง จังหวัดมะริด จังหวัด

ทวาย กับนครย่างกุ้ง มีผู้ประกอบการเดินรถรายสำคัญ ได้แก่ ATW Express และ Mandalar Minn Express 

ใช้ระยะเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดเกาะสองกับนครย่างกุ้งประมาณ 28 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารด้วยรถ

มาตรฐานประมาณ 29 เหรียญสหรัฐ 
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ภาพที่ 3-61 สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดเกาะสอง 

2) การขนส่งทางอากาศ มีที่ท่าอากาศยาน 1 แห่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเกาะสองประมาณ 11 

กิโลเมตร ได้แก่ ท่าอากาศยานเกาะสอง เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กมีความยาวทางวิ่ง 1.8 กิโลเมตร ใช้

รองรับการเดินทางภายในประเทศ โดยมีเที่ยวบินให้บริการระหว่างท่าอากาศเกาะสองกับจังหวัดทวายและ

นครย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar National Airlines  

 

ภาพที่ 3-62 ท่าอากาศยานเกาะสอง 
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3) การขนส่งทางราง จังหวัดเกาะสองยังไม่มีบริการขนส่งทางราง โดยการให้บริการเดินรถไฟ

จากนครย่างกุ้งจะมาถึงเพียงเมืองทวาย และปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟต่อจาก

จังหวัดทวายถึงจังหวัดมะริด  

4) การขนส่งทางน้ำ จังหวัดเกาะสองเคยมีสายการเดินเรือด่วนของกิจการ Ayeyarnaddy, Hifi 

Express และ Fortune Express ให้บริการเดินเรือโดยสารเลียบชายฝ่ังระหว่างจังหวัดทวาย – จังหวัดมะริด – 

จังหวัดเกาะสอง เริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือเกาะสอง ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณตลาดและย่านซื้อขายสินค้าที่

สำคัญของจังหวัดเกาะสอง นอกจากนี้ ท่าเรือเกาะสองยังเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวรของสหภาพเมียนมา 

ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีการเข้าเมืองทั้งในดินแดนทางบกและดินแดนในทะเลของเมียนมา โดยคนต่างชาติที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในฝั่งแผ่นดินของเกาะสอง หรือหมู่เกาะในทะเลเกาะสอง จะต้องมาปฏิบัติพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะสอง (นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ต พังงา 

ระนอง และเกาะสอง) โดยมีก ิจการนำเที่ยวด้วยเรือเร็ว (Speed Boat) ของกิจการนำเที่ยวหลายแห่ง

ให้บริการนำเที่ยวไปยังหมู่เกาะเมอร์กุย เช่น เกาะช้างเผือก (Cockburn Islands) เกาะนาวโอพ ี(Nyang Oo 

Phee) เกาะนาคินโย (Nga Khin Nyo Gyss Island) เกาะปินซา (Pyinsa) เกาะแมคคลอยด์ (Macleod Island) 

เกาะเกือกม้า (Horse Shoe) หัวใจมรกต (Cock’s Comb) เกาะพาโลนโตนโตน เกาะซาลิ (Salis Island) และ

เกาะย่านเชือก (Zadetkvi Island) เป็นต้น ซึ่งเป็นเกาะที่รัฐบาลเมียนมาทยอยเปิดให้มีการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

รายได้เข้าประเทศ โดยมีตัวอย่างกิจการนำเที่ยวรายสำคัญที่ให้บริการเดินเรือท่องเที่ยว เช่น Andaman 

Beauty Travel and Tour, Victoria Cliff Travel, Island Safari และ WYK Travel and Tours เป็นต ้น  โดยใช ้

ท่าเรือเกาะสอง หรือท่าเรือเกาะสน (เขตพื้นที่สัมปทานที่พม่าให้แก่โรงแรมแกรนด์อันดามัน) เป็นจุดเริ่มต้น

การเดินทาง  

 

ภาพที่ 3-63 เรือเร็ว (Speed Boat) ใหบ้ริการนำนักท่องเที่ยวทัศนาจรในหมู่เกาะทะเลในเมียนมา 

การเดินทางข้ามแดนทางน้ำจากไทยไปจังหวัดเกาะสอง เขตตะนาวศรี 

จังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสองไม่มีพรมแดนทางบกติดต่อกัน จึงต้องใช้การเดินทางข้ามแดน

ทางน้ำโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวร 3 จุดที่อยู่ในอำเภอเมืองระนอง ได้แก่ (1) ท่า

เทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง (หรือท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ) (2) ท่าเรือแกรนด์อันดามันคลับ และ 

(3) ท่าเทียบเรือด่านศุลกากร (ท่าเรือประภาคาร) นอกจากนี้ จังหวัดระนองยังมีจุดผ่อนปรนท่าเรือบ้านเขา
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ฝาชี อำเภอละอุ่น ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากที่ใช้บริการข้ามแดนเพื่อไปท่องเที่ยวยังอำเภอมะลิวัลย์ ซึ่งมี

ชุมชนชาวไทยมีส่วนอยู่อาศัยและมีบ่อน้ำพุร้อนและน้ำตกมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวหลัก 

จุดที่มีปริมาณการเดินทางข้ามแดนของคนเมียนมาและคนไทยมากที่สุด ได้แก่ ท่าเทียบเรือ

โดยสารระนอง-เกาะสอง (ท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ) ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นชาว

เมียนมาที่โดยสารมากับเรือเพลาใบจักรยาว (เรือหางยาว) คิดค่าโดยสารคนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 

100 บาท และเช่าเหมาลำราคา 300 ถึง 600 บาท ขึ้นอยู่กับการต่อรองราคากับคนขับเรือซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเรือของชาวเมียนมา ใช้เวลาในการเดินเรือประมาณ 30 ถึง 40 นาที โดยเรือที่ใช้เป็นเรือไม้และไม่มี

ข้อกำหนดการตรวจเรือที่เข้มงวดเท่ากับเรือขนาดใหญ่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจเรือ 

 

ภาพที่ 3-64 ทางเข้าท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง (ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ) 

 

ภาพที่ 3-65 ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง (ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ) 
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ภาพที่ 3-66 เรือที่ให้บริการรับส่งส่วนใหญ่เป็นเรือของเมียนมา และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาว

เมียนมาที่เดินทางมาทำงานหรือซือ้ของในฝั่งระนอง 

เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือเกาะสอง รัฐบาลเมียนมากำหนดให้คนต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดเกาะสองและการท่องเที่ยวทางทะเลในเขตน่านน้ำเมียนมาจะต้องมาทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวจะอนุญาตให้เดินทางอยู่ในพื้นที่

จังหวัดเกาะสองได้ไม่เกิน 28 กิโลเมตรจากพรมแดน (สามารถเดินทางไปเมืองเกาะสองและเมืองมะลิวัลย์ 

แต่ไม่สามารถใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเดินทางไปเมืองบกเปี้ยน เมืองมะริด และเมืองทวาย) โดยแหล่ง

ท่องเที่ยวบนฝ่ังตัวเมืองเกาะสองที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่ อนุสาวรีย์บุเรงนอง วัดปิดอเอว์ จุด

ยอดภูสามห้า จุดวิคตอเรียพอยต์ ตลาดเกาะสอง ตลาดร่างเสาวนีย์ สะพานไม้ไปเกาะพาโลน และน้ำตกมะลิ

วัลย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางข้ามแดนจากจังหวัดระนองไป

จังหวัดเกาะสองส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเพื่อพักผ่อนในโรงแรมรีสอร์ทบนเกาะสน และท่องเที่ยวทางทะเลใน

หมู่เกาะในเมียนมา ขณะที่มีการท่องเที่ยวในตัวเมืองเกาะสองและเมืองมะลิวัลย์ไม่มากนัก เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดมากกว่าการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยววิถีชุมชน  

 

ภาพที ่3-67 ท่าเรอืเกาะสอง เขตตะนาวศร ีเมยีนมา ที่นักทอ่งเที่ยวต่างชาตติอ้งมาทำพธิกีารเข้าเมอืง 
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ภาพที่ 3-68 เรือของเมียนมาที่ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างเกาะสอง 

กับจังหวัดระนองที่เป็นเรือเพลาใบจักรยาว  

 
ภาพที่ 3-69 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะสองที่อยู่ติดกับท่าเรือเกาะสอง  

 

ภาพที่ 3-70 จุดตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตลาดเกาะสอง 
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ภาพที่ 3-71 รถรับจ้างบริการนำเที่ยวของเกาะสองจอดอยูบ่ริเวณท่าเรือเกาะสอง 

 

ภาพที่ 3-72 บรกิารรถบริการทัศนาจรที่มรีถสองแถวเล็กรอให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยวบรเิวณเกาะสอง 

 

ภาพที่ 3-73 จุดชมวิวภสูามห้า (555)  
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นอกจากการเดินทางข้ามแดนโดยใช้ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง (ท่าเรือเทศบาลตำบล

ปากน้ำ) แล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมียนมาเพื่อ

พักผ่อน สถานบันเทิง (คาสิโน) และซื้อสินค้าปลอดภาษี เลือกใช้การเดินทางผ่านท่าเรือแกรนด์อันดามันที่มี

บริการเรือให้บริการโดยตรงไปยังเกาะสน (โรงแรมแกรนด์อันดามันที่เป็นที่พักผ่อน คาสิโน และร้านค้าปลอด

ภาษี) อัตราค่าบริการเรือ 150 บาท และท่าเรือศุลกากร (ประภาคาร) ที่มีบริการโดยตรงไปยังเกาะคู่ 

(คาสิโน) และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางมาพร้อมกับกิจการนำเที่ยว จะนิยมใช้

ท่าเรือแกรนด์อันดามันและท่าเรือศุลกากรมากกว่าท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยท่าเรือทั้งสองแห่งได้จัด

ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก บริการอาหารเครื่องดื่ม และบริการที่จอดรถไว้รองรับเพียงพอแก่นักท่องเที่ยว 

และมีเรือโดยสารที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และมีบริการบนเรือที่ดีกว่าเรือหางยาวที่ให้บริการอยู่ที่ท่าเรือ

เทศบาลฯ 

 

ภาพที่ 3-74 ท่าเรือแกรนด์อันดามันมีเรือให้บริการไปยังเกาะสน และเกาะสอง ของเมียนมา 

 

ภาพที่ 3-75 ท่าเรือศุลกากร (ประภาคาร) มีเรือให้บริการไปยังเกาะคู่ และเกาะสอง ของเมียนมา 
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ภาพที่ 3-76 เรือของแกรนด์อันดามันที่เป็นเรือมาตรฐานและมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศบนเรือ 

 

ภาพที่ 3-77 ภายในเรือของแกรนด์อันดามันที่เครือ่งปรับอากาศและที่น่ังสะดวกสบาย 

 

ภาพที่ 3-78 ท่าเรือเกาะสน ซึ่งการเดินเรือด้วยเรือของแกรนด์อันดามันจะนำนักท่องเที่ยว 

มาที่เกาะสน และถ่ายลำเพื่อเดินทางไปเกาะสองอีกทอดหนึ่ง 
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ภาพที่ 3-79 ท่าเรือเกาะสองและการโดยสารเรือแกรนด์อันดามัน ใช้ท่าเทียบเรือสำหรับจอดเรือ

โดยสารขนาดใหญ่ที่อยู่ถัดจากท่าเรือเกาะสองที่อยูต่ิดด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

ภาพที่ 3-80 กจิการนำเที่ยวที่สำคัญทีใ่หบ้รกิารนำเที่ยวระหว่างจังหวดัระนองกับจังหวัดเกาะสอง เมยีนมา 

เมื่อนักท่องเที่ยวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่บริเวณท่าเรือเกาะสอง

แล้ว จะมีเรือเร็ว (Speed Boat) ซึ่งเป็นเรือลำเดียวกับที่ใช้เดินทางมาจากท่าเรือในประเทศไทยสำหรับกรณี

เรือของกิจการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมา หรือใช้เรือเร็วที่เป็นเรือจดทะเบียนเมียนมาในการ

ให้บริการท่องเที่ยวไปตามหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลเมียนมา เช่น เกาะช้างเผือก เกาะนาวโอพี เกาะนาคินโย 

เกาะปินซา เกาะแมคคลอยด์ เกาะเกือกม้า หัวใจมรกต เกาะซาลิ และเกาะย่านเชือก เป็นต้น ซึ่งเป็นเกาะที่

รัฐบาลเมียนมาทยอยเปิดให้มีการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยมีตัวอย่างกิจการนำเที่ยวราย

สำคัญของไทยที่เสนอบริการนำเที่ยวแบบครบวงจรตั้งแต่จังหวัดระนองถึงหมู่เกาะในทะเลเมียนมาแบบเช้าไป
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เย็นกลับ เช่น บริษัท แกรนด์อันดามันทราเวล จำกัด บริษัท ซีสตาร์ จำกัด บริษัท เลิฟอันดามัน จำกัด และ 

บริษัท เจซีทัวร์ จำกัด  

 

ภาพที่ 3-81 เรือเร็วที่ใหบ้ริการท่องเที่ยวในหมู่เกาะทีม่ีกิจการของไทยให้บริการนำเที่ยวจากระนอง 

ไปหมู่เกาะในทะเลเมยีนมา โดยมกีารใหบ้รกิารมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลอันดามัน 

(พฤศจกิายน ถงึเมษายน) 

 

ภาพที่ 3-82 มีการให้บริการทุ่นลอยเพือ่เป็นทางเดินให้นักท่องเทีย่วในการขึ้นเกาะในเมียนมา 

เนื่องจากหมู่เกาะในเมียนมายังไม่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพือ่รองรับการท่องเที่ยว 
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บทที่ 4 

แผนงานเพื่อยกระดับระบบการให้บริการ 

ขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย 

 

ในบทที่ 4 เป็นการประเมินโอกาสและปัญหาอุปสรรคของการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างจังหวัด

ชายแดนของไทยกับเขตตะนาวศรี และเสนอแผนงานเพื่อยกระดับการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการ

ท่องเที่ยวข้ามแดนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกาญจนบุรี   

 

4.1  การประเมินโอกาสและปัญหาอุปสรรคของการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่าง

จังหวัดชายแดนของไทยกับเขตตะนาวศรี 

4.1.1 โอกาสและปัญหาอุปสรรคของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรี  

จากการสำรวจข้อมูลการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรี สหภาพเมียนมา พบว่า ใน

ภาพรวมระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรีของเมียนมามีดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths) ของเมียนมาประกอบด้วย  

(1) การที่รัฐบาลกำหนดให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการจ้าง

งานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเมียนมาและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs)  และเพิ่มการมีส่วน

ร่วมของประเทศเมียนมาในตลาดการท่องเที่ยวโลก โดยรัฐบาลเมียนมาคาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะ

สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณร้อยละ 12 ของรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการของ

ประเทศ โดยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ ลดข้อจำกัดการ

ขอวีซ่าเข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดน (การเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนของประเทศเมียนมามี

มากกว่าท่องเที่ยวทางเครื่องบิน) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก การ

ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจมัคคุเทศก์ ธุรกิจที่พัก และศูนย์จำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว 

และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมียนมา เป็นต้น  

(2) การมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามแดนของ

นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย ฝรั่งเศส 

สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางข้ามแดนจากด่านพรมแดนประเทศไทยไปสหภาพเมียนมาจะเน้นการเดินทางไปพักผ่อนและใช้บริการ

สถานบันเทิง (คาสิโน) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามประเทศไทย เช่น 

การเดินทางไปเกาะสน/เกาะคู่ในจังหวัดเกาะสอง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอเมืองระนอง เพื่อไปพักผ่อนและใช้

บริการสถานบันเทิง และการเดินทางไปบ้านทิกิ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อไปพักผ่อนและ

ใช้บริการสถานบันเทิง ในขณะที่ในชุมชนบ้านมูด่อง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มี



129 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

การจัดตั้งรีสอร์ทและสถานบันเทิงในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามประเทศไทยทำให้มีปริมาณการเดินทางข้ามแดนไม่มาก

นักเมื่อเทียบ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) ประมาณร้อยละ 10 ที่

เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในอุทยานแห่งชาติทางบก และ

การท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะหมู่เกาะเมอร์กุย อุทยานแห่งชาติลัมปิ และชุมชนชาวมอร์แกน ที่เป็นชน

เผ่าที่อาศัยอยู่กลางทะเล ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้จังหวัดเกาะสองเป็นท่าเรือต้นทางหลักสู่ทะเลหมู่

เกาะเมอร์กุย และใช้จังหวัดมะริดเป็นท่าเรือต้นทางรองสู่ทะเลหมู่เกาะเมอร์กุย  

(3) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสามารถใช้เป็น

ทุนการท่องเที่ยวได้ โดยเขตตะนาวศรีมีธรรมชาติที่มีความสวยงามทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก น้ำตก และ

หมู่เกาะในทะเลที่มีสวยงดงามมากที่สุดในประเทศเมียนมา ขณะเดียวกันยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

โดยเฉพาะมีชุมชนชาวไทยดั้งเดิมที่ยังอาศัยอยู่ในเมียนมาในหลายเมือง เช่น เมืองมะลิวัลย์ (จังหวัดเกาะสอง) 

เมืองตะนาวศรี (จังหวัดมะริด) และเมืองบกเปี้ยน (จังหวัดมะริด) เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวในเขตตะนาวศรี

ยังนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในตลาดการท่องเที่ยวของเมียนมา ซึ่งมีความแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวหลัก

ของเมียนมา เช่น นครย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เมืองอิระวดี และทะเลสาบอินเล เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4-1 น้ำตกมะลิวัลย์ จังหวัดเกาะสอง 

 
ภาพที่ 4-2 วัดคีรีนิมิต วดัไทยในเมืองบกเปี้ยน จังหวัดมะริด 
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จุดอ่อน (Weaknesses) ของเมียนมาประกอบด้วย  

(1) ขาดการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบางสาขาของเมียนมาได้รับการฝึกอบรมพัฒนา เช่น 

มัคคุเทศก์ พนักงานในโรงแรมที่พักขนาดใหญ่ ในขณะที่บุคากรผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการ

ท่องเที่ยว เช่น พนักงานขับรถบริการนำเที่ยว พนักงานขับเรือ พนักงานประจำเรือ พนักงานประจำท่าเรือเพื่อ

การท่องเที่ยว พนักงานประจำสถานีรถโดยสารขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวยังขาดทักษะการให้บริการ ระดับ

การศึกษาไม่สูง ไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศได้ และไม่มีใบอนุญาตประกอบ

อาชีพ เป็นต้น 

(2) โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศยังขาดการพัฒนาทำให้เกิด

ความไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว โดยพบว่าในกรณีของท่าเรือสำคัญในเขตตะนาวศรี ทุกท่าเรือยัง

ไม่ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ ที่น่ังพัก สถานที่จอดรถ ทางเดินเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้

พิการลงเรือ ไม่มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยที่ท่าเรือและการเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อการ

ท่องเที่ยวไม่มีการทำประกันภัยสำหรับผู้โดยสาร อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้จัดให้มีทุ่นลอยน้ำตามเกาะ

ต่างๆ เพื่อใช้จอดเรือและทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อลงจากเรือและเดินไปยังชายหาดหรือบนฝั่ง 

นอกจากนี้ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดยังไม่ได้จัดให้มีบริการที่น่ังพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก

ของผู้โดยสาร ป้ายแนะนำการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับ

ธุรกิจรับจัดนำเที่ยวประสบปัญหาในการหาข้อมูลการเดินทาง  

โอกาส (Opportunities) ของเมียนมาประกอบด้วย  

(1) ทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับประเทศที่เป็นตลาดการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน 

อินเดีย และไทย ส่งผลให้สามารถสร้างโอกาสการดึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจีน อินเดีย และไทย 

รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อเพิ่มจำนวนวันพำนักและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวใน

ภูมิภาค 

(2) เปิดรับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเมียนมามีการให้

สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น โรงแรมที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว 

ธุรกิจมัคคุเทศก์ ธุรกิจบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น โดยเมียนมา

กำหนดให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

อุปสรรค (Threats) ของเมียนมาประกอบด้วย  

(3) สถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ความไม่ลงรอยกันระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่ม

น้อยและชนเผ่าต่างๆ ที่มิใช่พม่า ตลอดจนการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบ

ต่อการท่องเที่ยว ทำให้ต้องมีการปิดด่านถาวรและจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง 

ตัวอย่างเช่น กรณีด่านสิงขร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะกรรมการศูนย์สั่ง

การชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาออกคำสั่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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(เดือนมิถุนายน 2564) ให้ยุติการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากชายแดนไทย-เมียนมาที่ช่องสิงขรเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคโควิด ส่งผลให้ไมสามารถใช้ด่านสิงขรในการเดินทางเข้าออกและติดต่อค้าขายได้  

4.1.2 โอกาสและปัญหาอุปสรรคของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่าง

ไทยกับเขตตะนาวศรี 

จากการสำรวจข้อมูลการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างไทยกับเขตตะนาวศรีในพื้นที่ 3 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดระนอง มีโอกาสและปัญหาอุปสรรค

ดังนี้ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โอกาสของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับมะริด  

หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องการผลักดันการยกระดับจุด

ผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านสิงขร ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้มี

การจัดประชุมร่วมระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยกับเมียนมาเพื่อหาข้อสรุปหลักเขตแดนระหว่างกัน การสนับสนุนให้

มีการจัดตั้งตลาดชายแดนและการปรับปรุงภูมิทัศน์และด่านศุลกากรบริเวณด่านสิงขร ตลอดจนการจัด

กิจกรรมการเยือนของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะริดระหว่างกัน

เป็นประจำ และการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะริด 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเขตตะนาวศรี นอกจากนี้ โครงสร้าง

พื้นฐานการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะริดยังได้มี

การปรับปรุงพัฒนาให้มีมาตรฐานเพียงพอต่อการรองรับการเดินระหว่างกัน จึงสามารถช่วยอำนวยความ

สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวเมียนมาได้ 

ปัญหาอุปสรรคของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับมะริด  

ปัญหาอุปสรรคของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัด

มะริด ได้แก่ 

(1) การที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรยังไม่ได้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านสิงขร ส่งผลให้

การเดินทางผ่านเข้าออกสามารถทำได้เฉพาะกรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ใช้

หนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวและบัตรผ่านแดน ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางได้และระยะเวลา

พำนักท ี่จำกัดทั ้งในฝั่ งไทยและฝั่ งเม ียนมา ทำให ้ไม่สามารถใช ้ศักยภาพการท่องเท ี่ยวของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่าน

แดนถาวรด่านสิงขรได้ก็จะสร้างประโยชน์จากการเดินทางท่องเที่ยวและการค้าได้มากขึ้น เนื่องจากจังหวัด

มะริดนับเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของเขตตะนาวศรี  

(2) รถที่ให้บริการขนส่งสาธารณะและรถรับจ้างบริการทัศนาจรเป็นรถโดยสารที่ไม่มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและไม่มีอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน  
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จังหวัดกาญจนบุรี 

โอกาสของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างกาญจนบุรีกับทวาย 

จังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดทวายตั้งอยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ

โขง (Southern Economic Corridor - SEC) ทำให้เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจหลักของไทยที่เชื่อมเข้าสู่เขตตะนาว

ศรี และตอนใต้ของเมียนมา อีกทั้งตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบการพัฒนาทาง

หลวงอาเซียน AH123 และทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดทวายของสหภาพเมียน

มา นอกจากนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรียังเป็นประตูการส่งออกและประตูการเดินทางที่สำคัญในระดับ

รองลงของจังหวัดของไทยที่มีพรมแดนติดกับเขตตะนาวศรีของเมียนมา อีกทั้งมีปริมาณนักท่องเที่ยวไทย

ต้องการเดินทางไปพักผ่อนในบริเวณบ้านทิกิ ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 เดินทางไปบ้านทิกิเพื่อไป

พักผ่อนและเล่นคาสิโน ซึ่งเป็นการเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ (อย่างไรก็ตาม จังหวัดกาญจนบุรียังไม่ได้รับ

ประโยชน์มากนักจากรายได้ค่าที่พัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่ใช้เวลาเดินทางกลับบ้านพักไม่นาน) และมีนักท่องเที่ยวอีกบางส่วนหรือประมาณร้อยละ 5 ต้องการ

เดินทางต่อไปท่องเที่ยวที่จังหวัดทวาย ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตตะนาวศรี และพำนัก ณ เมืองทวาย เพื่อไป

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวชายหาด 

ปัญหาอุปสรรคของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างกาญจนบุรีกับทวาย 

ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัด

ทวาย ได้แก่ (1) สภาพถนนตั้งแต่บ้านทิกิถึงเขตแดนเมืองทวาย ซึ่งคิดเป็นระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร 

ยังไม่เอื้อต่อการเดินทาง ถนนมีสภาพไม่ดี เป็นถนนดินและไม่ลาดยาง ขาดการดูแลรักษา ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางนาน (2) จุดพักรถบริเวณข้างทางยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน (3) รถที่ให้บริการขนส่ง

สาธารณะและรถรับจ้างบริการทัศนาจรเป็นรถโดยสารที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและ

ไม่มีอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางด่านบ้านทิกิกับเขตเมือง

ทวายมีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางในเส้นทางระหว่างประจวบคีรีขันธ์-มะริด และระนอง-

เกาะสอง ทำให้เกิดความยากลำบากในการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับ

จังหวัดทวาย  
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จังหวัดระนอง 

โอกาสของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างระนองกับเกาะสอง  

จังหวัดระนองมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และ

ต้องการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ตลอดจนมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจการ

เป็นเมืองพี่น้องกับจังหวัดเกาะสอง เขตตะนาวศรี นอกจากนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดระนองยังเป็นประตูการส่งออก

และประตูการเดินทางที่สำคัญที่สุดของจังหวัดของไทยที่มีพรมแดนติดกับเขตตะนาวศรีของเมียนมา อีกทั้งมี

ปริมาณนักท่องเที่ยวไทยต้องการเดินทางไปพักผ่อน และเดินทางไปท่องเที่ยวหมู่เกาะเมอร์กุย โดยใช้จังหวัด

ระนองเป็นประตูสู่เกาะสอง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ชาวยุโรป ชาวอเมริกัน ชาว

จีน และชาวมาเลเซีย ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง มีความต้องการในการเดินทาง

ท่องเที่ยวต่อเนื่องไปยังจังหวัดเกาะสอง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้การเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ (ขณะที่

นักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มเดินทางในโปรแกรมภูเก็ต พังงา ระนอง เกาะสอง มะริด และย่างกุ้ง) ทำให้

จังหวัดระนองได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าที่พัก ขณะที่ผู้ประกอบการนำเที่ยวและขนส่งของฝ่ังเมียนมาได้รับ

ประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจนำเที่ยวของไทยที่ทำการตลาดร่วมกันกับผู้ประกอบการเมียนมา 

ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยกับเมียนมาได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

ปัญหาอุปสรรคของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างระนองกับเกาะสอง  

ในภาพรวมของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างระนองกับเกาะสองเป็นไปได้อย่าง

สะดวกทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการรถให้บริการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง

ท่าเรือที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรกับพื้นที่ท่องเที่ยวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วน

ของท่าเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง เนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีปริมาณผู้เดินทางสัญจรมาใช้บริการมากที่สุด 

โดยเฉพาะคนเมียนมาที่เดินทางมาทำงาน ซื้อของ และมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดระนอง โดยที่ผ่านมา พบว่า 

ยังคงมีความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการที่ท่าเรือ เช่น ไม่มีราวจับสำหรับผู้โดยสาร ไม่มีทางเดินเพื่อรองรับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขึ้นลงจากเรือ เรือที่โดยสารไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนควรมีปรับเพิ่มสิ่ง

อำนวยความสะดวกรองรับมากขึ้น เช่น ห้องสุขา และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบท่าเรือให้มีความสวยงาม

และมีป้ายแนะนำการเดินทาง พร้อมทั้งราคาค่าบริการ ขณะที่ท่าเรือที่เป็นจุดผ่านแดนอื่นๆ ได้แก่ ท่าเรือแก

รนด์อันดามัน และท่าเรือศุลกากร (ประภาคาร) ซึ่งเป็นจุดขึ้นลงเรือที่สำคัญสำหรับเรือที่จัดให้มีบริการนำ

เที่ยวระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง และหมู่เกาะในทะเล นั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม

รองรับ มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการเดินเรือ และมีการจัดระเบียบเรือและผู้โดยสารที่ใช้บริการ

ท่าเรือที่มีความเหมาะสม 
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4.2  ข้อเสนอแผนงานเพื่อยกระดับระบบการให้บริการขนส่งเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยกับเขตตะนาวศรี 

คณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การกำกับและส่งเสริมการขนส่งเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว การ

ให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดมาประชุมร่วมกัน ณ จังหวัดระนองเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือแผนงานเพื่อยกระดับการให้บริการขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยกับเขตตะนาวศร ีโดยเห็นว่า ควรมีการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาฯ ได้แก่ 

1) การพัฒนาเมืองชายแดนไทยที่มีศักยภาพในการเป็นประตูการเดินทางสู่เขตตะนาวศรี 

ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ให้เป็นประตูสู่

การท่องเที่ยวเมียนมา และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาพำนัก และใช้

เวลาท่องเที่ยวในเมืองชายแดนมากขึ้น (Stay Longer) ก่อนข้ามแดนไปเมียนมา โดยเน้นการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและน้ำพุร้อน (Wellness and Hot Spring)

การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะจังหวัด

ระนอง ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่พักแรม และจุดท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ความเงียบ

สงบ และการเป็นเมืองสุขภาพที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมี

ความสะดวกในการเดินทางจากตัวเมืองไปจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเดินทางข้ามแดนทางน้ำในเขต

ตะนาวศรี  

2) พัฒนาการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อออนไลน์ (Website, Mobile Application และ Off Line (ป้าย 

Digital Signage) ที่แสดงเนื้อหาของบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อำเภอ และ

ระหว่างอำนวย และบริการท่องเที่ยวข้ามแดน โดยเฉพาะในจุด Touch Point ที่สำคัญ เช่น ท่า

อากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าเรือที่สำคัญ และย่านการค้า / ถนนคนเดิน  

3) ในกรณีจังหวัดระนอง ต้อง 

(ก) พัฒนาการเดินทางที่เชื่อมโยงกับท่าเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง โดยประชาสัมพันธ์

เส้นทางการเดินเรือ การจัดระเบียบการเทียบเรือและการขึ้นลงเรือ การพัฒนาสิ่งอำนวย

ความสะดวกภายในท่าเรือ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบท่าเรือ ระบบรักษาความปลอดภัย 

และจุดขึ้นลงรถต่อจากท่าเรือไปพื้นที่ตอนใน 

(ข) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากท่าเรือท่าต้นสน (ท่าเรือท่าฉาง) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

กับท่าอากาศยานระนอง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานจะสามารถ

ประหยัดระยะเวลาเดินทางจากท่าอากาศยานเพื่อไปท่องเที่ยวสถานที่อื่นๆ เช่น เกาะพยาม 

เกาะช้าง เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำคลองท่าต้นสน เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตลอดปี 
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(ค) พัฒนาเส้นทางขนส่งรถไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัด

ระนอง หอการค้าจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สมาคมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง กลุ่ม YEC ระนอง กลุ่มบริษัท

ผู้ประกอบการรถไม้จังหวัดระนอง 

(ง) เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่

ที่มีการเดินเรือข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยวและการสัญจรมากที่สุดของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 4-3 ท่าเรือท่าต้นสนอยู่ในทำเลที่ตั้งทีด่ีและไม่ไกลจากท่าอากาศยานระนองแต่มีปญัหา 

ไม่สามารถใช้ในการเดินเรือไดใ้นช่วงระดับน้ำในคลองต้นสนลดลง ทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการเดินทาง 

4) ในกรณีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อง  

(ก) ผลักดันการยกระดับการขนส่งสาธารณะไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และการ

ตรวจสอบรถตู้โดยสารผิดกฎหมายที่ให้บริการรับส่งบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 

(ขณะที่กรณีจังหวัดระนอง และจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยวไปยังด่านชายแดนที่เหมาะสมแล้ว)  

(ข) เร่งหาข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการเขตแดนไทย-เมียนมา และคณะกรรมการ

ชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา เพื่อให้ได้ข้อสรุปการจัดทำหลักเขตแดน เพื่อให้

สามารถยกระดับด่านสิงขรจากจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นด่านถาวร เพื่ออนุญาตให้

ทั้งนักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวเมียนมา และนักท่องเที่ยวชาติที่สาม สามารถใช้เป็นช่อง

ทางผ่านแดนเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

(ค) พิจารณาให้ขยายพื้นที่การเข้าออกของคนเมียนมา โดยให้ผู ้ถือบัตรผ่านแดนเดิน

ทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน เพื่อส่งเสริมการค้า

และการท่องเที่ยว และผลักดันอย่างต่อเนื่องให้คนเมียนมาเข้ามาได้ในอำเภออื่นๆ ของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เช่น ขยายพื้นที่ถึงอำเภอหัวหินและอำเภอบางสะพานน้อย) รวมทั้ง

พิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุญาตให้คนเมียนมาที่ถือ



136 | Cross Border Transportation for Tourism between Thailand and South of Myanmar 

 

หนังสือเด ินทางพร้อมวีซ่าเข้ามาท่องเท ี่ยวและเจรจาธุรก ิจได ้ โดยให ้พ ิจารณาเป็น

รายบุคคลไป  

5) ยกระดับการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนเมียนมา โดยส่งเสริม  

(ก) การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวข้ามแดน โดยเฉพาะด้านการขนส่งข้าม

แดนและการขนส่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเมียนมา การใช้รถบริการทัศนาจรและเรือ

ท่องเที่ยวที่นำมาใช้ให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อ

การท่องเที่ยว  

(ข) ยกระดับการทำตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน (Co-Branding) กับกิจการท่องเที่ยวที่

น่าเชื่อถือและหลากหลายมากขึ้นทั้งท่องเที่ยวทางทะเล ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และชุมชน 

และท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  

(ค) ส่งเสริมการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มระยะเวลา

พำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป้าหมาย เช่น ยุโรป จีน มาเลเซีย และอเมริกาเหนือ ใน

ประเทศไทยและประเทศเมียนมา อาทิ เส้นทางท่องเที่ยวระหว่างภูเก็ต - พังงา - ระนอง - 

เกาะสอง - มะริด – ทวาย – นครย่างกุ้ง  
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