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 โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก : กรณี

จงัหวดัระยอง 

(Eastern Economic Corridor Development : Rayong 

Province)   

 

รวบรวมโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  

ส านักงานจังหวัดระยอง   

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

  

 

 

1. ที่มา ปญัหา 

 ในระยะ 10  ปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจเราเริ่มชะงักงันและถดถอย

ลงมาโดยตลอด จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี 7-8% หากไม่

กระตุ้นจะร่วงลงมาเรื่อยๆ เหลือ 3-4%  และยิ่งมาเจอกับสถานการณ์

การเมืองท่ีบ้านเมืองวุ่นวายจะเหลือเพียง 0.8% เท่านั้น เทียบกับประเทศ

เพ่ือนบ้านท่ีโตเอา ๆ ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ 

 1)  ขาดดุลยภาพจากการเติบโต ส่วนใหญ่เราพ่ึงพาการ

ส่งออกท่ีมีสัดส่วนของรายได้มากถึง 70%  เม่ือมีปัญหาทางเศรษฐกิจโลก

เกิดขึ้น การส่งออกจะชะงักงันทันที ส่งผลถึงเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local 

Economy) ขาดความเจริญ   ขาดอ านาจซื้อ ส่งผลให้ตลาดในประเทศ
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ไม่เพียงพอต่อการผลิตได้ ทรัพยากรท่ีทุ่มเทลงไปเพ่ือการพัฒนาจึง

กระจุกแต่ไม่กระจายลงไปท้องถิ่น   ความแตกต่างเท่าเทียมจึงมีมากขึ้น

เรื่อยๆ 

 2) สินค้าที่ เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า  โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง ฯลฯ  รวมท้ังค่าแรงแพงกว่าประเทศ

เพ่ือนบ้าน 2 เท่าโดยเฉลี่ย  ฐานการผลิต รวมท้ังอุตสาหกรรมท่ีเคยสร้าง 

GDP    ก็จะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศอื่น ในขณะท่ีสินค้าพืช

เศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์ม 

จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลมากขึ้น เพราะเริ่มแข่งขันไม่ได้ 

ราคาตกต่ าลง สินค้าส่งออกท่ีส าคัญอื่น  เริ่มแข่งขันได้น้อยลง เช่น 

อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น หากไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า 

หรือเกิดการคิดค้นนวัตกรรมท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าและอุตสาหกรรมท่ี

แข่งขันได้ในอนาคตอันใกล้ รายได้ในอนาคตของเราก็จะค่อย ๆ ลดลง   

 3)  โครงสรา้งทางเศรษฐกิจของเราอยูท่ี่บรษิทัชัน้น าเพยีง 50 

กว่าบริษัทเท่านั้นท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ในจ านวนนี้เป็นบริษัท

ยักษ์ใหญ่เพียง 20  บริษัทเท่านั้น จึงท าให้กระจุกตัวอยู่เพียงเท่านี้   

โครงสร้างการผลิตต้องประกอบด้วยผู้ประกอบการจ านวนมาก ไม่ใช่แค่

เพียงบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่ง         จึงจ าเป็นต้องสร้างบริษัทในอนาคต

ให้มากขึ้น ซึ่งบริษัทท่ีเกิดใหม่ไม่จ าเป็นต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ เพราะ

จะกลายเป็นข้อจ ากัดในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น   
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1. ที่มา 

 ประเทศไทยเติบโตได้ด้ วยอีส เ ทิร์นซีบอร์ด  (Eastern 

Seaboard) มาต้ังแต่ พ.ศ.2524  แต่ขณะนี้      อีสเทิร์นซีบอร์ด  ถือว่า

ชนาดเล็กมาก หากต่อไปนิคมอุตสาหกรรมโฮจิมินห์ของเวียดนาม นิคม

อุตสาหกรรม    ติละวาของเมียนมา  มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทย

จะถูกกดดันมากขึ้นในด้านของการลงทุน รัฐบาลไทยจึงต้องเร่งผลักดัน

ให้เกิดขึ้นเป็นการลงทุนให้มากข้ึน   

 จุดเริ่มต้นของ Eastern Economic Corridor เมื่อ 30 กว่าปีท่ี

แล้ว (ประมาณปี 2525) ในช่วงรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลา

นนท์ ท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อนการลงทุน

ครั้งใหญ่ ในบริเวณเขตพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern 

Seaboard โดยจัดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ท่ีทุกคนจะมาร่วมกันพัฒนา 

สร้างท่าเรือพาณิชย์น้ าลึกแห่งแรกของประเทศบริเวณแหลมฉบัง และใช้

พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมส าคัญต่างๆ ท้ังในส่วน

ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบริเวณ   มาบตาพุด ตลอดจนอุตสาหกรรม

ยานยนต์ในเขตชลบุรี เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค พลิกภาค

ตะวันออกของไทยให้กลายเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคัญ โครงการดังกล่าว



Eastern Economic Corridor Development : Rayong Province 

 4 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ยุค “โชติช่วงชัชวาล” ของเศรษฐกิจ

ไทย ท าให้เราก้าวขึ้นสู่แนวหน้าของประเทศในภูมิภาค เป็นจุดหักเห

ส าคัญท่ีช่วยสร้างอนาคตให้กับประเทศ น าไปสู่การจัด ต้ังนิคม

อุตสาหกรรม 32 แห่ง โรงงานเกือบ 5 พันโรง ด้วยเงินลงทุนรวมกันกว่า 

5 หมื่นล้านดอลลาร์ ท าให้เราสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางในการผลิต

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ส าคัญ (Detroit of the East) รวมท้ัง

กลายเป็นศูนย์การผลิตปิโตรเคมีท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย 

ความส าเร็จจากการลงทุนดังกล่าว ได้ยกระดับรายได้รวมของภาค

ตะวันออก จากเดิมท่ีมีสัดส่วนรวมกันเพียง 3.6% และ 10.3% ของ GDP 

ประเทศและกรุงเทพฯ ตามล าดับ เมื่อปี 2525 ขึ้นเป็น 17.7% และ 40% 

ในปี 2557 ท าให้รายได้ต่อหัวของคนท่ีอยู่ในภาคตะวันออกถีบตัวสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จากเดิมท่ีเคยน้อยกว่าคนกรุงเทพฯ 30% กลายเป็น

มากกว่าคนกรุงเทพฯ 26% จึงนับได้ว่า โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออกนี้ เป็นการ “สร้างบ้านแปลงเมือง” ครั้งส าคัญโดย

อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมีท่ีสร้างขึ้น ได้กลายเป็นหัวใจท่ีคอย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุน สร้างรายได้ให้

ประเทศต่อเนื่องกว่า 30 ปี และเป็นจุดแข็งของไทย 

  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor 

Development) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559   

 สาเหตุท่ีเราต้องมีการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งภาคตะวันออกรอบ

ใหม่เพราะสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจรอบๆ ตัว ก าลัง

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเกิดขึ้นของ AEC ท่ีเข้า
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มาเป็นตลาดเดียวกันฐานการผลิตเดียวกัน ด้วยประชากรกว่า 600 ล้าน

คน ตลอดจนการเกิดขึ้นของห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค อันเป็นผลมา

จากความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งท่ีดีขึ้นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซึ่ง

เชื่อมโยงไทยเข้ากับจีนตะวันตก (คุนหมิง) และจีนตอนใต้ (นานนิง) กับ 

สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ท าให้บริษัทหลายแห่งซึ่งเคยต้ัง

โรงงานการผลิตอยู่ในไทย เลือกท่ีจะย้ายโรงงานบางส่วนไปต้ังอยู่ใน

พ้ืนท่ีเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เพ่ือลดต้นทุน ช่วยให้สินค้าของเขาท่ีผลิตใน 

ASEAN สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา “ไทย

ก าลังกินบุญเก่า” จากความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

และปิโตรเคมี แต่บุญเก่าเหล่านี้ก าลังหมดไป โดยยังไม่มีอุตสาหกรรม

ใหม่ท่ีจะมาช่วยทดแทน ยกระดับโครงสร้างการผลิตของเราขึ้นไปอีกขั้น 

และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอีกรอบส าหรับ 20 ปีข้างหน้า 

 ด้วยเหตุนี้จึงมีทางเลือกไม่มากต้องเร่งลงทุนใหญ่รอบใหม่

เพ่ือสร้างอนาคต โดยมีพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นทางเลือก

ส าคัญ เพราะพ้ืนที่ดังกล่าว หากด าเนินการอย่างเหมาะสมจะสามารถก้าว

ขึ้นไปได้อีกระดับ กลายเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญยิ่งของเอเชีย โดย

เป็นประตูหรือ Gateway ส าคัญของนักลงทุนสู่เมียนมาร์ เวียดนาม 

กัมพูชา ลาว ซึ่งประเทศเหล่าจะขยายตัวสูงใน 20 ปีข้างหน้า และ

ประชากรเมื่อรวมกับไทยมีประมาณ 240 ล้านคน (พอๆ กับอินโดนีเซีย) 

ท้ังยังจะเป็นประตูเชื่อมไปจีนตะวันตก จีนตอนใต้ และอินเดีย โดย EEC 

จะเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมท่ีส าคัญของอาเซียน เป็นจุดขนส่งและ

กระจายสินค้า เป็นท่ีต้ังอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นศูนย์กลางการบิน

ในภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของเอเชีย 

   

2. ท าไมต้องระยอง ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา 

   การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มต้ังแต่ปี 
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2524 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ไทย พ้ืนท่ีเป้าหมายระยะแรก 2 บริเวณ คือ (1) บริเวณมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ (2) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ส าหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกท่ีไม่มีปัญหา

สิ่งแวดล้อม นับถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศชาติอย่าง  

    ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง) ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศ ได้แก่ 

อุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และมี

ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์

แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรม        มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก รวมท้ังยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับ

รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม     จึงสามารถพัฒนาให้เป็น

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชียท่ีจะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน     การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor 

Development) เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559  เนื่องจากเห็นว่าภาค

ตะวันออกต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคอาเซียน สามารถ

เช่ือมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียท่ีมีประชากรจ านวนมากและมีอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
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(GDP) ของภูมิภาคเอเซียและประเทศแถบแปซิฟิก คิดเป็น 1 ใน 3 ของ

มูลค่า GDP ของโลก   

 

 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor Development หรือ EEC) เป็นโครงการท่ีจะเป็น

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน  รถไฟ  ท่าเรือ และสนามบิน 

เพ่ือพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมการลงทุน

ในพ้ืนท่ีนี้ เพ่ิมศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียว อุตสาหกรรม และการ

พัฒนาเมือง โดยมีจังหวัดในภาคตะวันออกท่ีอยู่ ในการพัฒนา คือ 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor Development) เป็นการพัฒนาให้เป็นเขต

เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้

เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth)  

ซึ่งก็คือเป็นการทบทวนแผนการลงทุนในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก

ของไทยรอบใหม่ ท่ีจะลงทุนมากกว่าและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง

กว่า   
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     ความหมาย EEC  ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ท่ี 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560  

 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พ้ืนท่ีใน

บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และให้หมายความรวมถึง

เขตจังหวัดอื่นท่ีติดต่อหรือเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

เพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

หมายถึ ง  กา รก าหนดและการปรั บปรุ ง กา ร ใช้ ป ร ะ โยชน์ ใน

อสังหาริมทรัพย์ และการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอันจะท า

ให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนท่ีต่อเนื่องมีการพัฒนา

อย่ า งสมบู รณ์ และยั่ ง ยื นใน ทุกมิ ติ  มี ร ะบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการรวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการอยู่

อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การสาธารณสุข การศึกษา และ

การอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล และมีความต่อเนื่อง

เช่ือมโยงกัน 

 

3. กรอบแนวคิด  

 การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้น

น าของอาเซียน ด าเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน และเขตพัฒนาเมืองโดยรัฐบาลคาดหวังว่าพ้ืนท่ีอีอีซี

จะเป็นตัวเร่งส าคัญในการกระตุ้นให้ไทยเดินหน้าไปสู่ยุคป ฏิวั ติ

อุตสาหกรรมครั้ ง ท่ี  4  หรืออินดัสตรี  4 .0 ท่ีผสานเทคโนโลยีใน
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ภาคอุตสาหกรรมเข้ากับเทคโนโลยีไอที และจะเป็นตัวจุดประกายในการ

ปลุกเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั้งยืนในระยะยาวนับจากปี 2560 เป็นต้นไป 

 
 1. จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ้ืนท่ีพักอาศัยท่ีทันสมัย  ตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ศูนย์กลางการขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง 

และประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ รองรับการย้ายหน่วยงานรัฐและการพัฒนาไปสู่

ศูนย์ราชการแห่งใหม่ในอนาคต  

 2. จังหวัดชลบุรี ศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนา เมืองแห่ง

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันมี 3 

มหาวิทยาลัยและ 6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษารองรับศูนย์กลางด้าน

การศึกษา  ศูนย์ฝึกแรงงาน และศูนย์พัฒนาทักษะนานาชาติเพ่ือ

ตอบสนองแลสอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

 3. ศรีราชาและแหลมฉบัง  เมืองแห่งความสมดุลระหว่างท่ีอยู่

อาศัยและสถานท่ีท างาน       ศรีราชา : ส่วนผสมท่ีลงตัวของความเป็น

เมืองและความเรียบง่าย  เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวย ความสะดวกและ

สถานท่ีธรรมชาติ  แหลมฉบัง : มีท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่และเป็นประตู

หลักแห่งการส่งออกสินค้าสู่อาเซียนและท่ัวโลก 

 4. พัทยา สัตหีบ กลุ่มเมืองท่องเท่ียวคุณภาพ พัทยา: กลุ่ม

เมืองท่องเที่ยว 

คุณภาพ และเชิงท่องเท่ียว เชิงธุรกิจ: โรงแรม การประชุมและแสดง

สินค้านานาชาติ   เชิงครอบครัว: ร้านอาหาร  สวนสนุก ช้อปปิ้ง  เชิง
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สุขภาพ: การแพทย์ การดูแลผู้สูงอายุ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ   

  5. อู่ตะเภา ท่ีต้ังของศูนย์ให้บริการด้านอากาศยานและ

พาณิชย์นาวีของภูมิภาคในอนาคต ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ 

Headquarter Center Research Center Recreative Center  กลไก

เชื่อมโยงการท่องเท่ียวพัทยากับนานาชาติ   จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทาง

รางและถนนสายหลักในอนาคต 

 6. จังหวัดระยอง เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมือง

นานาชาติ  ธุ รกิจ ทันสมัย  และเมืองอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและ

อุตสาหกรรมพลังงาน   มาบตาพุดเป็น 1 ใน 5 ด้านอุตสาหกรรมปิโตร

เคมีในทวีปเอเชีย และศูนย์กลางด้านโรงกลั่นน้ ามันและพลังงานใน

ประเทศไทยพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis) 

 

 

4. แผนที่เบื้องต้นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 แสดงจุดและพ้ืนท่ีการพัฒนาต่างๆ จัดท าโดยส านักงาน

เศรษบกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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5. การพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 

  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 

ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (2) อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (6)  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  (7) 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (8) อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน 

(9) เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (10) อุตสาหกรรมดิจิตอล 

     พ้ืนท่ีอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งเป็นต้นน้ าของอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากปัจจุบันมีมูลค่าคิดเป็น 6%ของ GDP ประเทศไทย ต่อไป

ซูเปอร์คลัสเตอร์ปิโตรเคมี หรือ High Value Petrochemical จะต้องถูก

พัฒนาไปสู่ปิโตรเคมีท่ีมีมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความ

พร้อมของวัตถุดิบเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการ
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เน้นการลงทุนในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุดจังหวัดระยองกับศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี คาดการณ์กรอบเงินลงทุนในโครงการท่ีจะเกิดขึ้นประมาณ 

380,000 ล้านบาท 

 

 

 Bio-industry หรือการลงทุนเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมการผลิต

สินค้าชีวภาพจากวัตถุดิบการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มีการ

ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ อาทิ เอนไซม์/จุลินทรีย์ 

รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย/สถาบันทางการศึกษาในด้าน

เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนในด้านการพัฒนา

ตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี/ชีวภาพ และโครงการด้านอื่น ๆ 

 - Super Cluster/Cluster ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมกับ อุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 10 

ประเภท โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และ

สามารถพัฒนาหรือต่อยอดการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงขึ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ได้ ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ  

 1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คือ   

   1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation 
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Automotive) 

   2)  อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  (Smart 

Electronics) 

   3) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

   4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 

Biotechnology) 

   5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the 

Future) มีฐานท่ีแข็งแรง แต่ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ให้มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ 

 2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมใหม่ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีผู้สนใจ

ลงทุน ประกอบด้วย 

   1 )  อุ ตสาหกรรมหุ่ นยน ต์ เ พ่ื อการอุ ตสาหกรรม 

(Robotics) จะน าไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม Industry 4.0 อาทิ หุ่นยนต์

ส าหรับผลิตยานยนต์, หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ, หุ่นยนต์เฉพาะด้าน   เพราะ

โลกมีความต้องการสูง     

   2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 

Logistics) เน้นระบบขนส่งในภาพรวมเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงสู่การเป็น

ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ท่ีทันสมัย จ านวนเครื่องบินท่ีมากขึ้นต้องการ

การซ่อมแซม และมีการขนส่งทางอากาศมากมากขึ้น มีสนามบินอู่ตะเภา 

และสนามบินอื่นๆ ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างอุตสาหกรรมการ

บินได ้
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   3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(Biofuels and Biochemical) เพราะโลกก าลังต้องการความยั่งยืน และ

ท่ัวโลกก าลังก าหนดมาตรฐานด้านชีวภาพเข้ากับการค้า คือถ้าการผลิต

ไม่หันมาใช้เคมีชีวภาพ เช่น ไบโอพลาสติก ในการหีบห่อ ก็อาจจะ

ส่งออกไม่ได้   

   4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เน้นการขับเคลื่อน E-

Commerce การเชื่อมโยงกับโครงการ National e-Payment ของรัฐ 

การจัดต้ังกลไก Escrow Account ฐานข้อมูล ความต้องการสูงมากและ

เป็นมาตรการฐานใหม่ในการด ารงชีพ   

   5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  (Medical Hub) 

ในด้านการรักษาพยาบาล มีหมอ พยาบาล ท าได้ดีเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก ต้อง

เ พ่ิมการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์  และระบบการ

รักษาพยาบาลระยะไกล เพราะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ต้องท าให้ครบวงจร

การแพทย ์
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ท้ังนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงานชักจูงนักลงทุนรายส าคัญ

ท่ีแสดงความสนใจ ได้แก่ 

1) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

   - Tesla สหรัฐอเมริกา  รถยนต์ไฟฟ้า 

   -  Shanghai Motor สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- BMW เยอรมัน 

- Suzuki ญี่ปุ่น 

-Mercedes-Benz เยอรมัน 

2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

   - Foxconn ไต้หวัน Iphone Ipad 

3) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

- Reliance Group อินเดีย 

- Otsuka ญี่ปุ่น 

4) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

 - Kuka ญี่ปุ่น หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

5) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร   

- Fujifilm ญี่ปุ่น 

6) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน   

- Airbus ฝรั่งเศส 

- Boeing อังกฤษ 

   - Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน 

7) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิตอล   
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- Lazada สิงคโปร์ 

- Alibaba สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- IZP Group สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

6. แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560 – 2564 

 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2560 รับทราบ

และเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ คนพ. ครั้งที่ 1/2559 ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย 

  1) เห็นชอบโครงการส าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมีความจ าเป็นต้องเร่ง

ด าเนินการในปี 2560 จ านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้าน

บาท โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องท าความตกลงในรายละเอียดกับ

ส านักงบประมาณ 

  2) เห็นชอบในหลักการแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) รวมจ านวน 173 โครงการ กรอบ

วงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท 

 2. ร่างกรอบแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก เพ่ือด าเนินงานตามค าสั่ง คสช. ท่ี 2/2560 เรื่องการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้มีแผนการพัฒนาท่ีต่อเนื่องจาก

ท่ี ครม.ได้อนุมัติไว้แล้วโดยเป็นแผนท่ีมีความครบถ้วน มีบูรณาการ และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี การ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง บรรลุ
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เจตนารมณ์ของรัฐบาล  

  1)  วัตถุประสงค์  เ พ่ือจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ

ประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

  2)  เป้าหมายการพัฒนา  

   (1) พ้ืนท่ีเป้าหมาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง รวมถึงพื้นที่อ่ืนใดท่ีจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพ่ิมเติม 

   (2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New 

Engine of Growth) 

   (3) โครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวย

ความสะดวกอื่นๆ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในพ้ืนท่ี  ให้ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นพื้นที่ท่ีมีการพัฒนาท่ีสมบูรณ์และยั่งยืนในทุกมิติ 

  3) ร่างกรอบแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ประกอบด้วย  8 แผนงานย่อย ได้แก่ 

   (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

   (2) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา – ท่าเรือสัตหีบและ

บริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง  

   (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

   (4) การพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 

   (5) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 

   (6) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และ

เทคโนโลยี 

   (7) การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง 

   (8)  การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับ
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ประชาชนในพื้นที่ 

     จังหวัดระยองขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผ่าน

แผนพัฒนาระเบียงเศรษกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560 – 2564  ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานพัฒนา 

(พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องเร่งด าเนินการในปี 2560 จ านวน 48 

โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ลบ. โดยให้ขอรับการสนับสนุนจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องท าความตกลงในรายละเอียดกับส านัก

งบประมาณ ซึ่งจะมาโครงการด าเนินการในพื้นที่ คือ 

 

แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ  

ป ี2560  

(ลา้นบาท) 

โครงการที่ขอรบัจดัสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (48 

โครงการ) 

6,992.67 

แผนงาน 1  แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ 

  291.80 

การจัดการสิ่งแวดล้อม    

(1) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ในพื้นที่ EEC  

กรอ. 2560 50 

(2) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ  

กรอ. 2560 70 

การประชาสมัพันธ ์    

(3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

กนอ. 2560-

2562 
50 

(4) โครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม

ชักจูงการลงทุนในต่างประเทศส าหรับ

โครงการ EEC 

สกท. 2560 121.8 
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แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ  

ป ี2560  

(ลา้นบาท) 

แผนงาน 2 แผนงานพฒันาคมนาคมและโลจิ

สตกิส ์
  2,312.97 

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม    

(5) โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3-ทางเข้า

สนามบินอู่ตะเภา (ระยะทาง 2 กม. ขยาย 2 

ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

ทล. 2560-

2562 
50.00 

(6) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา รฟท. 2560-

2562 
30.00 

(7) โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบ

เครือข่ายดิจิตอล 

จท. 2560 16.70 

(8) โครงการจัดหาและวางทุ่นเครื่องหมายเพื่อ

ความปลอดภัยทางน้ าในบริเวณอ่าวพัทยา

และเกาะล้าน 

จท. 2560 30.90 

(9) โครงการจัดหารถยนต์ตรวจการณ์

ชายหาด ATV จ านวน 2 คัน 

จท. 2560 1.22 

(10) โครงการจัดหาเรือยนต์ตรวจการณ์ทาง

ทะเลไฟเบอร์กล๊าซ ขนาด 27 ฟุต 

จท. 2560 10.00 

(11) โครงการต้ังศูนย์ควบคุมการจราจรในพื้นที่ 

(อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)  

ตามยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความ

ปลอดภัยทางน้ า 

จท. 2560-

2562 
72.00 

(12) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อ

ท่องเที่ยวเกาะล้าน 

จท. 2560-

2561 
22.80 

(13) โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจร

ทางน้ า  

(บ้านเพ-เกาะเสม็ด จ.ระยอง) 

จท. 2560 21.35 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์

สัตหีบ 
  2,058 
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แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ  

ป ี2560  

(ลา้นบาท) 

(14) โครงการก่อสร้าง high speed taxiway 

และ taxiway เพิ่มเติม 

ทร. 2560-

2561 

10 

(15) โครงการก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบ

ลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่จอดอากาศ

ยานทหาร 

ทร. 2560 10 

(16) โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสาร

หลังที่ 2 

ทร. 2560 70 

(17) โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด เครื่อง 

X-ray และ Software ในการรักษาความ

ปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ  

และเส้นทางเข้า-ออก 

ทร. 2560 53 

(18) โครงการก่อสร้างอาคาร จนท.บริการ

ภาคพื้น จัดเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่ 

ทร. 2560 20 

(19) โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ลานจอด

รถยนต์เพิ่มเติมและ 

ย้ายกองขนส่ง สถานีการบิน กองการบิน

ทหารเรือ 

ทร. 2560 105 

(20) โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ทร. 2560-

2563 

80 

(21) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ  

ทร. 2560 150 

(22) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน 

MRO ระยะที่ 1 

ทร. 2560-

2564 

150 

(23) โครงการก่อสร้างอาคารรองรับการ

ปฏิบัติงานของ Air Cargo ระยะที่ 1 

ทร. 2560-

2562 

70 

(24) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร

ด้านการบิน 

ทร. 2560-

2564 

1,230 
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แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ  

ป ี2560  

(ลา้นบาท) 

(25) โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-

related industry research zone 

ทร. 2560-

2562 

10 

(26) โครงการระบบสาธารณูปโภค ทร. 2560-

2565 

100 

แผนงาน 3 แผนงานพฒันาเมอืง สาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ การจดัการสิง่แวดล้อมเมอืง 

ท่องเที่ยว และสาธารณสุข 

  4,256.20 

ผังเมือง   75 

(27) โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่ม

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  

ยผ. 2560 60 

(28) โครงการจัดท าผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่

เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศ

ยานอู่ตะเภา 

ยผ. 2560 15 

ระบบน้ า   1,675.51 

(29) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการ

พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ าภาค

ตะวันออก 

ชป. 2560-

2561 

25 

(30) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพาน

ทอง 

สนง.ชป. 9 2560-

2562 

480 

(31) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่าง

ฯ ประแสร์  

สนง.ชป. 9 2560-

2562 

35 

(32) โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างฯ ประแสร์ สนง.ชป. 9 2560 42 

(33) โครงการขุดลอกอ่างฯ ดอกกราย สนง.ชป. 9 2560-

2561 

50 

(34) โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง สนง.ชป. 9 2560 150 

(35) โครงการเพิ่มความจุอ่างฯ หนองปลาไหล สนง.ชป. 9 2560-

2561 

175 
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แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ  

ป ี2560  

(ลา้นบาท) 

(36) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระ

ธาตุ  

ระยะที่ 2 

สนง.ชป. 9 2560-

2562 

70 

(37) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา

สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญ

มี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) 

กปภ. 2560-

2562 

648.51 

สิง่แวดลอ้มเมือง    1,179.68 

(38) โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ อบจ.ระยอง 2560 253 

(39) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง

สะสมจังหวัดระยอง 

แบบบูรณาการ 

อบจ.ระยอง 2560 96 

(40) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขยะ 

เกาะเสม็ด 

อบจ.ระยอง 2560 93 

(41) โครงการจัดต้ังศูนย์บัญชาการตอบโต้สา

ธารณภัยและอุบัติภัยจังหวัดระยอง 

ปภ.ระยอง 2560 47.60 

(42) โครงการจัดซื้อกังหันน้ าชัยพัฒนาเพื่อ

บ าบัดน้ าเสียในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 

ทน. 

แหลมฉบัง 

2560 5.08 

(43) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนน

เลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 

เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560-

2561 

665 

(44) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลี

ฮาย  

เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560 20 

สาธารณสุข   1,326.02 
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แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ  

ป ี2560  

(ลา้นบาท) 

(45) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการ

ให้บริการระบบการแพทย์และสาธารณสุข

ใน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก เขตสุขภาพที่ 6 

สป.สธ. 2560-

2562 

907.02 

(46) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์

สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อตอบสนอง

นโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 

สป.สธ. 2560-

2561 

419 

แผนงาน 4 การบรหิารจดัการ   131.70 

(47) โครงการค่าใช้จ่ายส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก) 

สศช. 2560 1.70 

(48) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

สศช. 2560 130 

 

 

 

 ระยะสั้น (2559-2560) 

 ความพร้อมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 

 - มีพ้ืนท่ีนิคมฯรองรับอุตสาหกรรม 15,000 ไร่ ความพร้อม

ด้านการคมนาคมขนส่ง 

 - เส้นทางขนส่งเข้าท่าเรือแหลมฉบังตามถนนหมายเลข 36 / 

344 ไม่เกิดปัญหาคอขวด 

 - มีระบบรถไฟทางคู่เพ่ิมขึ้นสายฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่ง

คอย  
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 - มีท่าเรือท่องเท่ียวเกาะล้านได้มาตรฐาน 

 - สนามบินอู่ตะเภามีพ้ืนท่ีอาคารผู้โดยสาร พร้อมระบบรักษา

ความปลอดภัยและลานจอดอากาศ-ยาน รองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคน/ปี  

 ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 

 - ระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่รองรับความต้องการได้ถึง ปี 2565 

 - มีแหล่งน้ าดิบรองรับความต้องการได้ถึงปี 2563  

 ความพร้อมบริการสาธารณสุข  

 - มีความพร้อมด้านสถานท่ีและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การ

ให้บริการด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉินของ รพ.แกลง /รพ.เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพฯ/ รพ.พุทธโสธร 

 ระยะกลาง (2561-2563) 

 ความพร้อมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 

 - มีนิคมฯ รองรับอุตสาหกรรมnew s-curve เพ่ิมอีก6 นิคม

อุตสาหกรรม  

     ความพร้อมด้าน การคมนาคมขนส่ง 

 - มีมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด 

 - มีท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 - มีศูนย์ขนส่งรถไฟแหลมฉบัง STRO รองรับตู้สินค้า 2 ล้าน

TEU/ปี 

 - สนามบินอู่ตะเภามี high speed taxiway และ taxiway 

เพ่ิมเติม และทางวิ่งท่ี 2 

 - ท่าเรือจุกเสม็ดพร้อมรองรับเรือสินค้าและเรือท่องเท่ียว

ขนาดใหญ่  

 ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 

 - มีระบบผันน้ า เพ่ิมความจุอ่างฯ ปริมาณน้ าเพ่ิมอีก 360 ล้าน 

ลบ./ม.(รองรับได้อีก 10 ปี) 

  -มีปริมาณน้ าประปา รองรับความต้องการเพ่ิมขึ้นอีก 170 
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ล้าน ลบ./ม. (รองรับ 273,000 ครัวเรือน) 

 - มีพ้ืนท่ีรองรับการท่องเท่ียวแห่งใหม่บริเวณแหลมบาลีฮาย 

เมืองพัทยา ความพร้อมบริการสาธารณสุข  

 - มีศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการระบบการแพทย์ 

 - มีโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวช

ศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน 

 ระยะยาว (2564 เป็นต้นไป) 

 ความพร้อมรองรับอุตสาหกรรม 

 - มีท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 ความพร้อมด้านการคมนาคม

ขนส่ง 

 - มีมอเตอร์เวย์ (ชลบุรี-นครราชสีมา) 

 - มีรถไฟความเร็วสูง กทม.-ระยอง (PPP) 

 - มีรถไฟรางเบา Tram พัทยา (PPP) 

 - มีท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 

 - มีเฟอร์รี่เช่ือมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

 - สนามบินอู่ตะเภามีศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO Complex / 

มีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน / AIR CARGO / 

 - มี Free Trade Zone / Medical Hub ความพร้อมด้าน

สาธารณูปโภค – มีระบบไฟฟ้าท่ีท่ัวถึงและเพียงพอ 

 



Eastern Economic Corridor Development : Rayong Province 

 26 

 

 

 

 

7. การพัฒนาเร่งด่วน 15  โครงการ 

  แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบด้วยโครงการในร่างแผนงาน

พัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.  2560 -2564)  ท่ี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว และจะมีโครงการเพ่ิมเติม

ขึ้น โดย สกรศ. จะประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และท างานใน

รูปของอนุกรรมการฯ คณะท างานในจ านวนนี้มีโครงการหลักท่ีส าคัญ 

15 โครงการ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนี้ 

 1) โครงการหลักท่ีจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการในล าดับแรก 

จ านวน 5 โครงการ  ประกอบด้วย  

  (1) การพัฒนารถไฟความเร็วสูง  

  (2) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3  

  (3) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและการซ่อมบ ารุงอากาศ

ยาน  
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 (4)  พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์    

 (5) การขยายเมืองปัจจุบัน/สร้างเมืองใหม่ 

 

 2) โครงการส าคัญท่ีจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการในล าดับท่ีสอง 

จ านวน 10 โครงการ เป็นโครงการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัด

ด าเนินการตามแผนงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก ประกอบด้วย (1) รถไฟทางคู่ (2) ทางหลวงสายใหม่ 

มอเตอร์เวย์  (3) ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 (4) ท่าเรือจุกเสม็ด (5) 

อุตสาหกรรมอากาศยาน ซ่อมบ ารุง และธุรกิจต่อเนื่อง (6)  ปิโตรเคมีขั้น

สูงและอุตสาหกรรมชีวภาพ (7) เกษตรแปรรูป (8) การท่องเท่ียวกลุ่ม

รายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (9) Global Business Hub / 

Free Economic Zone (10) ระบบสาธารณูปโภค น้ า-พลังงาน-ขยะ 

 

 

  

 

8. การเชื่อมโยงการพัฒนา  

1. เมืองการบนิตะวนัออก(การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ
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อู่ตะเภา ระยอง พัทยา) 

  สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เรียกสั้นๆ ว่า

สนามบินอู่ตะเภา ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัดคือระยอง และชลบุรี   มีพ้ืนท่ี

ท้ังหมดประมาณ 16,700 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้งานทางทหารฝั่งตะวันตก

ของทางวิ่ง โดยเป็นท่ีต้ังหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือประมาณ 8,000 ไร่ 

ปัจจุบันมีการด าเนินงานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การบริหาร

ของกองทัพเรือตาม พรบ.กองทุนหมุนเวียน ใช้พ้ืนท่ีส าหรับเป็นอาคาร

ผู้โดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวกประมาณ 100 ไร่ กองทัพเรือ 

พัฒนาเพ่ือด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายพัฒนาท่าอากาศยาน

นานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งท่ี 3 เพ่ือรองรับการ

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก  

 ในระยะเวลาที่ผ่านมาสนามบินอู่ตะเภาได่รับการจับตาในการ

เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งท่ี 3 ด้วยเหตุผลคือ 

 1.ความแออัดของสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งมี

ผู้โดยสารเกินความสามารถท่ีวางไว้คือ 18 ล้านคน/ปี 

 2. พื้นท่ีสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิไม่สามารถ

ขยายได้เนื่องจากเป็นเขตเมือง 

 3. มีภูมิประเทศใกล้แหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะพัทยา ใกล้

แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   

 

 

 

  

  สถานะปัจจุบัน  เป็นสนามบินอู่ตะเภาท่ีมีศักยภาพสูง แต่ยัง

ใช้ไม่เต็มศักยภาพ ท่ีผ่านมาในปี 2558  มีผู้โดยสารมาใช้บริการ 1.7 

แสนคนต่อปี ปี 2559 จ านวน 7.1 แสนคนต่อปี เพ่ิมข้ึนประมาณ 400-

500% ส่วนปี 60 ต้ังเป้าว่าจะมีผู้โดยสาร 1.2 ล้านคนต่อปี  สนามบินอู่
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ตะเภาประกอบด้วย 

  1) ทางวิ่ ง  1 ทางวิ่ งขนาดมาตรฐานสามารถรองรับ

เครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ 

  2) อาคารผู้โดยสาร 2 หลัง รวมกัน 3.7 ล้านคนต่อปี 

   - อาคารหลังที่ 1 รองรับได้ประมาณ 700,000 คนต่อปี    

   - อาคารหลังท่ี 2 จะเปิดใช้งานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2560 ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี 

  3) ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานของบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) ท่ีมีโรงซ่อมเครื่องบินขนาด 24,000 ตารางเมตร ซ่อมได้ 3 ล า

พร้อมกัน 

  กองทัพเรือ เน้นให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี 3 

รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ  และสนามบินดอนเมือง นอกจากนั้นยังมี

ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ซึ่งศูนย์ซ่อมปัจจุบันเปิดด าเนินการมาต้ังแต่ปี 

2540 พ้ืนท่ี 150 ไร่ มีขีดความสามารถในการซ่อมใหญ่ (Heavy 

Maintenance) ส าหรับเครื่องบินล า ตัวกว้างแบบ Boeing 747, Boeing 

777, Airbus A330 และเครื่องบินล าตัวแคบแบบ Boeing 737 โดย มี

โรงซ่อมอากาศยาน(Hangar) ขนาดใหญ่สามารถน าเครื่องบินเข้าซ่อม

บ ารุงพร้อมกันได้ 3 ล า ด าเนินการซ่อมเฉลี่ยปีละ 20 ล า  ปัจจุบัน

คาดการณ์ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงของเครื่องบิน

พาณิชย์ประมาณ 771.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นทุกปี 

ในปี พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเกือบร้อยละ 60 สูญเสีย

ให้กับต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยขาดผู้ประกอบการซ่อมบ ารุงท่ีมี

ศักยภาพในการสร้างศูนย์ซ่อม 

    ความส าคัญของสนามบินอู่ตะเภากับการเป็นศูนย์กลางการ

บินของประเทศไทย  คลัสเตอร์การบินท่ีส าคัญท่ีสุด คือ กลุ่มสนามบิน

ภาคกลางของประเทศ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา

โดยปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีผู้โดยสารมากกว่า
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ความสามารถในการรองรับประมาณ 18 ล้านคนและเแผนการขยายตัว

ของทั้ง 2 สนามบินไม่เพียงพอท่ีจะรองรับผู้โดยสารในอนาคต  

   ประมาณการว่าความอัดแอจะเพ่ิมขึ้นในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

และถึงแม้สนามบินสุวรรณภูมิจะขยายจาก 45 ล้านคนเป็น 90 ล้านคน 

ตามแผนในปี 2564  แต่ยังคงไม่เพียงพอ  แม้เมื่อรวมกับแผนท่ีให้ดอน

เมืองขยายตัวจาก 18 ล้านคนเป็น 40 ล้านคนในปี 2568 แล้ว ความจุ

ของ 2 สนามบินท่ี 130 ล้านคนจะพอดีกับประมาณการนักท่องเท่ียวในปี

นั้น  และจะเริ่มมีความขาดแคลนต่อไป ประเทศไทยจึงจ าแป็นต้องใช้ท่า

อากาศยานอู่ตะเภาเพ่ือพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบิน Aviation Hub 

โดยจะเร่งการขยายตัวของสนามบินอู่ตะเภาโดยเร็ว 

 

 

 

   แผนการพัฒนาท่าอากาศยานของ กระทรวงคมนาคม 

ธุรกิจการบินซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ ได้วางแผนการพัฒนาสนามบิน

อู่ตะเภาสู่เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบรองรับการเป็น “Aeropolis” หรือเมือง

อุตสาหกรรมการบินเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการบินในภูมิภาค  มี

ความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนใน 10 ปี  ดังนั้นเพ่ือให้
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สามารถแก้ปัญหาในระยะ 15 ปีข้างหน้า การขยายตัวของสนามบินอู่

ตะเภาจะ แบ่งได้เป็น 3 ช่วง  15 ล้านคนใน 5 ปี 30 ล้านคนใน 10 ปี 

และ 60 ล้านคนใน 15 ปี  

  เพ่ือให้สนามบินอู่ตะเภาจะถูกประกาศเป็น “เขตส่งเสริม

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออก (Special 

EEC Zone: Eastern Airport City)    

  1) เมืองการบินภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,835 ไร่ 

บริเวณสนามบินอู่ตะเภา (ตามแผนท่ีท่ีแนบ) จะมีสนามบิน 2 ทางวิ่ง 

ขนาดมาตรฐาน 3,500 x 60 เมตร มีระยะห่างระหว่างกัน 1,535 เมตร 

  2) มีกิจกรรมหลัก 6 กลุ่ม คือ 

  - กลุ่มอาคารผู้โดยสารและการค้า  อยู่ระหว่างทางวิ่งท้ัง 2   

ว่ิงอาคารผู้โดยสารขยายเป็น 3 ระยะคือ 15-30-60 ล้านคนต่อปี ในระยะ 

5-10-15 ปีตามล าดับ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน กลุ่ม

ธุรกิจบันเทิง  เชื่อมต่อด้วย สถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ชั้นใต้ดินของ

อาคารผู้โดยสาร และ ทางด่วนเชื่อมถนนภายนอกกับอาคารผู้โดยสาร 

   - กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน ประกอบด้วยเขต

การค้าเสรี (free trade zone) เพ่ือประกอบการค้าและอุตสาหกรรม กลุ่ม

ธุรกิจคาร์โก  กลุ่มธุรกิจซ่อมอากาศยาน 

  - ศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการอากาศยาน และธุรกิจการบิน 

  - กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   -  ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน 

   - ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงด้วย

รถราง 

  ในอนาคตจะมีการเพ่ิมเติม เขตส่งเสริมพิเศษ ในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงอีก 3 ด้าน คือ กลู่มศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน (Medical Hub) 
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กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กลุ่มธุรกิจท่าเรือสัตหีบ ซึ่ง

จะประกอบด้วยท่าเรือข้ามฝากไปกรุงเทพฯ และ ปราณบุรี และท่าเรือ

ส าหรับเรือส าราญขนาดใหญ่ 

  รวมงบลงทุนเบื้องต้นท้ังโครงการประมาณ 1.8 แสนล้าน

บาท  ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน 5 ปีแรก  

 

 

     

  ความส าเร็จของ เขตส่งเสริมพิเศษ : เมืองการบินภาค

ตะวันออก ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ท้ังเพ่ือเร่งรัดการ

ลงทุนภายในพ้ืนท่ี  การเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานเข้าสู่สนามบินและ   

การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและภายนอกพ้ืนท่ีสนามบิน เงื่อนไขท่ี

ส าคัญ  

  1) การเร่งรัดการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ของธุรกิจ

การซ่อมเครื่องบินของการบินไทย และ Airbus เพ่ือน าไปสู่การร่วมทุน

ในอนาคต ตลอดจจการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 

ส านักงานการบินอู๋ตะเภา กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฯ 

การประปา ในการจัดสาธารณุปโภคให้เพียงพอ     ก าหนดสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริม เมืองการบินภาคตะวันออก

ในการลงทุนในกิจกรรมหลักท้ัง 6 กลุ่ม    
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   2) การเชื่อมโยงท้ัง 3 สนามบินด้วยรถไฟความเร็วสูง ตรง

ตามเวลาเปิดใช้สนามบินอู่ตะเภา ความส าเร็จของการใช้ 3 สนามบินร่วม

เป็นคลัสเตอร์เดียวกัน ขึ้นอยู่กับ การท่ีมีรถไฟความเร็วสูงเข้าเชื่อมเมื่อ

สนามบินอู่ตะเภาเสร็จการพัฒนาระยะท่ีสอง ในปี 2566 (ค.ศ.2023) ซึ่ง

หากไม่ทันเวลา  ผู้โดยสารไม่สามารถถ่ายโอนมายังสนามบินอู่ตะเภาได้ 

และ จะท าให้การลงทุนสนามบินอู่ตะเภา ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนตามท่ีต้ังใจไว้ และขาดทุนในที่สุด 

   3) เร่งลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาเมือง 

ในอนาคต เมืองการบินภาคตะวันออก จะขยายตัวไปสู่ “มหานครการบิน

ภาคตะวันออก” ในอนาคต เมื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น หุ่นยนต์ 

อิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาสินค้า ท าให้

ธุรกิจขยายตัว มีการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ การประชุมและสัมมนา 

ศูนย์กลางกระจายสินค้า และมีการวางแผนเมืองทันสมัยแห่งอนาคต ซึ่ง

ประกอบด้วย โรงเรียนนานาชาติ สถานพยาบาลระดับโลก ศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพ ท าให้มีประชากรเพ่ิมขึ้นครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายตารางกิโลเมตร

ใกล้เคียงสนามบินอู่ตะเภาเดิม ส่งผลให้เมืองการบินภาคตะวันออก ก็จะ

กลายเป็น      มหานครการบินภาคตะวันออก  

  4) ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  จัดท าโครงการ

พัฒนาชุมชน (Community Improvement District) ให้กับชุมชน

ใกล้เคียงกับเมืองการบินภาคตะวันออก  

  ก าหนดการส าคัญ 

  1) มีนาคม 2560 : ลงนาม MOU ระหว่าง การบินไทย กับ 

Airbus ในการร่วมศึกษาการลงทุนการซ่อมเครื่องบิน และอู่ซ่อม

เครื่องบินอัจฉริยะ 

  2) มิถุนายน 2560 : ประกาศเชิญชวนผู้ลงทุนทั่วโลก 

  3) มกราคม 2561 : ประกาศชื่อผู้ชนะการออกแบบและ
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ลงทุน 

  4) 2566 : กลุ่มอาคารผู้โดยสาร 15 ล้านคนแล้วเสร็จ 

พร้อมกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรมฯ เมดิคัลฮับ ท่าเรือ

พาณิชย์สัตหีบ แล้วเสร็จ 

 

 

 

   แผนการด าเนินการ   

  จะมีการลงทุนท้ังโครงการพัมฯเมืองการบินภาคตะวันออก 

ไม่น้อยกว่า 1.8 แสนล้านบาท  ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) จะมีการ

จัด ต้ั งศู นย์ซ่ อมบ า รุ ง อากาศยานในประ เทศไทย เ พ่ิมจ านวน

ผู้ประกอบการและประเภทของการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอากาศยาน 

สร้างบุคลากร รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรการผลิตช่างและวิศวกรอากาศ

ยาน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ศึกษาเพ่ือหาผู้

ร่วมทุนแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและสายการ

บิน หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันการบินไทยมีการซ่อมบ ารุงเครื่องบินล าตัว

กว้าง อนาคตจะพัฒนาซ่อมเครื่องบินล าตัวแคบพิสัยกลาง เพ่ือรองรับ

ตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นส าหรับการบินระยะ 3-4 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทางแอร์บัส 
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ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบิน A380 มีความสนใจท่ีจะต้ังศูนย์ซ่อมเครื่องบิน

ขนาดใหญ่ เพ่ิมจากปัจจุบันท่ีมี 2 แห่ง คือ เมืองโดฮา (การ์ตา) และจีน 

ซึ่งมองภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพ่ิมในส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศ

ยาน ในระยะแรก จากปัจจุบันท่ีมีโรงงาน 28 แห่ง จะเพ่ิมผู้ประกอบการ

อีก 10-20 โรงงาน 

  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2565-2569) จะมีการจัดต้ังศูนย์ซ่อมบ ารุง

อากาศยานเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงภายในประเทศ จัด

กลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ให้ครบทุกประเภทอุตสาหกรรมอากาศ

ยานตามแผนธุรกิจ และสร้างช่างเทคนิครวมท้ังวิศวกรอากาศยานให้

เพียงพอต่อความต้องการ 

   ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2570-2575) จะมีการจัดต้ัง Aeropolisเพ่ือ

รองรับการซ่อมบ ารุงเครื่องบินของภูมิภาค ยกระดับความสามารถในการ

ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานเข้าสู่ Tier 2 (Design& Build) และการ

พัฒนาบุคลากรด้านการบินจนสามารถเข้าสู่การเป็น Research & 

Institutions ได ้

  ขณะกองทัพเรือนี้ได้จัดงบประมาณ 150 ล้านบาท จ้างท่ี

ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยออกแบบและศึกษารายละเอียดจัดท า

เป็นแผนหลักในการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ทางด้านการบินต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วน

เครื่องบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ศูนย์ขนส่งสินค้า ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร 

เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลการเติบโตของ

สนามบินอู่ตะเภาด้วยว่าจะไปในทิศทางใด พร้อมกันนี้ได้ให้ศึกษา และ

ออกแบบอาคารผู้โดยสาร หลังท่ี 3 เพ่ือรองรับผู้โดยสารให้ได้ 15 ล้าน

คนต่อปีด้วย ท้ังนี้คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 

2561 

  ประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการเปน็เมืองการบินภาคตะวันออก 
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  1) ประเทศโดยมีสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักแห่งท่ี 

3 เข้าเชื่อมโยง สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่

ตะเภามีการใช้เต็มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสาร และนักท่องเท่ียวท่ีจะ

เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  โดยจะลดความคับครั้งของสนามบินดอนเมือง

และสนามบินสุวรรณภูมไิดอ้ย่างน้อย ระยะ 15 – 20 ปีข้างหน้า 

   2) ประหยัดการลงทุนหาสนามบินใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งจะ

มีต้นทุนแพงมากไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท (เฉพาะทางวิ่งและอาคาร

ผู้โดยสาร ไม่รวม ท่ีดิน และการลงทุนในธุรกิจเชื่อมโยง) ซึ่งจะเป็นภาระ

ของประเทศท้ังการเงิน สังคมและสิ่งแวดล้อม   

  3) สร้างรายได้แก่ชุมชนควบคู่กับการพัฒนา 

  4) ยกระดับการบริการ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล 

เกิดพื้นท่ีสาธารณะ 

   5)  ประเทศไทยมีศูนย์รวมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศ

ยานแห่งใหม่  เป็นฐานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้กับประเทศ และเชื่อมโยงกับภูมิภาค 

  6) เป็นท่ีเรียนรู้และสะสมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน

และธุรกิจการบินและสร้างงาน รายได้สูงให้กับชุมชนใน EEC และ คน

ไทยในอนาคต 

    7) มีการจ้างงานคุณภาพดี มากกว่า 10,000 ต าแหน่งต่อปี  

 

   ท้ังนี้เงื่อนไขต่างๆ จะต้องประกาศเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศ

iษฐกิจภาคตะวันออก  โดยจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 10.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 

6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภาและพ้ืนที่โดยรอบ   
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2. พัฒนาท่าเรอืหลกั 3 แห่งและการเชื่อมโยงโดยระบบ รถไฟ

ทางคู่ 

  การพัฒนาต้องต้องใช้ท่าเรือหลัก 3 แห่ง คือ ท่าเรือแหลม

ฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด ร่วมกันในปัจจุบันท่าเรือท้ัง 3 

ใช้ระบบรางน้อยมาก เช่นท่าเรือแหลมฉบังมีการขนส่งสินค้าทางราง

เพียง 8% คือประมาณ 500,000 TEUs จาก 6.8 ล้าน TEUs ท าให้เกิด

ความคับคั่งในการจราจรระบบอื่นโดยเฉพาะบนทางหลวงและมอเตอร์

เวย์ ในการพัฒนา EEC จึงมีความจ าเป็นเพ่ิมการขนส่งทางรางให้ได้ใน

สัดส่วนอย่างน้อย 30%  จึงจะสามารถลดความแออัด และอุบัติเหตุทาง

ถนน เช่นเมื่อท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 สร้างเสร็จ การขนส่งทางรางควร

มีปริมาณอย่างน้อย 5 ล้าน TEUs (จาก 18 ล้าน TEUs) คือ อีก 10 เท่า

ของท่ีขนส่งอยู่ในปัจจุบัน หากท าไม่ได้ ประชาชนในพ้ืนท่ีอาจจะรู้สึกว่า 

EEC เป็นโทษ มากกว่าเป็นประโยชน์ นอกจากนั้นการพัฒนาท่าเรือท้ัง 3 

และระบบรถไฟทางคู่ในพ้ืนท่ี EEC ต้องท างานร่วมกันให้เชื่อมต่อเป็น

เนื้อเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า จึงมีความจ าเป็นต้องวางแผนปรับปรุง

แนวทางการพัฒนาท่าเรือและระบบรถไฟทางคู่ใน กรอบ EEC พร้อมกัน 

    1) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นท่ีจอดเรือรบและฐานส่งก าลัง

บ ารุง และใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะน้ ามัน 

และขนส่งผู้โดยสาร โดยมีแผนการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกจุกเสม็ด ให้เป็น

จุดจอดเรือยอชท์ เรือส าราญ (Cruise) และเรือข้ามฟาก (Ferry) เพ่ือ

เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน พัทยา-จุก

เสม็ด-ชะอ า โดยเรือส าราญจะสามารถใช้เวลาล่องจากสัตหีบไปหัวหิน

ภายใน 1 ชั่วโมง และเชื่อมต่อระบบรถไฟเพ่ืออ านวยความสะดวกการ

ขนส่ง 
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  ปัจจุบัน ท่า เรื อพาณิชย์สัตหีบ เป็น ท่า เรื อใช้ในการ

อุตสาหกรรมประกอบแท่นขุดเจาะ ซึ่งยังมีโอกาสในการพัฒนาให้ใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองทัพเรือ จึงได้จ้างท่ี

ปรึกษาท าแผนการพัฒนาท่าเรือเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านท่องเท่ียว

ประกอบด้วย ท่าเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือ Cruise ควบคู่ไปกับท่าเรือสินค้า

อเนกประสงค์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมประกอบแท่นขุดเจาะ และการ

ขนส่งสินค้าไปพร้อมกัน 

  ท่าเรือสัตหีบมีศักยภาพสูง ท่ีจะช่วยสนับสนุนการท่องเท่ียว

พัทยาและระยอง รองรับผู้โดยสารจากเรือเฟอร์รี่และเรือ Cruise และ

สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบิน  ดังนั้นการพัฒนาระบบราง

ท่ีมีอยู่เดิมให้เช่ือมโยง พัทยาและสนามบิน จึงจะท าให้เมืองการบินอู่

ตะเภา มีการขนส่งครบทุกด้าน   ท้ัง อากาศ-ถนน-ราง-เรือ ซึ่งจะท าให้

เมืองการบินอู่ตะเภาได้รับความสนใจจากท่ัวโลก  

  2) ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (วงเงิน 88,000 ล้านบาท)  

เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีมี อัตราการ
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เติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัยสามารถรองรับ

เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) มีขีด

ความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 11.1 ล้านทีอียูต่อปี ท้ังนี้เพ่ือลด

ปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าท่า และขยายขีดความสามารถของ

ท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า 2 ล้านที

อียูต่อปี  พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้า

ชายฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือแก้ไข

ปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมท้ังโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 

เพ่ือรองรับตู้สินค้าได้สูง 8 ล้านทีอียูต่อปี  ในอนาคตจะเป็นท่าเรือหลักใน

การขนส่งตู้สินค้าและรถยนต์ รองรับจ านวนตู้สินค้าได้ 18 ล้านทีอียูต่อปี 

และรถยนต์ 3 ล้านคันต่อปี มูลค่าการลงทุนท้ังหมด 88,132 ล้านบาทท่ี

จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ในรูปแบบ PPP 

   การท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการให้บริษัทท่ี

ปรึกษา ทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) และ

ออกแบบ (Detailed design) ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

   1)  แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนส าหรับส่วนงานโครงสร้าง 

Superstructure ของท่าเรือระยะท่ี 3 

   2)  รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนที่เหมาะสมในการ

ลงทุนบริหารท่าเรือ การท่าเรือฯ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

เดือน มีนาคม 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการ บริหารของการท่าเรือฯอนุมัติ

เพ่ือน าเรื่องเสนอเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี   

   3) รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA 

อยู่ระหว่างการสรุปรายงานโดยการท่าเรือฯศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่อง
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ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และต้องส่งรายงานให้กับส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)    

     ท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต สามารถพัฒนาให้เป็น  

“ประตูสู่เอเชีย  (Gateway to   Asia) ด้านการขนส่งทางน้ า”  ในลักษณะ 

Seaport City  โดยใช้ระบบ Automation ในการบริหารจัดการ การ

ขนส่งท้ังระบบ เช่นเดียวกับ ท่าเรือหลักในโลก เช่น ร๊อตเตอร์ดัม และ 

เซี่ยงไฮ้  ดังนั้นในขณะท่ีด าเนินการท่าเรือระยะท่ี 3 ก็ควรมีการจัดท า 

แผนแม่บท (Master plan) ของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็น 

Gateway to Asia ในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงและแบ่งภารกิจ

ระหว่าง 3 ท่าเรือได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัต

หีบ 

 

 

  

  3) ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่

และทันสมัย มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือ

บรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ 12 ท่า (ท่าเรือสาธารณะ 2 

ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า) โดยมีเอกชน 19 ราย เช่าด าเนินการ

เป็นท่าเรือ คลังน้ ามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การศึกษาตลาด ออกแบบเบื้องต้น และ EHIA ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1kv7p4sPSAhWDs48KHcAvCVAQjRwIBw&url=http://daily.bangkokbiznews.com/detail/248046&psig=AFQjCNGUz4mzjsRnc7Ejat0T2HtTFH-cNA&ust=1488954713685065
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuLGT48PSAhUGRo8KHVSMCEIQjRwIBw&url=http://thai.logistics-manager.com/2016/08/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/&psig=AFQjCNGUz4mzjsRnc7Ejat0T2HtTFH-cNA&ust=1488954713685065
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ระยะท่ี 3 เพ่ือให้เป็นท่าเรือชั้นน าท่ีมีศักยภาพ ขีดความสามารถ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการเป็นท่าเรือท่ีส าคัญในภูมิภาค

เอเชีย มีเป้าหมายในการรองรับเรือขนส่งสินค้าเหลวและ ก๊าชธรรมชาติ 

ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้าเหลว ท่าเรือก๊าช ท่าเรือบริการ และพ้ืนท่ี

คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องกับก๊าชธรรมชาติ 

 

 

 

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ศึกษา

ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และออกแบบ (Detailed Design) 

เสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญชวนนักลงทุนผู้ด าเนินการท่าเรือ 

เ พ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูง 

(Advanced petrochemical) และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-

economy) เพ่ือท าการก าหนดรูปแบบการลงทุนและการด าเนินการ

ท่าเรือระยะท่ี 3 ให้เหมาะสมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม 2 กลุ่มนี้ 

   ท่าเรือมาบตาพุดเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้า

ประเภทของเหลวและก๊าซ (Liquid and Gas) และสินค้าเทกอง (Bulk) 

ส่วนใหญ่สินค้าเหล่านี้ จัดเป็นสินค้าอันตราย ส่วนหนึ่งใช้การขนส่งทาง

ท่อ แต่ส่วนท่ีเหลือควรเน้นการขนส่งทางรางแทนการใช้รถบรรทุก และ

การเชื่อมโยงทางรางซึ่งปัจจุบันเป็นทางเดี่ยวและไม่ค่อยมีการใช้งาน จึง

ควรพัฒนาเป็นระบบทางคู่ และจัดระบบบริการให้ผู้ประกอบการในนิคม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs0-ufisvSAhUIspQKHZtUBFoQjRwIBw&url=http://www.ieat.go.th/investment/map-ta-phut-industrial-port/berths&psig=AFQjCNELZIbHfsr2zK6E2w0JAuZxjphXSw&ust=1489205827352620
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3cv25MPSAhVGp48KHa2gDYQQjRwIBw&url=http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=7620.0&psig=AFQjCNESe5co1MILYn5FFrcD9NS6GPSFgg&ust=1488955305511277
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อุตสาหกรรมหันมาใช้การขนส่งสินค้าทางรางให้มากท่ีสุด 

 

 4) รถไฟทางคู่  วงเงิน 64,300 ล้านบาท  เชื่อมโยง 3 

ท่าเรือ 

   โครงข่ายรถไฟในปัจจุบันเป็นโครงข่ายเดิมต้ังแต่การ

พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก   

   - มีรถไฟทางคู่ เริ่มต้นจาก ICD ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลม

ฉบัง (ขนส่งประมาณ 8% ของตู้สินค้าท่ีออกจาก ICD ลาดกระบัง) 

    - มีรถไฟทางเดี่ยว สายหลัก จากชุมทางศรีราชา-ชุมทาง

เขาชีจรรย์-มาบตาพุด (มีการใช้น้อยโดยขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาท่ีท่าเรือแหลมฉบัง แต่มีจ านวนไม่มาก

นัก)  

    - มีทางเดี่ยว จากชุมทางเขาชีจรรย์-ท่าเรือพาณิชย์สัต

หีบ (มีการใช้น้อย) 

   การขยายตัวของอุตสาหกรรมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก จ าเป็นต้องมีระบบรถไฟทางคู่เชื่อมต่อท่าเรือหลักท้ัง 3 

แห่ง ได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟเดิมท่ีมีอยู่ท้ัง

ระบบเป็นทางคู่  พร้อมก่อสร้ างทางรถไฟเชื่อมต่อกับ พ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมในรูปแบบของย่านขนส่งตู้สินค้า และ Inland Container 

Depot (ICD) ย่อย เป็นระบบเดียวกัน 

  ความก้าวหน้ารถไฟทางคู่ในภาพรวม 

  ระยะแรกจะเร่งด าเนินการช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา และ

แก่งคอย-มาบตาพุด ก่อนจะขยายแนวเส้นทางจากนครราชสีมา -

หนองคายในระยะต่อไป โดยช่วงจากบางซื่อ-แก่งคอย มีระยะทาง 133 

กิโลเมตร แก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร และช่วงแก่ง

คอย-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด ระยะทาง 246.5 กิโลเมตร รวม
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ระยะทางท้ังสิ้น 518 กิโลเมตร ผ่านพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง 

  แนวเส้นทางจะก่อสร้างทางคู่ขนาดมาตรฐานขึ้นมาใหม่

ขนานไปกับแนวเส้นทางรถไฟขนาด 1 เมตรในปัจจุบัน รวมท้ังมีทาง

เช่ือมต่อ(Chord Line) เข้าใช้ทางร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย

กรุงเทพ-ระยองอีกด้วย โดยรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟมีท้ังรูปแบบทาง

วิ่งระดับพ้ืน ทางวิ่งยกระดับช่วงสั้น และรูปแบบอุโมงค์  โดยรถไฟ

โดยสารนั้นจะเดินรถขนานกับทางรถไฟขนาด 1 เมตร จากหนองคายไป

ยังสถานีนครราชสีมาเข้าสู่กรุงเทพฯผ่านสถานีปากช่อง สระบุรี อยุธยา 

ดอนเมือง ไปสิ้นสุดที่สถานีบางซื่อ ส่วนผู้โดยสารท่ีต้องการเดินทางไปยัง

ภาคตะวันออกกจ็ะเดินรถแยกออกมาจากแก่งคอย ขนานไปกับทางรถไฟ

ขนาด 1 เมตรไปยังสถานีปลายทางฉะเชิงเทรา เพ่ือเปลี่ยนไปใช้บริการ

โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง เดินทางต่อไปยังชลบุรี

และระยอง  ส่วนรถไฟเพ่ือขนส่งสินค้าจะเดินทางจากหนองคายผ่าน

นครราชสีมา แก่งคอย ฉะเชิงเทรา แล้วเชื่อมเส้นทางเข้ากับรถไฟ

ความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ระยองโดยใช้ทางร่วมกันเพ่ือไปยังท่าเรือ

แหลมฉบังและมาบตาพุด  
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   การพัฒนารถไฟทางคู่จะเกิดการพัฒนาท่ีดินรอบๆ สถานี 

การค้าการลงทุน เสริมสร้างกิจกรรมให้ผู้คนทุกระดับชั้นสามารถอยู่

ร่วมกันได้ ลดความสูญเสียจากอุบั ติเหตุบนท้องถนน เพ่ิมจ านวน

นักท่องเท่ียว รองรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมากขึ้น ชีวิตความ

เป็นอยู่ดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น โดยตามผลการศึกษาเมื่อเปิดให้บริการ

กรุงเทพ-หนองคายจะมีปริมาณผู้โดยสารมากกว่า 2.5 หมื่นคน/วัน และ

ขนส่งสินค้าได้ประมาณ 4 หมื่นตัน/วัน 

   แนวทางการพัฒนาในพื้นที่ 

  1) ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด Upgrade เป็นทางคู่พร้อม 

Chord Line 

  2) ทางคู่สายใหม่ ศรีราชา ปลวกแดง ระยอง 

  3) ทางคู่สายใหม่มาบตาพุด จันทบุรี ตราด 

  ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สกรศ. สรุป
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แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมโยง 3 ท่าเรือด้วยระบบทางคู่

ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน  

 

 

 

 4. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่ง

ทะเลตะวันออกมีโครงข่ายถนนค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมท่ัวถึง ทาง

หลวงสายหลักส่วนใหญ่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท่ีส าคัญได้แก่ ทาง

หลวงหมายเลข 3 34 36 304 331 344 361 และทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด 

และก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ท้ังนี้มีการพัฒนาโครงข่ายสายรองเพ่ือเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มี

ความสมบูรณ์ การปรับปรุงโครงข่ายถนนหลักโดยรอบพ้ืนท่ีท่าเรือแหลม

ฉบังเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และพัฒนา

โครงข่าย ถนนเชื่อมโยงท่าอากาศยานส าคัญ 3 แห่ง อย่างเป็นระบบ 

ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศ
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ยานอู่ตะเภา 

  - ขยายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนแยกทางหลวง

หมายเลข 36 (พนมสารคาม)-ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) จาก 2 

เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 25.923 กม. วงเงิน 607.650 ลบ. แล้วเสร็จ

ในปี 2560 

  - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)หมายเลข 7 

สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด วงเงิน 1.4 หมื่นล้าน

บาท โดยกรมทางหลวงแบ่ง 13 ตอน รวมระยะทาง 31 กม. ระยะเวลา

ด าเนินงานก่อสร้าง 4 ปี เริ่มก่อสร้างปี 2559 ให้แล้วเสร็จในปี 2562 

   ด าเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อเส้นทางจากช่วงชลบุรี – พัทยา 

บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3 

บริเวณอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ก่อสร้างปรับปรุงถนนโครงข่าย

เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณต าบลบ้านอ าเภอ อ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ควบคู่ไปด้วย ระยะทาง 7.856 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็น

ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ในเขตทางกว้าง 80 เมตร มีทางแยกต่างระดับ 

ได้แก่ ทางแยกต่างระดับมาบประชัน ทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ ทาง

แยกต่างระดับบ้านเขาซีโอน  นอกจากนี้ ยังมีสถานีบริการทางหลวง 

ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณต าบลห้วยใหญ่ (ประมาณ กม.20) ด่านจัดเก็บเงิน

ค่าผ่านทางแบบระบบปิด 3 แห่ง ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน 

และด่านอู่ตะเภา 

 

  - ขยายเส้นทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนพลูตาหลวง-

ท่าเรือจุดเสม็ด (แสมสาร) จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 11.163 

กม. โดยระยะเร่งด่วนจะด าเนินการช่วงด้านหน้าสนามบินอู่ตะเภา 

ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ซึ่งล่าสุด ครม. อนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 

221 ลบ. สร้างทางหลวงหมายเลข 3126 จากสามแยกทางหลวง

หมายเลข 3 เข้าสนามบินอู่ตะเภาแล้ว 
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  - แผนงานในอนาคต   

   • ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านฉาง-ระยอง 

จาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร ด าเนินการในปี 2560-2562 และ ตอนสัตหีบ-

บ้านฉาง จาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร ด าเนินการในปี 2561-2563 

   • ขยายทางหลวงหมายเลข 332 ตอนแยกเจ-แยก

สนามบินอู่ตะเภา จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ด าเนินการปี 2562-2564  

  เมื่อโครงการท้ังหมดแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางท่ีสามารถ

เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่าง

สมบูรณ์ นับเป็นเส้นทางสายหลักท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมท้ังในภาคธุรกิจการค้าและ

การท่องเท่ียว ด้วยแนวเส้นทางท่ีสามารถรองรับการเดินทางและการ

ขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังท่ัวทุกภูมิภาค เชื่อมโยงกับท่าเรือ

แหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และ

การขนส่งทางอากาศท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่

ตะเภา เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือ

พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน  
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       5. โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เชื่อมโยง 3 

สนามบิน 

  ระบบราง เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีต้องการจะ

เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้น โดยมีหลักการ “ขน

มวลชน ขนสินค้า คุ้มค่าใช้จ่าย ก าหนดเวลาได้” แต่เดิมทางรถไฟท่ัว

ประเทศเป็นขนาดราง 1 เมตร จ านวน 4,043 กม. เป็นรถไฟทางเดี่ยว 

91% ทางคู่หรือทางสาม 9% ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ ต้องรอสับหลีกท้ังขบวน

สินค้า และขบวนผู้โดยสารท าให้การเดินรถล่าช้า ในอนาคตเมื่อทางคู่

แล้วเสร็จทั้งหมดปัญหานี้จะหมดไป 

   โครงการขนส่งมวลชนทางรางท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มี 3 โครงการ ดังนี้ 

  1) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง หรือ 

(High Speed Rail : HSR)  มีความยาวประมาณ 193.5 กิโลเมตร 

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/214374
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จ านวน 10 สถานี ได้แก่  ดอนเมือง บางซื่อ มักกะสัน สุวรรณภูมิ 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา และระยอง ปัจจุบัน รฟท. 

ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ หากแต่เรื่องยังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวง

คมนาคม เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชน (PPP) ส าหรับวงเงินลงทุนไฮสปีดเทรนเส้นทางนี้จะใช้

รูปแบบ PPP Net Cost มีวงเงินลงทุนประมาณ 152,448 ล้านบาทโดย

เอกชนจะลงทุนงานโยธาประมาณ 111,588 ล้านบาท งานระบบ

รถไฟฟ้าและขบวนรถประมาณ 32,830 ล้านบาท ค่าจ้างท่ีปรึกษา

โครงการ ประมาณ 5,937 ล้านบาท ส่วนภาครัฐจะจ่ายค่างานจัด

กรรมสิทธิ์ท่ีดินราว 2,093 ล้านบาท  

   สถานภาพปัจจุบัน จากผลการศึกษา 

   - ระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสถานี

ลาดกระบังไปจนถึงสถานีระยอง   ใช้เขตทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล

ตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นหลัก 

   -  ก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (standard 

Gauge) 2 ช่วง คือ พญาไท – ดอนเมือง และลาดกระบัง – ระยอง พร้อม

ทางรถไฟเช่ือมเข้า - ออกสนามบิน รวมระยะทางประมาณ 260 กม. 

   -  ส่วนใหญ่เป็นทางรถไฟยกระดับ (Elevated) สอง

ทางวิ่ง โดยมีส่วนท่ีเป็นอุโมงค์ทางคู่ช่วงพระรามท่ี 6 ถึงถนนระนอง 1 

สถานีสุวรรณภูม ิสถานีเขาชีจรรย์ และสภานีอู่ตะเภา 

   -  ทางรถไฟออกแบบให้รองรับน้ าหนักกดเพลาได้ 16 

ตัน ทางหลักใช้ทางรถไฟแบบพ้ืนคอนกรีต (Slab Track) ในศูนย์ว่อม

บ ารุงรถไฟแบบใช้หินโรยทาง (Ballasted Track)  
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    -  ศุนย์ซ่อมบ ารุงเดิมท่ีคลองตัน รองรับรถไฟฟ้า City 

Line เดิม ส่วนศุนย์ซ่อมบ ารุงใหม่ท่ีฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ี 400 ไร่ รองรับ

รถไฟความเร็วสูง High Speed Rail 

   -  เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงาน

ไฟฟ้า ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 

1.09 ชั่วโมง (69 นาที) 

   - ตู้รถไฟความเร็วสูง (Rolling Stock) เปิดให้ผู้ลงทุน

เลือกระหว่างรถไฟลาตัวแคบ (Narrow Body) และรถไฟลาตัวกว้าง 

(Wide Body) แต่ต้องรองรับความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 250 กม./

ชม. สามารถจัดรูปขบวนได้แบบ 8 คัน/ขบวน มีอายุการใช้งานไม่น้อย

กว่า 30 ปี  

   - สถานีรถไฟความเร็วสูงท้ัง 10 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง  

บางซื่อ มักกะสัน สุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา 

และระยอง 

    - สถาปัตยกรรมภายในอาคารบ่งบอกเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น มีความทนทานต่อสภาพอากาศ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และเด็ก ตามมาตรฐานสากล (Universal 

Design) รวมถึงพ้ืนท่ีส าหรับจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

   - ในปี 2566 คาดว่ามีผู้โดยสารท่ีเดินทางระหว่าง

จังหวัด (ช่วงสุวรรณภูมิ – ระยอง) ประมาณ 65,630 คน-เท่ียว/วัน 

   - อัตราค่าโดยสารแรกเข้า 20 บาท บวกระยะทาง 1.8 

บาท/กม. 

   - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ออกแบบให้รองรับ

ระบบต๋ัวร่วม (บัตรแมงมุม) 
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  2) โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ส่วนปัจจุบัน  (Airport 

Rail Link : ARL)   เปิดให้บริการต้ังแต่พญาไท ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ   

จ านวน 8 สถานี ใช้เป็นระบบขนส่งมวลชนรูปแบบ City Line คือหยุด

รับส่งผู้โดยสารทุกสถานีเป็นหลัก  

     โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มีแผนท่ีจะท าส่วนต่อขยาย

ช่วงพญาไท-ดอนเมือง  (Airport Rail Link Extension  : ARLEX)   

ระยะทางประมาณ 20.7 กิโลเมตร 3 สถานี  (สถานีราชวิถี สถานีกลาง

บางซื่อ และสถานีดอนเมือง) รฟท. ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ และอยู่

ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน เงินลงทุน  

41,863 ล้านบาท 

   สถานภาพปัจจุบัน จากผลการศึกษา 

   1. รางขนาด 1.435 เมตร รองรับความเร็ว 160 กม./ชม.

ระยะทาง 20.7 กม. จ านวน 3 สถานี 

   2. คาดว่าจะเปิดการเช่ือมต่อระหว่าง ARL และ  ARLEX 

ในปี 2565 คาดการณ์ผู้โดยสาร 230,000 คน/วัน  

   3. อัตราค่าโดยสารรูปแบบ City Line แรกเข้า 13 บาท 

และบวกเพ่ิม 2 บาท/กม. 

 

  3) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-หัว

ล าโพง และบางซื่อ-หัวหมาก (หรือ Missing Link) และต่อขยาย

หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา ลงทุนโดยรัฐบาล  

   ออกแบบให้เชื่อมต่อกรุงเทพฯกับเมืองปริมณฑลฝั่ง

ตะวันออก  เน้นการรับส่งผู้โดยสารท่ีท างานหรือเดินทางประจ า  มีส่วน

โครงสร้างทางวิ่งท่ีต้องใช้ร่วมกับโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ส่วนต่อ

ขยายช่วงพญาไท-ดอนเมือง ในรูปแบบทางลอดคลองแห้ง (Open 
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Trench) บริเวณพญาไทถึงสถานีรถไฟสามเสน  

 

 

  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

  1. แต่เนื่องจากสถานีเริ่มต้นของโครงการรถไฟความเร็วสูง

อยู่ท่ีลาดกระบัง ผู้โดยสารจากภาคตะวันออกท่ีต้องการเดินทางเข้าและ

ออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเข้าและออกจากกรุงเทพ จะต้องเดิน

ข้ามชานชลาเป็นระยะทางไกลเพ่ือ เปลี่ยนถ่ายขบวนรถท่ีลาดกระบัง ท า

ให้ไม่สะดวกอย่างยิ่งและจะไม่เป็นที่นิยมในท่ีสุด  

  2. ไม่มีการเชื่อมต่อแนวเส้นทางและสถานีรถไฟความเร็ว

สูงเข้าไปสู่สนามบินอู่ตะเภา  

 

  แนวคิดการพัฒนา จะต้องรวมโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 

และโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง เป็นโครงการ

เดียวกัน ผู้เดินรถรายเดียวกัน (Single Project Single Operator) และ

เช่ือมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเข้าสนามบินอู่ตะเภา 

  แนวทางการแก้ไขต้องใช้รถไฟความเร็วสูงและ ARL 
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เชื่อมโยง 3 สนามบินอย่างไร้รอยต่อ  เพ่ือให้ท้ัง 3 โครงการขนส่ง

มวลชนทางราง เป็นระบบหลักในการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเชื่อมโยง 3 สนามบินอย่างไร้รอยต่อ 

โดยจะแก้ไขดังนี้ 

  1) ปรับปรุงโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ส่วนปัจจุบัน และ

ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท-ดอนเมือง ให้สามารถรองรับการเดินรถไฟ

ความเร็วสูง ซึ่งสามารถท าได้ในทางเทคนิค 

  2) เพ่ือให้การเชื่อมต่อระหว่างสามสนามบินเป็นไปได้อย่าง

สมบูรณ์ไร้รอยต่อ โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถ และการเดิน

รถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงควรให้รวมโครงการ

แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง 

เป็นโครงการเดียวกัน ผู้เดินรถรายเดียวกัน (Single Project Single 

Operator) 

  3) ให้พิจารณาสถานีมักกะสันให้ เป็นศูนย์กลางการ

เชื่อมโยงกรุงเทพฯกับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC Gateway) และส่งเสริมการเชื่อมโยง 3 สนามบินโดย

รถไฟความเร็วสูงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องพัฒนาพ้ืนท่ีสถานีให้รองรับ

จ านวนผู้โดยสารท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
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  ผลการศึกษาเบื่องต้นการเชื่อมต่อ 3 สนามบิน 

1. ใช้ขนาดราง 1.435 เมตร 

  2. ความยาวรวม 248.5 กม. (ระยะทางดอนเมือง - ระยอง  

243 กม. ทางเช่ือม – สนามบินอู่ตะเภา 5.5 กิโลเมตร  

  3. ระยะเวลาเดินทางถึงระยอง 1.20 ชม. รวมเวลาจอดตาม

สถานี 

  4. อัตราค่าโดยสารแรกเข้า 20 บาท  บวกกับ 1.8 บาท/กม. 

 

  แผนการด าเนินการ 

   1) ศึกษาความเหมาะสมของการเชื่อมต่อสามสนามบินด้วย

รถไฟความเร็วสูง (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2560) 

  2) ศึกษาความเหมาะสมของการการใช้รถไฟความเร็วสูง

เช่ือมโยง 3 สนามบิน (ระยะเวลา 2 เดือน) 

   3) พิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
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(ระยะเวลา 3 เดือน  PPP (มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2560) 

   4) กระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน จนถึงประกาศผล

การประมูลงาน (ระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560) 

  5) การบริหารการด าเนินงาน โอนถ่ายบุคลากร และการ

ก่อสร้าง (2561 – 2566)  ก่อสร้างงานโยธา งานระบบ จัดซื้อตู้รถไฟ 

และทดสอบระบบ โดยในเดือนมกราคม 2566  เอกชนเข้าบริหารงาน

เดินรถและซ่อมบ ารุง (O&M) 

  ท้ังนี้รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -ระยอง  จะสามารถ

เช่ือมโยงกับการคมนาคมขนส่งทางถนน ทางเรือและทางอากาศได้อย่าง

ครอบคลุมมากขึ้นจึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวทางทะเลได้เป็น

อย่างดี    

  

 

  6) การสร้างเมืองใหม่ 

        การพัฒนาเมืองใหม่    ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตรียมความพร้อม

โครงการ ซึ่งจะมีการพัฒนาเมืองใหม่หลังจากโครงการด้านการบินและ

รถไฟเดินหน้าไปแล้ว 

 

 

9. การเตรียมการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 1. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor of innovation : EECi)   ด าเนินการโดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ    โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาล

ต้องการส่งเสริมให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตนั้น เป็น
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อุตสาหกรรมท่ีต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระดับสูง   

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์

นวัตกรรมท่ีสมบูรณ์ เป็นพ้ืนท่ีเข้มข้นของงงานวิจัญ พัฒนา และ

นวัตกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัย ท้ังภาครัฐและเอกชน ห้องทดลอง

ภาคสนาม 

 

 

  EECi นั้นมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหลักดังนี้  

    1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะของ

ไทย เพ่ือถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบ

อัตโนมัติในราคาที่เหมาะสม และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรรม

ในพ้ืนท่ี ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ท่ีอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอากาศยาน 

   2) เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมของไทยกับระบบการค้าของ

โลกผ่านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะตลอดห่วงโซ่อุปทาน (End-to-End 
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Intelligent Supply Chain) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและ

ส่งเสริมให้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน

ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ  

   3) ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทางด้าน

เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และ

อุตสาหกรรมท่ัวประเทศในอนาคต  

   4) เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในประเทศกับต่างประเทศ เพ่ือสร้างสังคมนวัตกรรมของ

ประเทศรองรับความต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณาการ

การท างานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ โดย

พิจารณาในมิติของการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมขั้นสูง และความชัดเจนต่อเนื่องของนโยบายและมาตรการ

ส่งเสริม (Triple Helix) และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Quadruple Helix)  

    5) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศนวัตกรรม 

(Innovation Thailand) ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีสมบูรณ์

ให้เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีความเข้มข้นของงานวิจัยและพัฒนา 

ห้องปฏิบัติการวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน ห้องทดลองภาคสนาม (Living 

Lab) ศูนย์ทดสอบชั้นน า ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  องค์ประกอบ 

  1. เป็นแหล่งวิจัยและนวัตกรรมท่ีเข้มข้น (R&I Focus) เพ่ือ

น าผลงานวิจัยท่ีได้ไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC ท างาน

ร่วมกับเอกชน ภาคตัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย  
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  2. ศูนย์รวมห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริม

การท างานร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Concentration of 

public & Private Laboratory) 

  3 .  สน ามทดสอบแล ะการ พัฒนาสู่ ก า รผลิ ต ร ะดั บ

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม (Scale- up  

Testdeds&Living Lab Green house Field Demo) 

  4. ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชั้นสูง ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0  ช่วยลดระยะเวลาและแรงงาน 

(Existing Industry Upgrade) 

  5. พัฒนาให้เกิดอุตสาหรรมใหม่ ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

(New Industry Development) 

  6. ก าหนดเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมาย กฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัมฯ และนวัตกรรม (Sandboxes for regulatory 

Adjustment)  

  7. สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนากลางและ

ขนาดย่อม (Startups & SMEs Support) ด้วยการบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการใหม่  

  8. สร้างชุมชนขนาดใหญ่ของนวัตกร (Large Community 

of Innovators)  ด้วยการเช่ือมโยงเครือข่ายนวัตกร นักคิดค้นเทคโนโลยี  

นักลงทุนนวัตกรรม ส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรม 

  9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ 

(Advance National Quality Infrastructure) 

  10. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (Solution for 
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Community) น านวัตกรรมไปสนับสนุนการท างาน การด ารงชีวิต  รักษา

สภาพแวดล้อม จัดการทรัพยากรชุมชน 

  11. แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม 

(Solution for Industry) 

 

 

  กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ส่วน 

  1. Aripolis ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบ

อัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and 

Intelligent Systems)  กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบ

อัตโนมัติอุปกรณ์อัจฉริยะ 

  2. Biopolis ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยา

ศาสตร์ และเทคโยโลยีชีวภาพ (Life Science & Biotechnology) ตอบ

โจทย์อุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  ซึ่งเป็น

การพัมฯเศณษฐกิจจากฐานเกษตรกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม 

  3. Space Krenovapolis ศูนย์กลางและฐานในการ

รังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space 

Krenovation Park) ใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศต่อยอดทุนทางปัญญา สร้างบุคลากร 

 

  จุดเด่นของ EECi  คือ การสร้างพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศ

นวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ เป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) 
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ท่ีเป็นต้นแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

ลักษณะองค์รวม ท่ีเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกันตามแนวทาง

ประชารัฐ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการ

รวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication 

Laboratory & Test-bed Sandbox) ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรม

ทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดต้ังเป็นเขตทดสอบนวัตกรรม

อัจฉริยะของประเทศ ท่ีผ่อนปรนกฎระเบียบท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีระดับสูงของท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยท่ีประชุม

ได้มอบให้กระทรวงวิทย์ฯ ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ารายละเอียดแนวทางและวิธีการ

ด าเนินงานของอีอีซีไอ เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมครั้งต่อไปครับ ก้าวย่างนี้มี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมอย่างเข้มข้นเพ่ิมมากไปจากเดิม และเป็นหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0”  

  พื้นที่ด าเนินการ   

  1.  ณ วังจันทร์วัลเลย์ ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ประมาณ 

2,000 ไร่  เน้นอุตสาหกรรม 2 ประเภท คือ  1. Aripolis  และ Biopolis 

แต่มีปัญหาเป็นพ้ืนท่ีขาวคาดเขียว (ไม่สามารถต้ังอาคารสูงและโรงงาน

ได้)  และมีพ้ืรที่ลาดชันมาก 

  2. พ้ืนท่ีอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม (SKP) ศรีราชา ชลบุรี 

เนื่อท่ีประมาณ 120 มุ่งเน้น Space Krenovapolis  

  แผนการด าเนินงาน 

   1. วันท่ี 5 เมษายน 2560 ก าหนดพันธมิตรเป้าหมาย ได้แก่
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สถาบันการวิจัย สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน หน่วยงานภาคนัฐ ฯลฯ 

รวมประมาณ 30 แห่ง ท า MOU ณ อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา 

  2. ภายในมิถุนายน 2560 บรรลุข้อตกลงเรื่องการใช้ท่ีดิน 

  3. ภายในสิงหาคม 2560 จัดท าแผนแม่บท EECi รับฟัง

แผนแม่บทและกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทฯ 

  4. ตุลาคม 2560 เริ่มด าเนินการเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการ

วิจัย การพัมฯและนวัตกรรม (RDI Infrastructure) 

  5. ตุลาคม  2560 – 2565 ด าเนินโครงการ 

   - ปี 2661 – 2565 ด าเนินโครงการ EECi ยกระดับ

ชุมชน 

   - ปี 2562 ศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์ 

   - ปี 2562 ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 

   - ปี 2563 โรงงานต้นแบบแลพโรงงานสาธิต 

   - ปี 2563 พื้นที่เพ่ือรองรับเอกชนแล้วเสร็จ 

   - ปี 2564 – 2565 เอกชนเข้าพ้ืนที่  
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 2. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล  Digital 

Park Thailand (EECd) ด าเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นพ้ืนท่ีท่ี

ส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลก าหนดลงทุน แหล่งรวม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยจะประกาศให้พ้ืนท่ี 830.15 ไร่ 

บริเวณสถานีดาวเทียมศรีราชาเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมพิเศษ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

นวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (SpecialEEC Zone: Digital Park 

Thailand)   ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีของ กสท. โทรคมนาคม (CAT) มูลค่าโครงการ 

68,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของภาครัฐ 20% และเอกชน 

80% โดยจะเชิญชวนผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ชั้นน า เช่น เฟซบุ๊ค

เข้ามาต้ังบริษัท และยกระดับเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล 

รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย โดยในพ้ืนท่ีดิจิทัล พาร์ค 

จะมีผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาต้ังฐานการผลิตด้วย 

 3. EEC Total Solution Center (EEC TSC) เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในทุกขั้นตอนให้แก่นักลงทุนเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่ง EEC 

TSC จะช่วยลดขั้นตอนและช่วยให้นักลงทุนประหยัดเวลาในการขอ

อนุญาตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก การมีศูนย์บริการแบบครบวงจรจึงเป็น

ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ EEC เม่ือเทียบกับท่ีอื่น  
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  วัตถุประสงค์ 

  1) สร้างนวัตกรรมดิจิทัลร่วมกับบริษัทข้ามชาติและบริษัท

ในประเทศ 

  2 )เปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในพื  ้นท่ี 

EEC ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  3) ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

  4) ศูนย์รวม Data Center ท่ีใหญ่ที่สุดส าหรับนักลงทุน 

   5) ศูนย์รวมการใช้ข้อมูลของประเทศ (Data Hub) 

   6) สร้าง Digital Tech Startup & Digital Talent 

   7) สร้างงานให้กับคนในพื  ้นที่ EEC และทั่วประเทศ 

   8) ศูนย์รวม Digital Nomad & Digital Specialist 

   9) ถ่ายทอดนวัตกรรมดิจิทัลและการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ใน EEC 
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  ความคาดหวัง 

  1) มูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมขึ้นไม่

น้อยกว่า 113,000 ลบ. 

  2) มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลไม่น้อยกว่า 

50,000 ลบ. 

  3) ผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัลและก าลังคนด้านดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม่

น้อยกว่า 10,000 คน/ปี 

 

 

 

10. การดึงดูดการลงทุน/สิทธิเบื้องต้นของนักลงทุน   
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คณะรัฐมนตรีวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติหลักการ

ร่างกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

รัษฎากร (ฉบับท่ี . .) พ.ศ. . . . . . . . . . .  (มาตรการภาษี เ พ่ือจูงใจผู้มี

ความสามารถสูงระดับโลกให้มาท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามท่ีกระทรวงการคลัง 

(กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 

 1. ก าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศ

ก าหนด ซึ่งท างานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการท่ี

อยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกิจการท่ีอยู่ใน 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้พึง
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ประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร (เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ย

เลี้ยง โบนัส ฯลฯ) ท่ีได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 17 ของเงินได้ตามกรณี

ดังต่อไปนี้ 

  1.1 กรณีค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายมาตรา 50 (1) 

แห่งประมวลรัษฎากรส าหรับเงินได้พึงประเมินนั้นแล้วต้องเสียภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่ายมากกว่าร้อยละ 17 ของเงินได้ 

  1.2 กรณีค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50 

(1) แห่งประมวลรัษฎากรส าหรับเงินได้พึงประเมินนั้นแล้วต้องเสียภาษี

เงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 17 ของเงินได้ แต่ยอมให้

ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 17 ของเงินได้ 

2. ก าหนดให้ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 17 

ของเงินได้ตามข้อ 1 ไว้แล้ว เมื่อถึงก าหนดยื่นรายการ ไม่ต้องน าเงินได้

พึงประเมินดังกล่าวไปรวมค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณี

ไม่ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีท่ีถูกหักไว้ไม่ว่า

ท้ังหมดหรือบางส่วน และกรณีมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) 

(ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ) และมาตรา 40 (8) (เงินได้อื่น ๆ ) แห่งประมวล

รัษฎากรซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวล

รัษฎากรไว้แล้วด้วยและมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม

มาตรา 48 (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร จะใช้สิทธิได้เมื่อไม่น าเงิน

ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากรนั้นไป

รวมค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไว้คืน

และไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

3. ผู้มี เงินได้ ท่ีจะได้รับสิทธิตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมี

คุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีก าหนด  ใน 10 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจะได้รับสิทธิดังกล่าวดังกล่าว ประกอบด้วย 

  1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 

 2) อุตสาหกรรมเพ่ือประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน 
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และพลังงานสะอาด 

 3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 

 5) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ และ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 6) อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า 

 7) อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่อง นุ่งห่ม และเครื่องประดับ 

 8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

บริการสารสนเทศ 

10) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ

อุตสาหกรรมใหม่ 

 อุตสาหกรรมเป้าหมายท้ังสิบดังกล่าวนั้น รัฐบาลได้ส่งเสริมให้

มีประโยชน์อื่น ๆ อีก ท่ีมีผลบังคับแล้ว เช่น พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษี

ให้ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้มาต้ังแต่ วันท่ี 14 มกราคม 2560  ประโยชน์

นี้เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีต้องการสร้างการลงทุนอุตสาหกรรมท่ี

มีการลงทุนเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้

เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ระดับสูงต่อเนื่อง 

 เงื่อนไขส าคัญส าหรับการยกเว้นภาษี 5 ปีนั้นนี้ ประกอบด้วย 

ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม  2563 เท่านั้น และต้องประกอบการอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เฉพาะกิจท่ีรัฐบาลอนุญาต มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท 

มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งต้องเป็น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการในเขตเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 80% 

ของรายได้ท้ังหมด 

การยกเว้นภาษีให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท้ัง 10 กลุ่ม เป็น

เวลา 5 ปี เพ่ือเป็นการต่อยอดจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกิจการ
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ดังกล่าวได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ท่ีจะมี

การยกเว้นภาษีเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งจะท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้

เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลานานถึง 13 ปี โดยรัฐบาลมั่นใจว่าจะ

ดึงดูดให้มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อน

ใหม่ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีต่อๆ ไป 

 ปัจจุบันมีความคืบหน้าการออกกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การชักจูงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ประกอบด้วย 

1.) พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 2.) พ.ร.บ.กองทุน

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ.2560 3.) อยู่ระหว่างการร่าง 

พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การชักจูงการลงทุนต่อนัก

ลงทุนรายส าคัญบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

 

11. การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม พลังาน 

 1. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก จัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment -SEA) ในพ้ืนท่ี EEC 

ครอบคลุมผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมท้ังระบบโครงสร้าง พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภคท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม-เขตอุตสาหกรรม-

เขตประกอบการอุตสาหกรรม-สวนอุตสาหกรรมโรงงานท่ีต้ังอยู่ในเขต 

ซึ่งมีผลเทียบเท่ากับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA) ของ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หาก 

EEC ผ่านรายงาน SEA แล้วไม่จ าเป็นต้องจัดท ารายงาน EIA อีก  

 2. เนื่องจากในพ้ืนท่ี EEC เป็นจุดศูนย์รวมของภาคการผลิต

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้อนุมัติเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีม่วงจากพ้ืนท่ีสีเขียวรวมท้ังหมด 180,000 ไร่ ในระยะ 5 ปีแรก
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ของโครงการพัฒนาและลงทุนจะใช้พ้ืนท่ี 50,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นส่วนของ

พ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (กนอ.)  ซึ่งชุมชนอาจมีความกังวลเรื่องของมลพิษท้ังทางน้ า 

อากาศ เสียง รวมถึงคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมโดยรอบท้ังหมด ดังนั้น

กองทุนดังกล่าวจะต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในพ้ืนท่ีนี้อย่างมากท้ัง

เยียวยา ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีให้กับชุมชนและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนาพ้ืนท่ี EEC และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนว่าการ

ลงทุนหรือการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย

จะต้องมีการดูแลชุมชนควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 3.  ความพร้อมด้านแหล่งน้ า ความต้องการน้ าใน 3 จังหวัด

ไม่รวมภาคเกษตรปี 2560 มีความต้องการน้ าในภาคอุตสาหกรรม 

ท่องเท่ียวและการป้อนผู้อยู่อาศัยปริมาณ 362 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าอีก 20 

ปีข้างหน้าหรือปี 2579 กรณีไม่มี EEC เกิดขึ้นจะมีการใช้น้ า 570 ล้าน

ลบ.ม. แต่ถ้ามีโครงการ EEC เกิดขึ้นก็จะต้องใช้น้ าถึง 1,000 ล้าน ลบ.ม 

    กรมชลประทานได้จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าหรือแผน

ส ารองน้ า ระยะสั้น 1 ปี  ประกอบไปด้วย ระบบการวางท่อ การซ่อมแซม

เส้นทางท่อเก่าท่ีสูบน้ ามาจากแหล่งน้ าต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางท่อหลักท่ีจะ

สูบน้ าจากปากแม่น้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ต่อจากนั้นจึงจะ

จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าระยะยาวต่อไป  ขณะนี้ประเมินแล้วว่า ยังคง

เพียงพอกับการใช้ในพ้ืนที่ EEC ถึง 5 ปี  

    จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาด

กลาง 4 แห่ง ขนาดเล็ก 24 แห่ง  มี  มีปริมาณกักเก็บ 490.99 ล้าน ลบ.ม. 

และมีความต้องการใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ

พอดี 

    จังหวัดชลบุรี มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง  ขนาดกลาง 

8 แห่ง ขนาดเล็ก 19 แห่ง ปริมาตรเก็บกักรวม 297.90 ล้าน ลบ.ม. แต่มี
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น้ าไหลเข้าอ่างปีละ 130-133 ล้านลบ. มีการสูบน้ าผ่านระบบท่อจาก

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ไปอ่างบางพระ ชลบุรี ปริมาณ 60 ล้านลบ.

ม.  บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออกจ ากัด (มหาชน)  

หรือ East Water สูบจากเขื่อนบางปะกงไปอ่างบางพระอีก 45 ล้าน ลบ.

ม.และมีการดึงน้ าจากเขื่อนประแสร์และอ่างคลองใหญ่ จังหวัดระยอง  อีก 

70 ล้าน ลบ.ม.  

  จังหวัดระยอง มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง  ขนาดกลาง 

3 แห่ง ขนาดเล็ก 10 แห่ง ปริมาตรเก็บกักรวม 599.77  ล้าน ลบ.ม.   น้ า

ไหลเข้าอ่าง 652 ล้าน ลบ.ม. แต่ความต้องการน้ าเริ่มมากขึ้น คาดว่าอีก 

4-5 ปีข้างหน้าปริมาณน้ าของระยองจะตึงตัวมาก 

    กรมชลประทานได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหาร

จัดการน้ าเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา EEC โดยกรมชลประทานจะเป็น

จัดหาน้ าต้นทุน ขณะท่ี East Water/การประปาส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่นเป็น

ผู้ใช้น้ า ด้วยการ 1) ปรับปรุงแหล่งน้ าดิบ/พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ 2) 

เชื่อมโยงแหล่งน้ าระบบผันน้ า 3) ท าแก้มลิง/อ่างนา 4)ป้องกันน้ าท่วม 

และ 5)บริหารจัดการแหล่งน้ าต่าง ๆ แบ่งการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ออกเป็น 2 ช่วง 

  ในระยะแรก 5 ปีแรก จะต้องสร้างโครงการกักเก็บน้ าขนาด

เล็กขนาดกลางรับมือก่อน โดยเพ่ิมความจุกักเก็บน้ าอ่างหนองปลาไหล

อีก 23 ล้าน ลบ.ม., การสูบน้ าย้อนกลับจากคลองสะพานขึ้นไปเก็บไว้ท่ี

เขื่อนประแสร์ท่ีเพ่ิมความจุไปล่าสุดอีก 47 ล้าน ลบ.ม.เป็น 295 ล้าน ลบ.

ม.อีก 10 ล้าน ลบ.ม., การเพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่อีก 10 ล้าน

ลบ.ม. กับ อ่างเก็บน้ าดอกกรายอีก 10 ล้าน ลบ.ม. รวมท้ังผันน้ าท้ายอ่าง

คลองส ี ยัดและอ่างคลองระบม ฉะเชิงเทรา ท่ีมีพ้ืนท่ีน้ าท่ามากเข้าสู่ระบบ

คลองอีกปีละ 21 ล้าน ลบ.ม. 

    กรมชลประทาน ก าลังก่อสร้างอ่างเก็บน้ าอีก 4 แห่งท่ี 
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จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย     อ่างเก็บน้ าประแกด ความจุ 60.2 ล้าน

ลบ.ม. สร้างไปแล้ว 90%, อ่างพะวาใหญ่ความจุ 68.1 ล้าน ลบ.ม., อ่าง

คลองแก่งหางแมวความจุ 80.7 ล้านลบ.ม. และอ่างคลองวังโตนดความจุ 

99.5 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 308.5 ล้านลบ.ม. หรือมากกว่าเขื่อนประแสร์ 

จากนั้นน้ าจะไหลมารวมกันท่ีสถานีสูบน้ าฝายวังใหม่เพ่ือส่งน้ าบางส่วน

ไปเก็บท่ีเขื่อนประแสร์ต่อไป "ในระยะ 10 ปีข้างหน้านี้หากด าเนินการ

ตามแผนข้างต้นสถานการณ์น้ าในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด EEC ค่อนข้าง

ปลอดภัย  แต่หลังจาก 10 ปีต่อไปมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาน้ ามาเพ่ิม

ให้กับภาคตะวันออก โดยความเป็นไปได้ในขณะนี้ก็คือ การเจรจากับ

รัฐบาลกัมพูชาในโครงการไฟฟ้าพลังน้ าสตึงมนัม ขนาดความจุ 1,200 

ล้าน ลบ.ม. โดยน าน้ าต่อท่อเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณจังหวัดตราด

ตอนล่างและผันน้ าต่อมาทางท่อเข้าสู่อ าเภอแกลง จังหวัดระยองต่อไป 

 4. สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี EEC  

โรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกในปัจจุบันสามารถรองรับความต้องการ

ใช้ท่ีเพ่ิมข้ึนได้  แต่สิ่งท่ีค่อนข้างกังวลก็คือ ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจะมา

รองรับโรงไฟฟ้าในอนาคต  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกใช้

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยเป็นหลักโดยเฉพาะจากแหล่งบงกช-

เอราวัณ จากเดิมท่ีมีก าลังผลิตอยู่ท่ีระดับ 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วันนั้น 

ขณะนี้มีแนวโน้มว่าการผลิตก๊าซจากท้ัง 2 แหล่งจะลดลงเร็วกว่าท่ี

คาดการณ์เอาไว้มาอยู่ท่ีประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศ์ฟุต/วันเท่านั้น   ใน

กรณีท่ีลดลงต่อเนื่องก็จะต้องวางแผนในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) มารองรับการใช้ท่ีเพ่ิมข้ึนในพื้นที่ EEC ได ้

   ซึ่งก าลังผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคกลาง-ภาคตะวันออกใน

ปัจจุบันจะรองรับการใช้ได้ในช่วง 4-5 ปีต่อจากนี้ ส่วนความต้องการใช้

ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกจะขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งเบื้องต้น

ได้มีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีดังกล่าวไปถึง 10 ปี 

ข้างหน้าแล้วและมีโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีเตรียมผลิตไฟฟ้าเข้าระบบในสัดส่วน
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ของ กฟผ.มีรวมท้ังสิ้น 6,500 MW เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน 

เครื่องท่ี 1-2 รวม 1,300 MW โรงไฟฟ้าบางปะกงส่วนทดแทนเครื่องท่ี 1-

2 รวม 1,300 MW ในส่วนของก าลังผลิตใหม่ท่ีจะมาจากเอกชนผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ของบริษัทในเครือกัลฟ์ เจพี รวมท้ังสิ้น 5,000 

MW ก็จะทยอยเข้าระบบตั้งแต่ปี 2564 จนถึง 2567 

 

 

12. เป้าหมายประเทศ  

 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) คือ 

เครื่องจักรกลใหม่ในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

แบบก้าวกระโดด ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์เชิงสังคมท้ัง

ในระดับชุมชน ประเทศ และCLMVและ AEC  

  1.จากการประเมินคาดได้ว่า EEC จะท าให้ GDP ประเทศ

ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี  

  2. เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 1 แสนคนต่อป ี

  3. จ านวนนักท่องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนกว่า 10 ล้านคนต่อปีด้วย 

  4. ด้านฐานภาษีใหม่ 1 แสนล้านบาทต่อปี 

 

13. ความคาดหวงั/ประโยชนใ์นพืน้ที ่

   1)  เชื่อว่าจะมีการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็น  

   - ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป้ า ห ม า ย  (Super 

Cluster/Cluster/10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย) จ านวน 500,000 ล้านบาท  

   - การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้านบาท  

   - การก่อสร้างเมืองใหม่-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ท่ีอยู่อาศัย 
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400,000 ล้านบาท  

   - การท่องเที่ยวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล้านบาท 

 

 

 

     และคาดว่าภายในระยะเวลา 1-5 ปี จะมีความต้องการใช้

พ้ืนท่ีเพ่ือการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายประมาณ 70,259 

ไร่ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะใช้

พ้ืนท่ีรองรับประมาณ18 ,000 ไร่  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ประมาณ 7,259 ไร่ อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ 21 ,500 ไร่ 

อุตสาหกรรมการบิน ประมาณ 500 ไร่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประมาณ 

20,000 ไร่ และอุตสาหกรรมดิจิตอล และการแพทย์ครบวงจรประมาณ 

3,000ไร่ ขณะนี้เรื่องของพื้นท่ีในการรองรับการลงทุนดังกล่าวไม่น่าเป็น
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ห่วง เนื่องจาก กนอ.ได้เตรียมพ้ืนที่พร้อมท่ีจะรองรับแล้ว 

       มีการวิเคราะห์ว่า   มี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าจะเกิดการ

ลงทุนใน EEC ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2564)   ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ฐานการผลิตอยู่แล้วในประเทศหรือมีศักยภาพในการพัฒนาสูง เนื่องจาก

ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดการผลิตได้ง่ายกว่า เพราะแรงงาน

มีความรู้ความเชี่ยวชาญพ้ืนฐานในการผลิตและมีอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting industries) ในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว หรือโครงการลงทุนอาจใช้

เงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการลงทุนใหม่ท่ีไม่เคยมีฐาน

การผลิตในพ้ืนท่ีมาก่อน โดย 4 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะเกิดการ

ลงทุนใน EEC ในระยะแรก ได้แก่ 

 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็น 

                 1) อุตสาหกรรมการบิน การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

(MRO) และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน รัฐบาลได้มีโครงการลงทุนเป็น

จ านวนมากเพ่ือพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้กลายเป็นศูนย์กลางการบิน

และศูนย์กลาง MRO ในภูมิภาค เนื่องจากเอเชียเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของธุรกิจการบินและยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง   

           2) บริการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

เนื่องจากพ้ืนท่ี EEC จะกลายเป็นพ้ืนท่ีศูนย์กลางของการพัฒนา

อุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้อุปสงค์ของการขนส่งและการจัดการห่วงโซ่

อุปทานเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการผลิต จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์  รวมไปถึงธุรกิจเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

อาทิ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจการรับบรรจุหีบห่อ ธุรกิจโลจิสติกส์ย้อนกลับ 

(Reverse logistics) และธุรกิจก าจัดของเสีย    

           2. การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพและสุขภาพ ด้วยทัศนียภาพ

ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของทะเลอ่าวไทยและเกาะต่าง ๆ ในภาค

ตะวันออก รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การพัฒนาท่าเรือ
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จุกเสม็ด การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 

ก็จะช่วยให้การเดินทางของนักท่องเท่ียวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงน่าจะ

ท าให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการเพ่ือการ

ท่องเท่ียว  

            3. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จากการเป็น

ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคและมีคลัส

เตอร์การผลิตครบวงจรอยู่แล้ว จึงน่าจะเป็นข้อได้เปรียบของ EEC ซึ่ง

หากนักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: 

EV) ก็สามารถต่อยอดการผลิตได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ การท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐท้ัง BOI กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสรรพสามิต ร่วมมือกัน

ก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์แก่ นักลงทุนในการผลิต 

EV ให้เป็นแพ็กเกจเดียวกันท้ังหมดก็น่าจะเพ่ิมความน่าดึงดูดให้ EEC 

เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักของ นักลงทุนได้ 

            4 .  อุตสาหกรรมเชื้ อ เพลิ งชี วภาพและ เคมีชี วภาพ 

โดยเฉพาะการผลิตเคมีภัณฑ์และพลาสติก เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดระยองมี

ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และพลาสติกท่ี

แข็งแกร่งอยู่แล้ว ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวจึงน่าจะได้รับประโยชน์

เพราะสามารถพัฒนาการผลิตไปผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง

เป็นกระแสหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ท่ีอุปสงค์เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทั่วโลก แต่การลงทุนต้องใช้เงินลงทุนสูง สิทธิประโยชน์ใน EEC 

จึงน่าจะช่วยลดต้นทุนการประกอบการได้ และท าให้นักลงทุนตัดสินใจ

ลงทุนใน EEC ในที่สุด 

 2) จะมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกภายใต้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายฯกองทุนนี้จะมีหน้าท่ี
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ส าคัญในการเยียวยา/ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี/ชุมชน/ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเงินกองทุน

เบื้องต้นจะมาจากงบประมาณของรัฐบาลส่วนหนึ่งและมีความเป็นไปได้

ว่าผู้ประกอบการท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะต้องจ่ายเงิน

สมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก จะเป็นผู้ก าหนดต่อไป 

14. กลไกการบริหารจัดการ 

ด าเนินการโดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ในขณะท่ีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. … ผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ไปแล้วเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ท่ีเสนอโดย

กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาใช้ เป็นกลไกขับเคลื่อนระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในระยะ 10 ปี (2560-2569) รองรับ

การลงทุนในพื้นที่ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่าง พรบ. เขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าน่าจะ

แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้  จากนั้นจะน าเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีโครงสร้างที่ส าคัญคือ 

• การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก 

• ให้สิทธิการถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของคน

ต่างด้าว โดยให้เช่าท่ีดิน 50 ปี และต่ออายุได้อีก 49 ปี 

• อนุญาตให้น าช่างฝีมือ ผู้บริหารระดับสูงท่ีเป็นบุคคลต่าง

ด้าว และครอบครัวมาพักในประเทศไทย 

• การให้สิทธิลดหย่อนภาษีอากร รวมถึงให้สิทธิประโยชน์
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ทางภาษีอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

• จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก เป็นองค์กรประสานงานขับเคลื่อนโครงการจัดการพื้นที่ 

• ส่งเสริมการดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One 

Stop Service และสามารถใช้อ านาจอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

• กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยสรรหาเลขาธิการขึ้นมาท า

หน้าที่ และเป็นผู้อนุมัติค าขอต่าง ๆ 

• จัดต้ังการพัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงจัดต้ังกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจภาคตะวันออก เพ่ือเป็นทุนกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น และ

ยกระดับท้องถิ่น 

ภายหลังจากพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกมี

ผลบังคับใช้กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยจะเร่งจัดทา

ผังเมืองรวมการพัฒนาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด EEC ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

เ พ่ือ ก าหนดว่าในพ้ืนท่ีนั้นๆ เหมาะสมจะพัฒนาอะไร เช่น นิคม

อุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศัย หรือพาณิชยกรรม ซึ่งการใช้ พ้ืนท่ีสาหรับ

พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีท้ังท่ีพัฒนาแล้วและอยู่ระหว่าง

การพัฒนา รวมทั้งสิ้น 30 นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนที่รวม 26,563 ไร่ 
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ลงนามในค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 

2560 สาระส าคัญเป็นการให้ความหมายและขอบเขตของการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

1) การตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ประกอบด้วย องค์ประกอบท้ังสิ้น 18 คน 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีเลขาธิการส านักงานเพื่อ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นกรรมการ

และเลขานุการ และมีผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอ านาจหน้าท่ีส าคัญ คือ ก าหนด

นโยบายและอนุมัติแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก  อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมท้ังการด าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่าง

สมบูรณ์ ก าหนดภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบายและแผนท้ังภายในและ

ภายนอก ตลอดจนก าหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการ 

ผู้อยู่อาศัย หรือผู้พ านักในเขตส่งเสริมแต่ละแห่งจะได้รับตามความ

เหมาะสม รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์  

2) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (กรศ.)  มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 31 คน ขณะนี้แต่งต้ังจ านวน 

24 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

กรรมการ มีเลขาธิการ สกรส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้ว่า

การ กนอ.เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจและหน้าท่ีเสนอแผนการ
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พั ฒ น า พ้ื น ท่ี ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ต่ อ

คณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยให้ข้อมูลและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังวงเงินรายจ่าย ก าลังคน ก าลังวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรอื่นใด 

และพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขแผนงานหรือโครงการตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการ

พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมท้ังการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สกรศ.และหน่วยงานของรัฐท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนงานและโครงการ เพ่ือให้การพัฒนา

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากก าหนดอ านาจหน้าที่แล้ว ยังก าหนดให้ กรศ. ต้องประชุมอย่าง

น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

3) ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือท า

หน้ า ท่ี เป็นส านักงานเลขานุการสนับสนุนการด า เนินการของ

คณะกรรมการ กนศ. และคณะกรรมการ กรศ. โดยมีหน้าท่ีและอ านาจ 

บริหารแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ในภาพรวม   ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการ

จัดเตรียมแผนงานและโครงการต่าง ๆ    ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยใน

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ

รับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
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ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ีพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้ งนี้  บริ บทการพัฒนา  ได้ มีข้ อ เสนอของส านั กงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 

เกี่ยวกับการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ  เพ่ือน ามาใช้
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เป็นต้นแบบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

ในการออกกฎหมายใหม่เพ่ือรองรับเขตพิเศษ โดยโครงการคันไซมี

ความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ท้ังถนน ทางด่วนพิเศษ รถไฟ

ความเร็วสูง ท่าเรือน้ าลึก สถาบันการวิจัย และพัฒนา ตลอดจนเป็นฐาน

การผลิตของอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ต่างๆ ท าให้เมืองโอซาก้า เมืองเกียว

โต และเมืองโกเบเป็นเมอืงที่น่าท่องเท่ียวและน่าอยู่ท่ีสุดในเอเซีย  ขณะท่ี

โครงการ EEC จะครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

ท่ีมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้แนวการพัฒนาของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซ จะมีกลไกการบริหารจัดการ 2 ระดับคือ      1.

กลไกระดับชาติ ประกอบด้วย สภาเขตพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติท่ีมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะท างานเขตพิเศษยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย นักธุรกิจและนักวิชาการ 2.กลไกระดับพ้ืนท่ี มีสภาเขต

พิเศษ ประกอบด้วย ผู้แทนจากรัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชน มาท างานร่วมกัน 

  โดยอาจน ารูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซมาใช้

กับการพัฒนาของไทยใน 4 ด้าน   ได้แก่   

 1. ควรมีกลไกในระดับนโยบายท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ

แก้ไขปัญหา   ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนปฏิบัติ 

เพ่ือให้เกิดความคล่อง  ซึ่งขณะนี้กฎหมาย EEC อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

2. ควรมีกลไกบริหารจัดการระดับพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ตัวแทน

จากส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเพ่ือให้การ

พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาให้มากขึ้น 

โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้ามา
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มีส่วนร่วมมาก 

4. การให้ความส าคัญกับเมืองในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการท างาน

และการอยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 

15. การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 

  1. การตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด  

   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ลงนามในค าสั่งจังหวัด

ระยอง ที่ 9915/2559  ลงวันที่ 27  ธันวาคม 2559 แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าการ

ด าเนินการในระดับนโยบายยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระดับพื้นที่หรือ

จังหวัดได้มากนัก โดยเฉพาะจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่จะ

ได้รับผลกระทบจากนโยบายฯ  โดยตรง  โดยคณะกรรมการ 7 ชุด 

คือ 

   1) คณะกรรมการอ านวยการ  

    - ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ  หัวหน้า

ส านักงานจังหวัดระยองเป็นเลขานุการฯ 

   2) คณะกรรมการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมและ

การเชื่อมโยงการขนส่ง 

    - รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะ

ชัยวิบูลวัฒน์)  เป็นประธานฯ  ขนส่งจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ 

   3) คณะกรรมการด้านพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และผังมือง 

    - รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุด

สุข) เป็นประธานฯ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เป็น
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เลขานุการฯ 

   4) คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

    - รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะ

ชั ย วิ บู ล วั ฒน์ )  เ ป็ น ป ร ะ ธ าน ฯ   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  เป็นเลขานุการร่วมฯ  

   5) คณะกรรมการด้านแรงงานและการศึกษา 

     -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุด

สุข) เป็นประธานฯ  แรงงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ  

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก เป็น

เลขานุการร่วม 

    6) คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และสร้างการ

รับรู้ 

     - ป ลั ด จั ง ห วั ด  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ฯ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ 

   7) คณะกรรมการด้านข้อมูล สถิติเชิงยุทธศาสตร์ 

    - หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานฯ  

สถิติจังหวัดเป็นเลขานุการฯ 

 2. การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ได้

แจ้งให้ทุกส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

รายงานผลการด าเนินการปัจจุบัน และแผนการด าเนินการใน

อนาคตที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้แก่ภาคส่วนต่างๆ  ของแต่ละ

ส่วนราชการทั้งในพื้นที่  และประสานหน่วยงานระดับกรม ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และใน
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ปีงบประมาณ 2561 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนสนับสนุนการ

ด าเนินการต่อไป 

 3. จัดประชุม  สัมมนา  ให้ความรู้     เพื่ อ เผยแพร่

รายละเอียดการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ในพื้นที่

จังหวัดระยองให้ผู้ที่สนใจทราบและเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ประกอบการ และประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแนวการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นวิทยากร      

 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้

จัดเป็นวาระจังหวัดในการให้ความรู้ แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมส าคัญๆ เช่น การประชุม

ประจ าเดือน การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา

จังหวัดปี 2561 – 2564 และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้สอดรับกับ EEC โดยในปี 2562 ได้ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์จังหวัด 

คือ เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความ

พอเพียง (City innovative advances, Balanced development, 

Based on the sufficiency economy) 

 6. ก าหนดโครงการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุก อาทิ

เช่น 

  - โครงการส ารวจประชากรแฝงในพื้นที่จังหวัดระยอง 

โดยท่ีท าการปกครองจังหวัดระยอง 

  - โครงการส ารวจความต้องการแรงงานด้านอาชีวศกึษา 

ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว  โดยใช้กลไกของ
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คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่พัฒนาและแกไ้ขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ เป็นผู้สนับสนุน โดยมอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัด

ระยอง ด าเนินการ  

  

16.  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 

 1. รายได้สู่พื้นที่ในรูปแบบกองทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ "พ.ร.บ. EEC" จะมีการจัดต้ัง 

"กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีลงทุน EEC"   โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ีดูแลด้าน

สิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตอุตสาหกรรม 3 จังหวัด  ควบคู่ไปกับการลงทุน 

ซึ่งไม่เพียงการสร้างหรือรักษาสภาพแวดล้อม แต่ยังต้องเข้าไปสนับสนุน

ด้านการศึกษา การให้ทุนเรียน รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ชุมชน 

ท่ีส าคัญจะต้องเป็นประโยชน์กับคนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด   โดยเงินกองทุนจะ

มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมท่ีให้บริการกับนักลงทุนและจ าเป็นต้องมีการ

ต้ังผู้บริหารจัดการกองทุนขึ้นมาดูแลเป็นพิเศษ   ค่าธรรมเนียมท่ีจะเก็บ

เข้ากองทุน คือ Service Charge  ส่วนรายละเอียดจะเก็บอัตราเท่าไรนั้น 

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(ครศ.) จะเป็นผู้ก าหนด   

 2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ท้ังทางด้านอุตสาหกรรม ด้าน

เกษตรกรรม และด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากรัฐบาลมองการพัฒนาตาม

ศักยภาพของจังหวัด ถึงแม้ EEC จะเน้นทางด้านอุตสาหกรรม แต่รัฐบาล

ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องของการท่องเท่ียว  เรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตร 

โดยรัฐบาลได้วางโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคม ในการ

เชื่อมโยงการพัฒนา เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง  การพัฒนาท่า

อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา   การสร้าง ปรับปรุงถนน



Eastern Economic Corridor Development : Rayong Province 

 86 

สายต่างๆ  เช่นสาย 36 สาย 3 การสร้างมอเตอร์เวย์  จะเห็นว่าระบบ

ขนส่งขนาดใหญ่ล้วนสิ้นสุดปลายทางท่ีจังหวัดระยอง  จะท าให้คนมา

จังหวัดระยองมากขึ้น เศรษฐกิจด้านอื่นๆเช่น การท่องเท่ียว การขาย

สินค้าด้านการเกษตรก็จะดีขึ้น 

 3. กลุ่มธุรกิจได้ประโยชน์ต่อเนื่อง 

  ธุรกิจโลจิสติกส์ : เนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมทุก

ด้าน ท าให้โอกาสการลงทุนของเอกชนนั้นโดดเด่นในกลุ่มคลังสินค้า

สมัยใหม่และ Third Party Logistics Service Provider (3PL) ซึ่งจะ

ช่วยสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ และจะสอดคล้องกับการวางบทบาทในแต่ละ

พ้ืนท่ี นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสจากการพัฒนาท่าเรือทวาย จาก

ประเทศเมียนมาร์ และนโยบาย Look South Policy จากจีน ท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่าง

มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน 

  อุตสาหกรรมเชื้อเพลงและเคมีชีวภาพ : เนื่องจากประเทศ

ไทยเป็นประเภทท่ีได้เปรียบด้านเกษตรกรรมและมีผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรท่ีหลากหลาย ท าให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจเชื้อเพลง

ชีวภาพตามนโยบาย Bio Economy 

  ธุรกิจท่องเที่ยว : จากการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูง

แลัท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะเป็นการดึง traffic แบบเครื่องบินเช่าเหมาล า

ตรงสู่พัทยา ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนและรัสเซียท่ีมีสัดส่วนถึง 45% 

ของตลาดนักท่องเท่ียวในพัทยา) อีกท้ังการพัมนาท่าเรือน้ าลึกจุกเสม็ด 

จะสามารถรองรับตลาด Luxury Tourist ท่ีจะสร้างรายได้ให้ธุรกิจท่ี

เกี่ยวเนื่องมากกว่าเดิม 

   ธุรกิจอสังหาฯ และก่อสร้าง เนื่องจากการพัฒนา EEC นั้น

เปรียบเสมือนกับการสร้างเมืองใหม่ขึ้นในภาคตะวันออก ซึ่งแน่นอนว่าจะ

ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรมากขึ้นตามพ้ืนท่ียุทธศาสตร์



Eastern Economic Corridor Development : Rayong Province 

 87 

หลัก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยอง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะ

เริ่มมีการลงทุนมากขึ้น ภายหลังจากท่ีมีการชะลอการลงทุนในพ้ืนท่ี

ตะวันออกมานาน 

 

17. ปญัหา/ข้อเสนอแนะ 

    1) ปัจจุบันจังหวัดระยองมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด

จากการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังมา

ยาวนาน  และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขให้ได้ เช่น เรื่องมลพิษ

ทางอากาศในพ้ืนท่ีมาบตาพุด  มีการกระทบกระท่ังระหว่างภาค

ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของจังหวัดในด้านอื่นๆ ไปด้วยโดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว เมื่อมีการ

ลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนและภาค

โรงงานอาจเพ่ิมข้ึนตามมา  

  2) จะต้องเตรียมความพร้อมส าหรับแรงงานแฝง และ

ผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาหาศาล ท่ีจะเข้ามา ซึ่งอาจตามมาด้วยปัญหาด้าน

สาธาณูปโภค สาธารณูปการ ยาเสพติด การจราจร (คนมากขึ้น ปัญหา

มากข้ึน) 

    3) รัฐบาลได้เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น 

มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ สนามบินอู่ตะเภา  ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่  

แต่ในระดับรอง หรือในระดับจังหวัด ยังไม่มีการเตรียมตัวเท่าทีควร   

อาจเป็นปัญหาตามมา เช่น การจราจร   

4) กองทุน EEC ท่ีจะจัดต้ังขึ้นจะเป็นประโยชน์มาต่อพ้ืนท่ีใน

ขณะท่ีกองทุนเดิมๆ ท่ีมีอยู่  เช่น กองทุนพัฒนาไฟฟ้ายังมีปัญหามากมาย 

และจ ากัดอยู่ในเขตเฉพาะพ้ืนท่ี  กองทุน EEC ท่ีจะต้ังขึ้นอาจเป็นปัญหา

เช่นเดิม หากไม่มีแนวทางการบริหารท่ีดี 

5) เมื่อพิจารณาจากร่างแผนการด าเนินการพบว่าพ้ืนท่ี EEC 
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มีการก าหนดให้ท าเฉพาะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment) SEA  ซึ่งเป็นการประเมินใน

ภาพใหญ่ คือท้ังพ้ืนท่ีโดยได้รับการยกเว้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งในปัจจุบันการต้ัง

โรงงานซึ่งเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ  แต่ละโรงงานต้อง

ท า EIA หรือ EHIA  ตามขนาด ประเภท ชนิดโรงงาน  การท าเฉพาะ 

SEA ซึ่งการศึกษาในภาพใหญ่ และไม่ต้องศึกษาในภาพโรงงานอาจ

น ามาซึ่งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และการขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 6. ต้องสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกเป็นนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เป็นนโยบายของขนาดใหญ่ เป็นความมุ่งหวังของรัฐบาล    คนระยองจึง

ไม่อาจหลักเลี่ยงได้  แต่ในทางตรงกันข้าม  คนจังหวัดระยองต้อง

เตรียมการรองรับอย่างมีสติ  มีการต้ังรับอย่างทันท่วงที  อย่างน้อยจะต้อง

รู้ว่าระเบียงเศรษฐกิจ คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร  มีข้อเสียอย่างไร  

ดังนั้น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงาน จะต้องมี

กิจกรรมในการสร้างความรู้เรื่อง EEC แก่บุคลากรขององค์กร ต้ังแต่

วันนี้   

 7) ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง    

   1) ภาครัฐ   ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในระดับ

กระทรวง ให้ช่วยขับเคลื่อนในทุกกระทรวง หน่วยงานในระดับจังหวัด

จะต้องรับนโยบายของกระทรวง กรมตนเองมาขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี

อย่างจริงจัง  โดยมีจังหวัดเป็นตัวกลาง 

   2) ภาคเอกชน เป็นกลไกส าคัญในการให้ข้อคิดเห็น ให้

ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับ



Eastern Economic Corridor Development : Rayong Province 

 89 

การลงทุนในระดับต่างๆ 

  3) ภาคท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนในพ้ืนท่ีซึ่งอยู่

ใกล้ชิดกับประชาชน ต้องก าหนด EEC เป็นวาระในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะในอ าเภอบ้านฉาง  อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอปลวกแดง และ

อ าเภอนิคมพัฒนา 

  4) ภาคประชาชน  จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง และเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การรับ

ฟังความคิดเห็น  หรือเป็นผู้ตรวจสอบในระดับพ้ืนที่ 

   3) พื้นที่ EEC จ าเป็นต้องมีหน่วยงานท่ีจัดท าฐานข้อมูลกลาง 

(Data Center) ในขณะนี้ และต้องอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองหรือชลบุรี 

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ  สอบถาม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์   

  8) EEC เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ และส่งผลต่อประชาชน

มิใช่เฉพาะใน 3 จังหวัดเป้าหมาย แต่จะส่งผลกระทบในระดับประเทศ 

การจัดท าแผนงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560 – 2564 

เพียง 5 ปี      จึ งไม่ เ พียงพอ แต่จะต้องท าไปใน 20 ปีข้างหน้า

เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดกรอบทางเดินท่ีชัดเจนมากขึ้น 

และสร้างความม่ันใจแก่นักลงทุน (ควรด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ)  

  9) รายได้ที่จังหวัดระยอง เช่น GDP ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 9 แสน

ล้านบาทต่อปี แต่ส่งกลับมาพัฒนาจังหวัดน้อยมาก โดยเฉพาะงบพัฒนา

จังหวัดซึ่งได้เพียงปีละประมาณ 300 ล้านบาท การเป็น EEC จะต้องคืน

งบประมาณเพ่ิมเติมให้จังหวัดระยองด้านไหน อย่างไร  และหากเป็นไป

ได้ควรเพ่ิมงบประมาณเป็นพิเศษแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 

EEC 

  10) ต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านแรงงาน เนื่องจากเป็น

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  และจะต้องมีการพัฒนาคนระยองให้ก้าวไปสู่
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ต าแหน่งบริหารในระดับโรงงาน เนื่องจากพบว่าคนระยองส่วนใหญ่จะ

เป็นเฉพาะพนักงานทั่วไปเท่านั้น ส่วนผู้บริหารจะเป็นคนนอกพ้ืนที่    

 

 

 

 11) ต้องสร้างความชัดเจน 

 (1)  ระเบียบของกฎหมายต่างๆ ต้องก าหนดใหม่เพ่ือให้

สอดรับต่อการเจริญเติบโต ระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ หลายประเด็น

เป็นปัญหาต่อการพัฒนา  กฎหมายจะต้องปรับให้มีการสอดคล้องต่อ

การลงทุน และทันต่อเหตุการณ์ 

 (2) จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบริบทของการศึกษาใหม่  ให้

แตกต่างจากภูมภาคอื่น โดยจะต้องมีองค์กรท่ีจะต้องเข้ามาช่วยปรับ

ด้านฐานความคิดด้านเศรษฐกิจยุคใหม่  สถาบันท่ีมีอยู่แล้วต้องปรับตัว

ใหม่ เพ่ือให้สมารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นได้

อย่างทันท่วงท ี

    (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เนื่องจากจะเป็นตัว

ขับเคลื่อนหลัก เพราะการบริหารภูมิภาค จะเป็นในลักษณะมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้รองรับเขตเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น  ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารพ้ืนท่ี  

ท าอย่างไรจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาท่ีวางไว้อย่างสมดุล

และสอดคล้อง เช่น อ านาจ หรือขอบเขตหน้าที่   

 (4) ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยกระดับความเชื่อถือ

ในระดับมาตรฐานสากล  เนื่องจากการลงทุนในภาคตะวันออก มีนัก

ลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนแทบท้ังสิ้น 

ขณะนี้ผู้ท่ีเข้าใจในเรื่อง EEC  ในระดับภูมิภาค น้อยมากท้ัง

ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  ต้องเร่ง

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้เป็นล าดับแรก   ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญ
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กับการประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ให้มาก โดยเฉพาะในภาคประชาชน     

  

18. ค าถามทีค่นระยองตอ้งรู้ 

 1) ประชาชนในพ้ืนท่ีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนของ

รัฐบาลจะปราศจากข้อครหาเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะการคอรัปชั้นเชิงรโนยาบ 

 2) จะลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ ระหว่างประชาชนท่ี

ร่ ารวยกับยากจนได้อย่างไร  จากตัวเลขมูลค่า GDP และ GPP ท่ีสูงลิ่ว

ของจังหวัดระยอง แต่ยังอยู่บนพ้ืนฐานรวยกระจุก จนกระจาย  

 3) คนระยอง คนท้องถิ่น ชาวบ้านดั้งเดิมจะได้ประโยชน์

อะไรบ้างอะไร 

 4) อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีลงด าเนินการในพ้ืนท่ี EEC ตาม

นโยบายนั้น จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หรือจะไม่สร้างปัญหาทางด้าน

มลภาวะจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด   

 5) หากมีรัฐบาลมาจากการเลือกต้ังในภายหน้าจะสานต่อ

นโยบายนี้หรือไม่ กล่าวคือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนหรือไม่  

 6) การก าหนดมาตรการกระตุ้นให้ชาวต่างชาติ หรือคนจาก

ต่างพ้ืนท่ีเข้ามามากๆ  จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของคน

ระยองให้เทียบเท่ากับชาวต่างชาติหรือคนต่างพ้ืนท่ีได้อย่างไร  

 

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