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เมื่อวันอังคารท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ 
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (ผทภ.6) และเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมประชุมหารือกับ 
นายบุญสิทธิ์  เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชัยยันต์  ใจเย็น ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนายกัณฐัศ  กุลวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม
อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ประเด็นหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีโอไอ 
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพังงา  

      ผทภ.6  ได้ เน้นประชาสัมพันธ์
เกี่ ยวกับ 9 มาตรการบี โอไอ ในการเร่ ง 
การลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด
พังงา ท่ีผ่านมากิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงแรม รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมเกษตร และกิจการถนอมอาหาร  
 

อุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดพังงา ได้แก ่

    1. อุตสาหกรรมท่ัวไปประกอบด้วยการผลิตท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุท่ีใช้ส าหรับ 
การก่อสร้างเป็นหลัก รองลงมาเป็นโม่-เด-ย่อยหิน และดูดทราย ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงาน
ท้ังสิ้น 205 โรงงาน เงินลงทุน 3,352.60 ล้านบาท 
   2. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร 
เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ สกัดน้ ามันปาล์มดิบ ผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ถนอมสัตว์น้ าโดยการ
ล้าง/ช าแหละ/แกะ/ต้ม ท าห้องเย็นเก็บสัตว์น้ า ผลิตปลาป่น ฆ่า/ถนอม/ซ าแหละเนื้อสัตว์ ตามล าดับ 
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานท้ังสิ้น 43 โรงงาน เงินลงทุน 1,220.97 ล้านบาท  
    3. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วยการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป
เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ แปรรูป-อัดน้ ายาและอบไม้ยางพารา ท าวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้ ท าลัง 
จากไม้ยางพารา ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานท้ังสิ้น 48 โรงงาน เงินลงทุน 1,137.96 ล้านบาท 
ท่ีมา : https://phangnga.industry.go.th/th/menu-2 

 

 

บโีอไอสรุาษฎรฯ์ เยอืน “ พังงา… 
เมอืงสวยในหบุเขา” 
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สถานการณด้านการส่งเสริมการลงทุน 

   ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดพังงา ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 (ม.ค.- ก.ย. ) 
มีจ านวนโครงการท่ีได้โครงการท่ีได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน 11  โครงการ มีมูลค่าเงิน
ลงทุน  8,425.1 ล้านบาท การจ้างงานจ านวน 1,595 คน ประกอบด้วย กิจการโรงแรม กิจการผลิต
น้ ามันปาล์มดิบ กิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง กิจการผลิตยางแท่ง  และกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ  

 การมาเยือนครั้งนี้ บีโอไอ สุราษฏร์  ได้เข้าพบ บริษัท เลกาซี่ เวนเจอร์ส จ ากัด 
ประกอบกิจการโรงแรม  ภายใต้ชื่อ JW MARRIOTT RESORT & SPA KHAO LAK HOTEL เพื่อตรวจ 

เปิ ดด า เนินการ   JW MARRIOTT (KHAO LAK)  
ทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท มีเงินลงทุน
มากกว่า 3,000  ล้านบาท เกิดการจ้างงาน    
424 คน  ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากกระทรวงมหาดไทย และได้ รับความ
เห็นชอบในรายงาน EIA  เป็นหนึ่งในรีสอร์ท 

พรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ท่ี ต าบลคึกคัก จังหวัดพังงา พื้นท่ีรีสอร์ทใหญ่มาก มีหน้าหาดกว้างๆ 
เห็นวิวทะเลอันดามันได้แบบเต็มๆ ตา วิวพระอาทิตย์ตกงดงาม ท าให้ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 

สินค้าส าคัญของจังหวัด 

  สินค้าเด่น ได้แก่ มังคุด มังคุดเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัดพังงา ผลผลิต 
มีการ ส่งจ าหน่ายท้ังในภาคใต้และภาคกลางของประเทศ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคมของทุกป ี
    สินค้า Gl ได้แก่ ทุเรียนสาลิกา เป็นผลไม้ท้องถิ่น
พันธุ์พื้นเมืองและชอบอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะกับสภาพ
ภูมิอากาศในเขตจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่ง ปลูกมากในอ าเภอ 
กะปง  

ข้าวไร่ดอกข่าพังงา เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองท่ีมีสีน้ าตาลแดง 
อมม่วง สีแดงหรือสีแดงแกมขาว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีปลูก 
ในสภาพไร่ นิยมปลูกแชมยางพาราและปาล์มน้ ามัน ปลูกในเขต
พื้นท่ี อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพังงา และอ าเภอทับปุด  
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กกกกกกกกก BOI  ศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวชมุชน 

เศรษฐกิจของจังหวัดพังงา : ภาคการท่องเที่ยว 

   นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดพังงา กล่าวว่า  
จากการท่ีจะมีนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 8 มกราคม 
2566 เป็นต้นไป จังหวัดพังงามีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อม
ด้านสาธารณสุข ระดมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับองค์กรด้านการท่องเท่ียวท้ังภาค  
การโรงแรม รถรับส่ง บริษัทน าเท่ียว และการตอกย้ าเรื่องระบบ Sha และ Sha+ ดูแลนักท่องเท่ียว
ให้ห่างไกลจากโควิด 19 ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวประเทศจีน จะเดินทางเข้าพื้นท่ีจังหวัด
พังงาในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างไฮซีซันและโลว์ซีซัน จึงมีแนวคิดเปลี่ยนช่วงโลว์ซีซันเป็นช่วงกรีนซีซัน
ด้วยแคมเปญ Wet venture การท่องเ ท่ียวแบบ Adventure แบบไม่กลัวฝนและผลักดัน 
การท่องเที่ยวชุมชน และท่องเท่ียวเชิงเกษตร ชูจุดเด่นด้านการเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสาลิกา  
และมังคุดทิพย์ของจังหวัดพังงาให้กับนักท่องเท่ียวชาวจีน  
ท่ีมา: https://shorturl.asia/At5Mv 
 
 
 

 “เมืองสวยในหุบเขา” นี่คือค านิยามที่ผู้คนต่างเรียกขานจังหวัดพังงา   

   จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน  ในอดีตแทบจะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดทางผ่าน 
ผ่านไปภูเก็ต ผ่านไปกระบี่ คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ว่าพังงามีอะไร? 
   กาลเวลาผ่านไป พังงาเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น และน่าจะพีคสุดๆช่วงเหตุการณ์ 
สึนามิถล่ม แต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักท่ีคนพังงาอยากให้คนภายนอกรู้จัก  เพราะจริงๆ แล้วสิ่งท่ีเป็น
เสน่ห์ของจังหวัดนี้ ก็คือ ความสวยงามของธรรมชาติ จะเห็นได้จากแหล่งท่องเท่ียวชื่อดังระดับโลก 
ท่ีล้วนตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา ท้ังหมู่เกาะในอ่าวพังงา อย่างเขาตะปู เขาพิงกัน ท่ีซึ่งเคยเป็นโลเคชั่น
ส าคัญให้กับหนังฮอลลิวู้ดชื่อดัง อย่างเจมส์บอนด์007 หรือจะเป็นหมู่บ้านลอยน้ า อย่างเกาะปันหยี 
เกาะท่ีคนอาศัยอยู่บนน้ า คือสร้างบ้านตอกเสาลงในน้ า ไม่ใช่สร้างบนดิน อย่างท่ีหลายๆคนเข้าใจกัน 
และยังเป็นภาพจ าและโด่งดังไปทั่วโลก กับสนามฟุตบอลลอยน้ า 

   ห่างจาก JW MARRIOTT RESORT & SPA KHAO LAK  
HOTEL ประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะเจอตลาดนัด/ 
ถนนคนเดิน ท่ีได้รับความนิยมในจังหวัดพังงา  
นั่นก็คือตลาดนัดบางเนียง  ตรงข้ามอนุสรณ์ 
สถานสึนามิ เรือ ต.813 

https://shorturl.asia/At5Mv
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ขอปักหมุด  

เป็นตลาดท่ีใหญ่มาก มีทุกสิ่งให้ชื้อตั้งแต่
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเด็กเล่น  
ของฝากมากมาย ไปจนถึงกับข้าว หมู ไก่
ปลา เพื่อเป็นการสนับสนุน และ กระตุ้น
ให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และ ต่างชาติ ได้รู้จักตลาดนัดบางเนียงมากยิ่งขึ้น กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ จึงเลือกให้ ตลาดนัดบางเนียง เป็นอีกตลาดต้องชม ท่ีน่าสนใจ และน่าเท่ี ยว 
สามารถมาเท่ียวได้ทุกวันจันทร์, พุธ, เสาร์... 

เสนห่์ของจังหวัดนี้ ก็คือความสวยงามของธรรมชาติ 

                                                           จุดชมวิวเสม็ดนางชี ไว้เป็นภาพความทรงจ า 
       ท่ีใครมาสัมผัสด้วยตาแล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สวยงาม 
                            ตามค าร่ าลือ  เสม็ดนางชี อยู่ในอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  เป็นจุดชมวิว 
ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาของอ่าวพังงา ในมุมมองอันซีน โดยเฉพาะช่วง           
พระอาทิตย์ขึ้น ท่ีปรากฏท่ามกลางภู เขาหินปูนของอ่าวพังงา  หรือจะเป็นช่วงกลางวัน                 
กับบรรยากาศภูเขาท่ีเคียงคู่กับป่าชายเลน ก็สวยไม่ต่างกัน ซึ่งท่ีนี่มีจุดกางเต้นท์และบ้านพัก  
ให้ค้างแรม  ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการดูดาวในยามค่ าคืนอีกด้วย 
  สุดยอดวิวพอยท์ ท่ีเราสามารถชมวิวทิวทัศน์เกาะแก่ง ภูเขาหินปูนในอ่าวพังงา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเช้าตรู่ ยามพระอาทิตย์เร่ิมเปล่งแสง เป็นอะไรท่ีตื่นตาตื่นใจมาก ๆ 
  มุมมองของนักส่งเสริมการลงทุนอย่างเราๆ  จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพ 
ของพื้นท่ีลงทุนสูงจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  บีโอไอ มีประเภทกิจการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว การบริการท่ีมีมูลค่าสูงไว้รองรับการลงทุนในหลายกิจการ เช่น กิจการ
โรงแรม กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น  เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติ ก็เหมาะ 
ท่ีจะนั่งพัฒนาซอฟแวร์แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล ก็ไม่เลวเลย .... สินค้าเด่นทางเกษตร 
ท้ังมังคุด ทุเรียน และข้าวไร่ หากได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง  และเพิ่ม
มูลค่าด้วยงานวิจัยนวัตกรรมแปรรูป การขยายการลงทุนย่อมเป็นไปได้แน่นอน 
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