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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor Development) 

  

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

๑. ท่ัวไป  

ดวยเพราะ “ทําเล” ของพ้ืนท่ีท่ีอยูไมไกลจากเมืองหลวงของประเทศ สามารถเชื่อมตอกับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนแหลงงานและวัตถุดิบ รวมไปถึงการติดกับอาวไทย ซ่ึงเปนชองทางเขาออกสําคัญใน

การสงสินคาทางทะเล ทําให “ภาคตะวันออก” เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในเรื่องของความเหมาะสมท่ีจะพัฒนา

อุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard Development 

Program (ESB) เกิดข้ึนในรัฐบาลของ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท” ใน พ.ศ. 2525 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เพ่ือใหเปนเขตอุตสาหกรรมขนาดพ้ืนท่ี 8.3 ลานไร ท่ีทันสมัยใน

ระดับนานาชาติ โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายดังนี้ 

1. บริเวณแหลมฉบัง จ.ชลบุร ี

จะพัฒนาใหเปนแหลงอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก อุตสาหกรรมขยาดยอมและขนาดกลาง ท่ีไมมีปญหา

สิ่งแวดลอม ซ่ึงไดพัฒนาบริเวณแหลมฉบังใหเปนเมืองทาท่ีทันสมัย ประกอบดวย 

1.1 ทาเรือพาณิชย เปนทาเรือน้ําลึกสําหรับขนถายสินคาประเภทบรรจุตูเปนหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย

ทาเรือสิ้นคาประเภทตู 4 ทา ทาเรือสินคาเกษตร 2 ทา ทาเทียบเรือชายฝง 1 ทา มีการสรางเข่ือนกันคลื่น ขุด

รองน้ําลึก ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน โรงพักสินคา พ้ืนท่ีลานสินคากลางแจง อาคารท่ีทําการ ถนน ทาง

รถไฟ เปนตน และสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน 

1.2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ท่ีจะมีพ้ืนท่ีสําหรับเปนเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป เขตอุตสาหกรรมสงออก 

และเขตพาณิชยกรรม ซ่ึงจะมีโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง 

2. บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

พัฒนาใหเปนแหลงอุตสาหกรรมหลัก และพัฒนาใหเปนเมืองอุตสาหกรรมใหม ประกอบดวย 
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2.1 ทาเรืออุตสาหกรรมน้ําลึกท่ีรับเรือขนาดระวางขับน้ํา 60,000 ตัน เพ่ือขนถายสินคานําเขาและ

สงออก ประกอบดวยทาเรือสินคาท่ัวไป 1 ทา และทาเรือสินคาเฉพาะ 2 ทา 

2.2 นิคมอุตสาหกรรม มีพ้ืนท่ีเปาหมาย 8,000 ไร เปนเขตอุตสาหกรรม 6,000 ไร มีอุตสาหกรรมหลัก 

ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายชนิด มีโครงสรางพ้ืนฐาน คือ ระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ และจะมีเขตชุมชนใหญในพ้ืนท่ี 2,000 ไร อุตสาหกรรมในมาบตาพุดจะ

เปนอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง เปนอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา เชน การผลิตน้ํามัน 

สารเคมี เม็ดพลาสติก ซ่ึงตองใชชางวิศวกร และชางฝมือท่ีมีความรูสูง มีการลงทุนสูง แตใชแรงงานนอย 

นอกจากนั้น สํานักผังเมืองจะไดจัดทําผังเมืองรวมชุมชนเมืองใหมแหลมฉบังและชุมชนเมืองใหมมาบตา

พุด เพ่ือปองกันปญหาการเกิดแหลงชุมชนแออัดข้ึนในอนาคต 

3. พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม จะมีการปรับใชเทคโนโลยีทางการผลิต เพ่ือใหเปนเขต

เกษตรกาวหนา ใชทุนสูง จะมีการจางแรงงานท่ีมีฝมือ และผูเชี่ยวชาญชํานาญการ เพ่ือใหเปนเขตเกษตรขนาด

ใหญครบวงจร  ผนวกกับการท่ีรัฐบาลไดออกนโยบายการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือสรางแรงจูงใจในการสราง

โรงงานในพ้ืนท่ีเขตสงเสริมการลงทุน เชน ใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร 

ทําใหพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหมแหงนี้สามารถ “จูงใจ” นักลงทุนท้ังในและตางประเทศมาสรางโรงงานใน

เขตพัฒนาอุตสาหกรรมจํานวนมาก จนทําใหวันนี้พ้ืนท่ีในชายฝงทะเลตะวันออก กลายเปนท่ีตั้งของนิคม

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

“ESB สู EEC Roundtable เชื่อมโลกใหไทยแลน” อีอีซี" ตอบโจทยไทยแลนด 4.0 พาประเทศพนกับ

ดักรายไดปานกลาง การศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) ระบุวา "ไมมีประเทศไหนในโลกนี้สามารถหลุด

พนกับดักรายไดปานกลางไดโดยปราศจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี" ซ่ึงปจจุบัน ไทย และมาเลเซียไดถูก

ธนาคารโลกทาทายในประเด็นนี้เอาไว นี่เปนโจทยสําคัญท่ีภาครัฐกําลังผักดักดันในเรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก" (Eastern Economic Corridor) หรือ "อีอีซี" ซ่ึงมีหัวใจหลักอยูท่ี การสรางฐานการลงทุน และ

ฐานเทคโนโลยีใหกับเยาวชนในอนาคต 

 เหตุนี้เอง รัฐบาลจึงตั้งใจจะผลักดันยกระดับพ้ืนท่ีกวา 1.3 หม่ืน ตร.กม. ใหเปนเขตอุตสาหกรรมแหง

อนาคต เปนท่ีตั้งของสํานักงานระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนําของโลก โดยเปนศูนยกลางการคา การลงทุน การ

ขนสง ดวยการขยายการพัฒนาระบบคมนาคม และโลจิสติกสท่ีใหญท่ีสุด ครบครันท่ีสุดของประเทศ ไดแก การ

พัฒนาทางอากาศ คือ สนามบินอูตะเภา ซ่ึงไดรับการยกระดับใหเปนสนามบินนานาชาติ มีรันเวยมาตรฐาน 

อาคารผูโดยสารท่ีทันสมัย นอกจากรองรับนักธุรกิจ และผูโดยสาร ยังสามารถรองรับธุรกิจขนสงสินคา และโลจิ
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สติกสอยางครบวงจร  อีกท้ังยังไดรับการสงเสริมใหเปนศูนยกลางซอมอากาศยานท่ีทันสมัยท่ีสุด รวมถึง

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการบินตางๆ เม่ือประสานกับสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ จะสงผล

ใหประเทศไทย กลายเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคเอเชีย 

 

 

  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเดินหนาไปสู “อีสเทิรน ซีบอรด ภาค 2” หรือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก 

  

 

 ตั้งแตการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกริเริ่มตั้งแตป ๒๕๒๔ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางโอกาส

ใหมทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย พ้ืนท่ีเปาหมายระยะแรก ๒ บริเวณ คือ  

(๑) บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง สาหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบและ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง  

(๒) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ีสําหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกท่ีไมมี

ปญหาสิ่งแวดลอม ตอมาในป ๒๕๓๙ ไดมีการขยายพ้ืนท่ีเปาหมายครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคตะวันออก นับถึง

วันนี้เปนระยะเวลากวา 35 ป ซ่ึงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ไดสรางมูลคาเพ่ิมทางดาน
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เศรษฐกิจใหกับประเทศชาติอยางมหาศาล ในขณะเดียวกันก็ไดสรางปญหาเรื้อรังใหแกคนระยองมาอยาง

ยาวนาน โดยเฉพาะปญหาทางดานมลพิษ และปญหาเก่ียวเนื่องทางดานสังคมท่ีเกิดจากประชากรแฝง จึงมีการ

ตอตานจากภาคประชาชน และนักวิชาการทางดานสิ่งแวดลอมอยูเปนระยะถึงปจจุบัน  

2. ท่ีมา  

ปจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงาน และยานยนต ซ่ึงมีผลิตภัณฑมวลรวมคิดเปนสัดสวน 1 ใน 5 ของประเทศ 

ประกอบกับมีความพรอมของระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังทางถนน รถไฟ ทาเรือ และนิคม 2 อุตสาหกรรม อีกท้ัง

ยังเปนศูนยกลางการขนสงทางเรือของอาเซียน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังทาเรือนาลึกทวายของสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร ทาเรือสีหนุวิลลของราชอาณาจักรกัมพูชา และทาเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม รวมท้ังเปนท่ีรูจักของนักลงทุนท่ัวโลก จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor Development) ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน เพ่ือสงเสริม 10 

อุตสาหกรรมเปาหมายใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ซ่ึงก็คือเปนการ

ทบทวนแผนการลงทุนในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกของไทยรอบใหม ท่ีจะลงทุนมากกวาและมีผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจสูงกวา โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ  

1. ยกระดับพ้ืนท่ีเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนาของเอเชีย  

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ  

3. อํานวยความสะดวกและสิทธิประโยชนแกนักลงทุน  

4. สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงและทองเท่ียว  

5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดลอมเมือง  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern 

Economic Corridor Development) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 และมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นาย

สมคิด จาตุศรีพิทักษ) รวมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาจัดทําแผนการ

ดําเนินโครงการและงบประมาณคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนเพ่ือนา

เสนอคณะรัฐมนตรี โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นตาง ไดแก  

(1) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสงท่ีเชื่อมโยงท้ังระบบ ดานพลังงาน ดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังดานการวิจัยและพัฒนา  
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(2) แผนดําเนินการดานผังเมืองและการใชประโยชนท่ีดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การบริหาร

จัดการขยะ และมลภาวะตาง ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและประชาชนในพ้ืนท่ีดวย  

(3) กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการ

ใหสิทธิประโยชนดานภาษี สิทธิการเชาท่ีดิน และการจัดหาแรงงาน รวมท้ังการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จการ

ลงทุน (One Stop Service) เพ่ืออานวยความสะดวกแกนักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการ

และใหสิทธิประโยชนตาง และ  

(4) แผนการพัฒนาศูนยซอมบํารุงอากาศยาน โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 4 กลุม พรอมท้ัง

มอบหมายหนวยงานเจาภาพของแตละกลุม ดังนี้  

(1) กลุมงานภาพรวมพ้ืนท่ี EEC นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือคาดการณและกําหนดอุปสงคพ้ืนท่ีและระบุท่ี

ตั้งแตละกลุมประเภทอุตสาหกรรม มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานเจาภาพ  

(2) งานโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และนําไปสูการเปนศูนยกลาง โลจิสติกสของ

ภูมิภาค มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานเจาภาพ  

(3) กลุมงานพัฒนาพ้ืนท่ีอูตะเภา ไดแก ทาอากาศยานอูตะเภา ศูนยซอมบํารุงอากาศยานและทาเรือจุก

เสม็ด (ทาเรือพาณิชยสัตหีบ) มอบหมายใหกองทัพเรือเปนหนวยงานเจาภาพ   

(4) กลุมงานพัฒนาเมือง (Urbanization) เพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 

ประปา ขยะ ฯลฯ มอบหมายใหสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับกรม

โยธาธิการและผังเมือง เปนหนวยงานเจาภาพ  

โดยมอบหมายสานักงานโยบายและแผนการขนสงและจราจรเปนผูประสานในการ บูรณาการขอมูล

ท้ังหมดในภาพรวม  

3. กรอบแนวคิด  

การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

Development) ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน ดําเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จังหวัด

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบงเปนเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และเขตพัฒนาเมือง  

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ีพักอาศัยท่ีทันสมัย ตอบสนองไลฟสไตลสมัยใหมศูนยกลางการขนสงระบบ

รางและรถไฟความเร็วสูง และประตูสูภูมิภาคตาง รองรับการยายหนวยงานรัฐและการพัฒนาไปสูศูนยราชการ

แหงใหมในอนาคต  
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2. จังหวัดชลบุรี ศูนยกลางการศึกษาและพัฒนา เมืองแหงการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง

นวัตกรรมซ่ึงปจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัยและ 6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษารองรับศูนยกลางดานการศึกษา ศูนยฝก

แรงงาน และศูนยพัฒนาทักษะนานาชาติเพ่ือตอบสนองแลสอดคลองกับความตองการดานอุตสาหกรรมแหง

อนาคต  

3. ศรีราชาและแหลมฉบัง เมืองแหงความสมดุลระหวางท่ีอยูอาศัยและสถานท่ีทางาน ศรีราชา: 

สวนผสมท่ีลงตัวของความเปนเมืองและความเรียบงาย เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย ความสะดวกและสถานท่ี

ธรรมชาติ แหลมฉบัง: มีทาเรือน้ําลึกขนาดใหญและเปนประตูหลักแหงการสงออกสินคาสูอาเซียนและท่ัวโลก  

4. พัทยา สัตหีบ กลุมเมืองทองเท่ียวคุณภาพ พัทยา: กลุมเมืองทองเท่ียว คุณภาพ และเชิงทองเท่ียว 

เชิงธุรกิจ: โรงแรม การประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เชิงครอบครัว: รานอาหาร สวนสนุก ชอปปง เชิง

สุขภาพ: การแพทย การดูแลผูสูงอายุ และการฟนฟูสุขภาพ  

5. อูตะเภา ท่ีตั้งของศูนยใหบริการดานอากาศยานและพาณิชยนาวีของภูมิภาคในอนาคต ศูนยธุรกิจ

การบินและโลจิสติกส Headquarter Center Research Center Recreative Center กลไกเชื่อมโยงการ

ทองเท่ียวพัทยากับนานาชาติ จุดเชื่อมตอระบบขนสงทางรางและถนนสายหลักในอนาคต  

6. จังหวัดระยอง เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร เมืองนานาชาติ ธุรกิจทันสมัย และเมือง

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน มาบตาพุดเปน 1 ใน 5 ดานอุตสาหกรรมปโตรเคมี ในทวีป

เอเชีย และศูนยกลางดานโรงกลั่นน้ํามันและพลังงานในประเทศไทยพัฒนาสูการเปนศูนยกลาง อุตสาหกรรม

ชีวภาพ (Bio-polis)    
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๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีจะอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะ

ประกอบไปดวย  

-Super Cluster/Cluster ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต พรอมกับ 

อุตสาหกรรมเปาหมายอีก 10 ประเภท โดยเปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพในการแขงขัน และสามารถพัฒนา

หรือตอยอดการใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมได ประกอบดวย 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ  

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

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive)  

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)  

3) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism)  

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
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กลุมนี้ เราเขาใจดีกันอยูแลววามีฐานท่ีแข็งแรง แตตองตอยอดการลงทุนในผลิตภัณฑใหม ใหมีการวิจัย

และพัฒนา เพ่ือยกอุตสาหกรรมสูระดับนานาชาติ  

2. การเพ่ิมเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมใหมท่ีประเทศไทยมี

ศักยภาพในการแขงขัน และมีผูสนใจลงทุน ประกอบดวย  

1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics)  

• เพราะโลกมีความตองการสูง เชื่อวาจะใหญกวาอุตสาหกรรมรถยนตในอนาคต  

• เรามีความตองการใชการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต  

• รวมท้ังเรามีฐานอุตสาหกรรมชิ้นสวนและไฟฟาดีมาก ซ่ึงนักลงทุนท่ัวโลกเห็นวา 5  

2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)  

• จํานวนเครื่องบินท่ีมากข้ึนตองการการซอมแซม และมีการขนสงทางอากาศมากมากข้ึน  

• เรามีสนามบินอูตะเภา และสนามบินอ่ืน ท่ีจะนามาใชประโยชนในการสรางอุตสาหกรรมการ

บินได  

3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  

• เพราะโลกกาลังตองการความยั่งยืน และท่ัวโลกกาลังกําหนดมาตรฐานดานชีวภาพเขากับ

การคา คือถาการผลิตไมหันมาใชเคมีชีวภาพ เชน ไบโอพลาสติก ในการหบีหอ ก็อาจจะสงออกไมได  

• เรามีฐานการเกษตรใหญท่ีสุดในอาเซียน ถาเราไมลงทุน ประเทศอ่ืนก็จะลงทุน  

4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)  

• ความตองการสูงมาก และเปนมาตรการฐานใหมในการดารงชีพ โดยเฉพาะ อีคอมเมิรซ  

• เอกชนไทยก็พรอม ตางชาติก็พรอมจะมาลงทุนตอยอดเทคโนโลย ี 

5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)  

• ในดานการรักษาพยาบาล เรามีหมอ พยาบาล ท่ีเกงมาก ทาไดดีเปนท่ีรูจักท่ัวโลก  
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• ตอไปตองเพ่ิมการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณการแพทย และระบบการรักษาพยาบาล

ระยะไกล เพราะมีผูสูงอายุเยอะข้ึนท่ัวเอเชีย คือตองทาใหครบวงจรการแพทย 

 

5. แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการลงทุนใน EEC  

ระยะส้ัน (2559-2560)  
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ความพรอมพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรม  

-มีพ้ืนท่ีนิคมฯรองรับอุตสาหกรรม 15,000 ไร ความพรอมดานการคมนาคมขนสง  

-เสนทางขนสงเขาทาเรือแหลมฉบังตามถนนหมายเลข 36 / 344 ไมเกิดปญหาคอขวด  

-มีระบบรถไฟทางคูเพ่ิมข้ึนสายฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แกงคอย -มีทาเรือทองเท่ียวเกาะลานท่ีได

มาตรฐาน  

-สนามบินอูตะเภามีพ้ืนท่ีอาคารผูโดยสาร พรอมระบบรักษาความปลอดภัยและลานจอด

อากาศยาน รองรับผูโดยสาร 3 ลานคน/ป  

ความพรอมดานสาธารณูปโภค  

-ระบบไฟฟาท่ีมีอยูรองรับความตองการไดถึง ป 2565  

-มีแหลงน้ําดิบรองรับความตองการไดถึงป 2563  

ความพรอมบริการสาธารณสุข  
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-มีความพรอมดานสถานท่ีและครุภัณฑทางการแพทย การใหบริการดานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ของ 

รพ.ศูนยชลบุรี /รพ.บางละมุง/ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต/ รพ.เอกชนท่ีไดมาตรฐานรองรับ 

ระยะกลาง (2561-2563)  

ความพรอมพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรม  

-มีนิคมฯ รองรับอุตสาหกรรมnew s-curve เพ่ิมอีก 6 นิคมอุตสาหกรรม 

 - เมืองอุตสาหกรรมนวัตกรรม และเทคโนโลยี ศรีราชา 

ความพรอมดาน การคมนาคมขนสง  

-มีมอเตอรเวยชลบุรี - พัทยา-มาบตาพุด  

-มีทาเทียบเรือชายฝงท่ีทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือสัตหีบ 

-มีศูนยขนสงรถไฟแหลมฉบัง STRO รองรับตูสินคา 2 ลานTEU/ป  

-สนามบินอูตะเภามี high speed taxiway และ taxiway เพ่ิมเติม และทางวิ่งท่ี 2  

-ทาเรือจุกเสม็ดพรอมรองรับเรือสินคาและเรือทองเท่ียวขนาดใหญ  

 

 

ความพรอมดานสาธารณูปโภค  

-มีระบบผันน้ํา เพ่ิมความจุอางฯ ปริมาณน้ําใชการเพ่ิมอีก 360 ลาน ลบ./ม. (รองรับไดอีก 10 

ป)  

-มีปริมาณน้ําประปา รองรับความตองการเพ่ิมข้ึนอีก 170 ลาน ลบ./ม. (รองรับ 273,000 

ครัวเรือน)  

-มีพ้ืนท่ีรองรับการทองเท่ียวแหงใหมบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ความพรอมบริการ

สาธารณสุข  

-มีศูนยความเปนเลิศการใหบริการระบบการแพทย  
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-มีโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริการดานอาชีวะเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน  

ระยะยาว (2564 เปนตนไป)  

ความพรอมรองรับอุตสาหกรรม  

-มีทาเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 ความพรอมดานการคมนาคมขนสง  

-มีมอเตอรเวย (ชลบุร-ีนครราชสีมา)  

-มีรถไฟความเร็วสูง กทม.-ระยอง (PPP)  

-มีรถไฟรางเบา Tram พัทยา (PPP)  

-มีทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3  

-มีเฟอรรี่เชื่อมชายฝงทะเลอาวไทย  

-สนามบินอูตะเภามีศูนยซอมอากาศยาน MRO Complex / มีศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการ

บิน / AIR CARGO /  

-มี Free Trade Zone / Medical Hub ความพรอมดานสาธารณูปโภค -มีระบบไฟฟาท่ีท่ัวถึง

และเพียงพอ  

6. การเช่ือมโยงการพัฒนา  

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะตองมีการบูรณาการเชื่อมโยงท้ังระบบ ท้ังการลงทุนดาน

โครงสรางพ้ืนฐานและการดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน ไดแก ทาอากาศยานท้ัง ๓ แหง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง 

และอูตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงท้ังทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ เพ่ือลดระยะเวลาในการ

เดินทาง ลดเวลาในการขนสงสินคา ลดตนทุนโลจิสติกส และเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาทาเรือโดย

เพ่ิมศักยภาพเรื่องการขนสงสินคาท้ังอุตสาหกรรมและการเกษตร เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวทางทะเล โดย

องคประกอบโครงขายคมนาคมท่ีสําคัญ มีดังนี้  

1) ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๖,๗๐๐ ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีใชงานทางทหาร

ฝงตะวันตกของทางวิ่ง โดยเปนท่ีตั้งหนวยตาง ของกองทัพเรือประมาณ ๘,๐๐๐ ไร ปจจุบันมีการดําเนินงานเปน

ทาอากาศยานนานาชาติภายใตการบริหารของกองทัพเรือ ตาม พ.ร.บ.กองทุนหมุนเวียน ใชพ้ืนท่ีสําหรับเปน

อาคารผูโดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวกประมาณ ๑๐๐ ไร กองทัพเรือมีแผนพัฒนาเพ่ือดําเนินงานในเชิง
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พาณิชย ตามนโยบายพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาใหเปนสนามบินเชิงพาณิชยแหงท่ี ๓ เพ่ือรองรับ

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบดวยการจัดเตรียมพ้ืนท่ีเปนศูนยซอมอากาศยาน (MRO) 

๑,๑๕๐ ไร พ้ืนท่ีสาหรับเปนศูนยขนสงสินคาทางอากาศและระบบโลจิสติกส (Air Cargo and Logistics Hub) 

๕๕๐ ไร พ้ืนท่ีกิจการ General Aviation ๑๓๐ ไร พ้ืนท่ีรองรับการกอสรางอาคารผูโดยสารเพ่ิมเติมในอนาคต 

๘๗๐ ไร จัดตั้งศูนยฝกอบรมดานอุตสาหกรรมการบิน ๓๕๐ ไร และประกอบกิจการพาณิชยปลอดอากร (Free 

Trade Zone) ๓๒๐ ไร  

2) ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ปจจุบันคาดการณวาประเทศไทยมีคาใชจายดานการซอมบํารุงของ

เครื่องบินพาณิชยประมาณ ๗๗๑.๐ ลานดอลลารสหรัฐ และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนทุกป ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ คาใชจาย

ในการซอมบํารุงเกือบรอยละ ๖๐ สูญเสียใหกับตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยขาดผูประกอบการซอมบํารุง

ท่ีมีศักยภาพในการสรางศูนยซอม โดยทาอากาศยานอูตะเภามีความเหมาะสมเปนลําดับแรกท่ีจะพัฒนาศูนยซอม

บํารุงอากาศยาน ปจจุบันบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เชาพ้ืนท่ี ๑๕๐ ไร เพ่ือกอสรางศูนยซอมอากาศ

ยาน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือไดจัดทําแผนการพัฒนา เพ่ือรองรับการขยายปริมาณ

ผูโดยสารทางอากาศและปริมาณการขนสงสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก   

(๑) การพัฒนาสถานีรถไฟเชื่อมตออาคารผูโดยสารหลังใหมโดยตรง (สถานีอูตะเภา) (๒) การพัฒนา

ศูนยพัฒนาบุคลากร ดานการบิน (Aviation Training Center) และ (๓) การพัฒนาโครงขายคมนาคมโดยรอบ

พ้ืนท่ีโครงการ  

3) ทาเรือพาณิชยสัตหีบ เปนท่ีจอดเรือรบและฐานสงกําลังบํารุง และใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม

ตอเรือ แทนขุดเจาะน้ํามัน และขนสงผูโดยสาร โดยมีแผนการพัฒนาทาเรือน้ําลึกจุกเสม็ด ใหเปนจุดจอดเรือ

ยอชท เรือสําราญ (Cruise) และเรือขามฟาก (Ferry) เพ่ือเชื่อมตอการเดินทางระหวาง ๒ ฝงทะเลอาวไทยและ

อันดามัน พัทยา-จุกเสม็ด-ชะอํา โดยเรือสําราญจะสามารถใชเวลาลองจากสัตหีบไปหัวหินภายใน ๑ ชั่วโมง และ

เชื่อมตอระบบรถไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกการขนสง  

4) การขยายทาเรือแหลมฉบังและทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  

(๑) ทาเรือแหลมฉบัง เปนทาเรือน้ําลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีมี อัตราการเติบโตของ

การใหบริการขนถายสินคาสูง มีความทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุกตูสินคาขนาด ๘๐,๐๐๐ DWT (Post 

Panamax) มีขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาได ๑๑.๑ ลานทีอียูตอป ท้ังนี้เพ่ือลดปญหาความแออัดของ

การจราจรหนาทา และขยายขีดความสามารถของทาเรือแหลมฉบังใหเปนประตูการคาหลักของประเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงอํานวยความสะดวกการขนสงสินคาของทาเรือ ปจจุบันอยูระหวางพัฒนาศูนยการขนสงตู

สินคาทางรถไฟ (STRO) รองรับตูสินคา ๒ ลานทีอียูตอป พัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) รองรับตู
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สินคาชายฝง ๓ แสนทีอียูตอป และปรับปรงุสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือแกไขปญหาจราจรภายในทาเรือ รวมท้ัง

โครงการทาเรือแหลมฉบังระยะท่ี ๓ เพ่ือรองรับตูสินคาไดสูง ๘ ลานทีอียูตอป  

(๒) ทาเรือมาบตาพุด เปนทาเรืออุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญและทันสมัย มีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด ๒๖๔,๐๐๐ DWT เปดใหบริการ ๑๒ ทา (ทาเรือสาธารณะ ๒ ทา 

และทาเรือเฉพาะกิจ ๑๐ ทา) โดยมีเอกชน ๑๙ ราย เชาดําเนินการเปนทาเรือ คลังน้ํามัน คลังสินคา และ

โรงไฟฟา ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาตลาด ออกแบบเบื้องตน และ EHIA ทาเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะท่ี ๓ 

เพ่ือใหเปนทาเรือชั้นนําท่ีมีศักยภาพ ขีดความสามารถ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการเปนทาเรือ

ท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย มีเปาหมายในการรองรับเรือขนสงสินคาเหลวและ กาชธรรมชาติ ประกอบดวย ทาเรือ

สินคาเหลว ทาเรือกาช ทาเรือบริการ และพ้ืนท่ีคลังสินคาและธุรกิจตอเนื่องกับกาชธรรมชาติ  

5) การพัฒนาโครงขายขนสงทางบก พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมีโครงขายถนนคอนขาง

สมบูรณครอบคลุมท่ัวถึง ทางหลวงสายหลักสวนใหญดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท่ีสําคัญไดแก ทางหลวง

หมายเลข ๓ ๓๔ ๓๖ ๓๐๔ ๓๓๑ ๓๔๔ ๓๖๑ ๓๓๒ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (มอเตอรเวย) หมายเลข 

๗ กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปจจุบันอยูระหวางกอสรางสวนขยายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ชวงพัทยา-มาบตาพุด 

และกอสรางเพ่ิมชองจราจรและบูรณะทางหลวงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ท้ังนี้มีการพัฒนาโครงขายสายรองเพ่ือ

เชื่อมโยงระบบการขนสงใหมีความสมบูรณ การปรับปรุงโครงขายถนนหลักโดยรอบพ้ืนท่ีทาเรือแหลมฉบังเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสง และพัฒนาโครงขาย ถนนเชื่อมโยงทาอากาศยานสําคัญ ๓ 

แหง อยางเปนระบบ ไดแก ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานอูตะเภา  

6) การพัฒนาระบบราง เพ่ือใหเปนโครงขายหลักในการขนสงสินคาของประเทศ เชื่อมโยงการขนสง

สินคาระหวางสถานีบรรจุและแยกกลอง (ICD) ท่ีลาดกระบังและทาเรือแหลมฉบัง แกไขปญหาขาดแคลนรถจักร

และแครบรรทุกสินคา เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินรถ และเพ่ิมศักยภาพการบริการระบบราง ปจจุบันอยู

ระหวางกอสรางรถไฟทางคู ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย และมีโครงการสําคัญท่ีอยูในแผนดําเนินการ

ในอนาคต เชน โครงการกอสรางรถไฟทางคู กรุงเทพฯ-ระยอง โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง แหลมฉบัง-

นครราชสีมา  

7. การดึงดูดการลงทุน  

ประกอบดวย การใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม การจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขันของผูประกอบการ การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอํานวย

ความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต 

การประกาศเปนเขตปลอดภาษี การจัดหาท่ีดินและระยะเวลาเชาท่ีดิน ระยะเวลาพานักและทางานของนักลงทุน
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และผูเชี่ยวชาญตางประเทศ สิทธิในการทาธุรกรรมทางการเงิน การใชเงินตราตางประเทศ การจัดตั้งศูนย

ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพ้ืนท่ีรวมกับชุมชนในทองถ่ิน 

สิทธิเบ้ืองตนของนักลงทุน ผูลงทุนจะไดรับการ “ยกเวน”หรือ “ลดหยอน” ภาษีใน 2 กรณีคือ สิทธิ

ภายใต พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุนฉบับใหม ภาษีนิติบุคคลจะไดรับการ “ยกเวน” ไมเกิน 13 ป (จากเดิม 8 ป) นัก

ลงทุนตางดาวสามารถซ้ือท่ีดินได (เชาท่ีราชพัสดุได 50+49 ปภายใต พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ) และไดรับอนุมัติ

การทางานไดเปนระยะเวลา 4 ป กับ สิทธิภายใต พ.ร.บ.กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ภาษีนิติ

บุคคล “ยกเวน” ไมเกิน 15 ป ภาษีบุคคลธรรมดาสําหรับผูเชี่ยวชาญท่ีเขามาเปน O% หรือ 15% สําหรับ

ผูประกอบการตางดาวท่ีจะเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะไดรับสิทธิในการถือครอง

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน/อสังหาริมทรัพยเปนระยะเวลา 50 ป ซ่ึงมากกวาท่ีกําหนดไวไมเกิน 30 ปในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ยังสามารถนาผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญ หรือชางฝมือ ท่ีเปนตางดาวเขา

มาอยูในราชอาณาจักรไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดสิทธิในการถือครองเงินตราตางประเทศไดโดยไมตองรีบแลก

เปนเงินบาทและการอนุญาตใหธนาคารตางประเทศสามารถเขามาเปดสานักงานบริการไดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

8. ความคาดหวัง/ประโยชนในพ้ืนท่ี  

1) คาดหวังวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 3 แสนลานบาท และคาดวาจะดึงดูดการลงทุนจากเอกชนได

มากกวา 1.9 ลานลานบาท จะขยายพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนเพ่ิมเติมอีกราว 3 หม่ืนไร โดย

มุงหวังใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลงลงทุนหลักของประเทศ เชื่อมการลงทุนสูระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและทวาย 

ประกอบกับใชการเชื่อมโยงทางน้ําไปถึงชายฝงทะเลกัมพูชา แบงเปนเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน และเขตพัฒนาเมือง จากการลงทุนของ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth)  

2) เบื้องตนเชื่อวาจะมีการลงทุนกวา 1.5 ลานลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป แบงเปน  

-การลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย (Super Cluster/Cluster/10 อุตสาหกรรมเปาหมาย) 

จานวน 500,000 ลานบาท  

-การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 400,000 ลานบาท  

-การกอสรางเมืองใหม-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ท่ีอยูอาศัย 400,000 ลานบาท  

-การทองเท่ียวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ลานบาท  
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3) จะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใตสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายฯ กองทุนนี้จะมีหนาท่ีสําคัญในการเยียวยา/ฟนฟูพ้ืนท่ี/ชุมชน/ประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเงินกองทุนเบื้องตนจะมาจากงบประมาณ

ของรัฐบาลสวนหนึ่งและมีความเปนไปไดวาผูประกอบการท่ีอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะตอง

จายเงินสมทบเขากองทุนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะเปนผู

กําหนดตอไป  

9. รางแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะสันออก (พ.ศ.2560 – 2564)  

ภายใตแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560–2564 ประกอบดวย 4 แผนงานหลัก รวม 

173 โครงการ วงเงิน 712,645.23 ลานบาท  

1. พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 11 โครงการ วงเงิน 24,042.48 ลานบาท งานหลักคือ  

-พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง จานวน 30,000 ไร ท่ีขณะนี้พรอมแลว 

15,000 ไร  

-พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / สะอาด 

-บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  

-พัฒนาทาเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3  
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2. คมนาคมและ โลจิสติกส (รวมสนามบิน อูตะเภาและทาเรือพาณิชยสัตหีบ) 100 โครงการ วงเงิน 

594,807.15 ลานบาท งานหลักคือ  

ทางถนน กอสราง Motorway หมายเลข 7 สวนขยาย พัทยา – มาบตาพุด ปรับปรุงทางหลวง 

แผนดิน/ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงภายในพ้ืนท่ี EEC อยางเปนระบบ  

ทางรางรถไฟทางคู (ฉะเชิงเทรา – คลอง 19 – แกงคอย) และ ทางคู ศรีราชา–เขาชีจรรย–มาบตาพุด–

ระยอง–ตราด (ศึกษา) รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ – พัทยา – ระยอง) กอสรางสถานีรถไฟอูตะเภา พรอมสิ่ง

อํานวยความสะดวก   

ทาเรือแหลมฉบัง ตั้งศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ ทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ทาเรือแหลม

ฉบัง ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือแกไขปญหาจราจรภายในทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3  

สนามบินอูตะเภา พัฒนาใหเปนสนามบินพาณิชยแหงท่ี 3 ศูนยซอมอากาศยาน (MRO) ศูนยขนสง

สินคาทางอากาศ และระบบโลจิสตกิส (Air Cargo and Logistics Hub) อาคารผูโดยสารเพ่ิมเติมในอนาคต 

ศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบิน พ้ืนท่ี Free Trade Zone  

ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ปรับปรุงทาเทียบเรือเปนทาเรืออเนกประสงค รองรับ อาคารผูโดยสารเรือ Ferry 

และ เรือ Cruise เชื่อมฝงทะเลอาวไทย พ้ืนท่ีธุรกิจและบริการ  

3. พัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่ิงแวดลอมเมือง ทองเท่ียว และสาธารณสุข 

60 โครงการ วงเงิน 93,663.90 ลานบาท  

1) ผังเมือง  

(๑) วางผังพัฒนาพ้ืนท่ี/กรอบทิศทางการพัฒนา (ยธ.)  

(๒) จัดทาผังเมือง/ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีโดยรอบ (ยธ.)  

2) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

(๑) ไฟฟา: พัฒนา/ปรับปรุง/ขยายระบบสง (สนพ./กฟผ./กฟภ.)  

(๒) เพ่ิมความจุอางเก็บน้ํา/ วางทอสงน้ํา/ปรับปรุง/เพ่ิมกาลังผลิต/เพ่ิมศักยภาพบริการ

น้ําประปา (ชป/กปภ./East Water)  

3) ส่ิงแวดลอมเมือง  
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(๑) การบริหารจัดการขยะ/น้ําเสีย  

(๒) ระบบปองกันน้ําทวม  

(๓) การจัดการสภาพแวดลอมเมือง  

(๔) พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวพัทยา  

4) บริการสังคม  

(๑) ยกระดับบริการสาธารณสุข  

4. การบริหารจัดการ 2 โครงการ วงเงิน 131.70 ลานบาท  

๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก) ขอรับงบประมาณป 2560 วงเงิน 1.7 ลานบาท  

2) โครงการศึกษาแผนแมบทการพัฒนา EEC (ขอรับงบประมาณป 2560) วงเงิน 130 ลานบาท  

10. ขอคิดเห็น ขอเสนอเกี่ยวกับแผนงาน  

1) EEC เปนมุมมองจากโครงสรางขนาดใหญ ในขณะท่ีภาพขนาดเล็ก หรือโครงสรางขนาดเล็กในระดับ

จังหวัดใหความสําคัญคอนขางนอยมาก ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาตอพ่ีนองประชาชนไดในอนาคตโดยเฉพาะ

ทางดานสังคม เชน การรองรับประชากรแฝงท่ีจะเกิดข้ึน ปญหาดานยาเสพติด เปนตน  

2) ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม จังหวัดระยองมีปญหาทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการประกอบการของ

ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงถือเปนปญหาเรื้อรังมายาวนาน และยังไมมีหนวยงานใดเขามาแกไขใหได เชน เรื่องมลพิษ

ทางอากาศในพ้ืนท่ีมาบตาพุด มีการกระทบกระท่ังระหวางภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  

จังหวัดชลบุรี ปญหาขยะเขาไมแกวของเมืองพัทยา ท่ีหมักกองมาและ 20 ป ยังไมไดรับการแกไข และ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปญหาขยะหนองแหน กองเทาภูเขา ท้ิงมากวา 10 ป ลาสุดแกนนําตอตานขยะพิษหนองแหน

ถูกยิงตาย ยังไมไดรับการแกไข ซ่ึงสงผลตอภาพลักษณของจังหวัดในดานอ่ืน ไปดวยโดยเฉพาะดานการทองเท่ียว 

เม่ือมีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ปญหาความขัดแยงระหวางภาคประชาชนและภาคโรงงานอาจเพ่ิมข้ึนตามมา 

3) การดําเนินการใด ควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดดวย โดยจะตอง

อธิบายในสิ่งท่ีเปนปญหา และสิ่งท่ีประชาชนสนใจอยางเปดเผย และมีขอเสนอแนวทางการแกไขปญหานั้น เชน 

หากมีการเวนคืนท่ีดินจะทาอยางไร เปนตน  
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4) ควรเตรียมการสําหรับพัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนสงภายในจังหวัด 3 จังหวัด เพ่ือรองรับระบบ

ขนสงขนาดใหญดวย เชน มอเตอรเวย รถไฟทางคู สนามบินอูตะเภา  

5) EEC ตองแสดงใหเห็นถึงความม่ันคงของทรัพยากรน้ํา (Sustainable water resources) เนื่องจาก

จังหวัดระยองเคยมีปญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา ตั้งแตป 2548 ซ่ึงไดสรางความขัดแยงระหวางภาค

โรงงาน และภาคประชาชน จังหวัดชลบุรีไมมีแหลงน้ําดิบ ตองพ่ึงพาระยองสวนใหญ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปญหา

น้ําเค็มดัน น้ํากรอย เปนตน การจัดการทรัพยากรน้ําจึงเปนประเด็นท่ีสําคัญ  

6) EEC ตองแสดงใหเห็นถึงความม่ันคงทางดานพลังงาน (Sustainable Energy) ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี

โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา เนื่องจากถึงแมจังหวัด 3 จังหวัด จะมีจํานวนโรงไฟฟามากท่ีสุดในประเทศไทย แตสวน

ใหญใชในภาคอุตสาหกรรม แตในภาคประชาชนยังมีปญหาไฟฟาตก ไฟฟาดับอยูบอยครั้ง หรือเกิดกรณีการเกิด

ไฟฟาท่ีใชในโรงงานขัดของท่ีผานมา ไดสงผลเสียหายในวงกวางตามมาท้ังดานสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจ  

7) พ้ืนท่ี EEC ตองมีหนวยงานท่ีจัดทาฐานขอมูลกลาง (Data Center) ไดแลวในขณะนี้ และตองอยูใน

พ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกในการติดตอ สอบถาม ตลอดจนการประชาสัมพันธ  

8) ตองมีการเตรียมพรอมทางดานแรงงาน เนื่องจากเปนการใชเทคโนโลยีข้ันสูง และจะตองมีการพัฒนา

คนระยองใหกาวไปสูตําแหนงบริหารในระดับโรงงาน เนื่องจากพบวาคน เขต EEC สวนใหญจะเปนเฉพาะ

พนักงานท่ัวไปเทานั้น สวนผูบริหารจะเปนคนนอกพ้ืนท่ี  

9) EEC จะตองตองแสดงใหเห็นวาคน จังหวัดระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา จะไดประโยชนอะไร  

-ดานการคมนาคม จะดีข้ึนอยางไร  

-ดานสาธารณสุข จะดีข้ึนอยางไร  

-ดานการศึกษา จะดีข้ึนอยางไร  

-ดานแรงงานทองถ่ิน จะมีสิทธิประโยชนอยางไร  

-ดานการแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน จะแกไขอยางไร  

-ดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  

-ดานการคาการลงทุน คน EEC จะไดรบัประโยชนอยางไร  
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10) กองทุน EEC ท่ีจะจัดตั้งข้ึน ในขณะท่ีกองทุนเดิม ท่ีมีอยู เชน กองทุนพัฒนาไฟฟายังมีปญหา

มากมาย และจากัดอยูในเขตเฉพาะพ้ืนท่ี ตองฉายภาพใหเห็นวาคนท้ังจังหวัดจะไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง โดย

การนาสภาพปญหาเดิมมาเปนตัวตั้ง  

11) รายไดท่ีจังหวัดระยอง เชน GDP ซ่ึงมีมูลคาเกือบ 9 แสนลานบาทตอป แตสงกลับมาพัฒนาจังหวัด

นอยมาก โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดซ่ึงไดเพียงปละประมาณ 300 ลานบาท การเปน EEC จะตองคืน

งบประมาณเพ่ิมเติมใหจังหวัดระยองดานไหน อยางไร   

12) จะตองกําหนดมาตรการอยางชัดเจนตอผูมาลงทุนวาใหมี Technology Transfer มิใชเอาแตนัก

ลงทุนมากอบโกยผลประโยชนอยางเดียว  

13) EEC เปนโครงสรางขนาดใหญ และสงผลตอประชาชนมิใชเฉพาะใน 3 จังหวัดเปาหมาย แตจะ

สงผลกระทบในระดับประเทศ การจัดทําแผนงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560 – 2564 จึงไม

เพียงพอ แตจะตองทาไปใน 20 ปขางหนา เพ่ือกาหนดกรอบทางเดินท่ีชัดเจนมากข้ึน และสรางความม่ันใจแกนัก

ลงทุน  

14) ขณะนี้ผูท่ีเขาใจในเรื่อง EEC เฉพาะสวนราชการท่ีอยูสวนกลาง แตในระดับภูมิภาค ทุกภาคสวนยัง

มีความรู ความเขาใจนอยมากวา EEC คืออะไร มีผลกระทบอยางไร ตองเรงประชาสัมพันธ สรางความรับรู และ

เม่ือวิเคราะหจากแผนงานตาง พบวาการประชาสัมพันธ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการจาก

สวนกลางเปนสวนใหญ ในทางท่ีถูกตองแลวในพ้ืนท่ีมีหนวยงานประชาสัมพันธจํานวนมากท่ีมีศักยภาพ จึงนาจะ

จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการมากกวาท่ีจะจัดสรรใหแตหนวยงานจาก

สวนกลาง ซ่ึงอาจไมสามารถเจาะลึกในระดับพ้ืนท่ีไดมาก  

การพัฒนา อีอีซี จะดําเนินการภายใต "พ.ร.บ.พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ซ่ึงถือวา

เปนพระราชบัญญัติพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีฉบับแรกของประเทศไทยท่ีจะทําใหเกิดความตอเนื่องในการลงทุนท้ังของ

ภาครัฐ และเอกชนกวา 1.5 ลานลานบาท จะใหสิทธิประโยชนในระดับสูงท่ีสุดแกนักลงทุน รวมท้ังจัดใหมีระบบ

ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักลงทุนในการใหบริการขอมูลขาวสาร การบริการตางๆ

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบการคา การสงออกและนําเขาในจุดเดียว นอกจากนี้ ในโครงการท่ีสําคัญยังจะไดรับ

สิทธิประโยชนเพ่ิมเติมจากกองทุนเพ่ือขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

อีกดวย 

ท้ังนี้ สิ่งท่ีคน อีอีซี ตองการมากท่ีสุดในขณะนี้คือความชัดเจนของการดําเนินการกวาจะทาอะไร ท่ีไหน 

อยางไร เม่ือไร และคนสามจังหวัดคนไทยท้ังประเทศ จะไดอะไร  



ESB สู่ EEC 

ความรู้เร่ือง EEC 

ดร.เพง่ บวัหอม 

 
 เพง บัวหอม 

ประธาน กปทร. 

 


