
 

I 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการใชป้ระโยชนใ์นที่ดินในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สงิหาคม 2561 



 

III 
 

ค ำน ำ 
 
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม เป็นหนึ่งในแผนงานที่มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จัดท าขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน 
และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องซึ่งรับผิดชอบ
การด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการด าเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงได้ยกร่างแผนการใช้ประโยชน์
ในที่ดินในภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ซ่ึงสาระของแผนงานฉบับนี้ประกอบด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบแนวคิดของ
แผน รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เกษตร แหล่ง
น้ า และพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ที่
มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
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แผนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินในภำพรวม  
ตำมพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออก พ.ศ. 2561 

1) สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการพัฒนาต่อจากโครงการพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออก (Eastern Seaboard) เดิมซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่โครงการแรกของประเทศไทยที่ท าให้เกิด

การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ เช่น ปิโตรเคมี ยานยนต์ และอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพ้ืนที่ และการจ้างงานที่มีรายได้สูงในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 

เช่น ทางหลวง ทางรถไฟ และท่าเรือน้ าลึก ส่งผลให้พ้ืนที่นี้มีโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

และโลจิสติกส์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการณ์ ที่เพียบพร้อม และมีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศ 

 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและรวดเร็ว 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก ำหนดหน่วยงำน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องซ่ึงรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อ

คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการด าเนินการ เว้นแต่

คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 นโยบายและแผนตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และ

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย

ให้ยึดหลักการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิ

มนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

 แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ก าหนดให้มีโครงการยุทธศาสตร์ส าคัญ

หลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ท่าเรือพาณิชย์

สัตหีบ อุตสาหกรรมเป้าหมายและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) การท่องเที่ยว การพัฒนา
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บุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี และการพัฒนาเมืองใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนจาก

ภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 1.7 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยโครงการตามแผนภาพรวมอีก 6 

แผนงาน ทั้งนี้โครงการยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะต้องปรากฎในแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้มีพ้ืนที่รองรับ

โครงการลงทุนเหล่านี้อย่างเหมาะสม และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการใช้พ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามท่ี พ.ร.บ. ก าหนด 

2) วัตถุประสงค์ของแผน  

 เพ่ือก าหนดทิศทางการใช้ที่ดินใน EEC ส าหรับกิจกรรมส าคัญต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ให้

สอดคล้องกับแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

3) เป้ำหมำยของแผน  

 มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน EEC ในภาพรวมส าหรับกิจกรรมส าคัญต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่

สอดคล้องกับแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

4) กรอบแนวคิดของแผน 

 การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะใช้ความต้องการการใช้ที่ดินส าหรับโครงการส าคัญที่ปรากฎอยู่

ในแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาก าหนดต าแหน่งและขนาดพ้ืนที่เบื้องต้นบน

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท าไว้ เพ่ือให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สกพอ. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และศักยภาพความเหมาะสมของ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อไป 
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ภำพที่ 1 โครงสร้ำงพื้นฐำนตำ่งๆในปจัจุบันของพื้นที่ EEC 
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ภำพที่ 2 ร่ำงแผนที่แสดงกำรประโยชน์ในที่ดินในภำพรวม 
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5) แผนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินในภำพรวม 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินในภาพรวมประกอบไปด้วยรายละเอียดของการใช้ที่ดินดังนี้  

แผนกำรใช้ท่ีดิน ประมำณกำรใช้งำนพื้นที่
ในระยะแรก (ไร่) 

หมำยเหตุ 

1.   เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษส าหรับกิจการพิเศษ  18,484.00  เขตส่งเสริมที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 4 เขต 

2.   เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ  

86,755.00 เขตส่งเสริมที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 21 เขต 

3.   โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และสาธารณูปโภค  13,870.00  ท่าเรือมาบตาพุด  
ท่าเรือแหลมฉบัง 

4.  พ้ืนที่พัฒนาเมืองใหม ่และพ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจ  อย่างน้อย 15,500 ประมาณการจาก 
• โมดูล 1 ของเมืองใหม่
อัจฉริยะน่าอยู่ 12,500 ไร่  
• พ้ืนที่ศูนย์กลางการเงิน 
500 ไร่ 
• พ้ื นที่ มหานครการบิน 
ภาคตะวันออก 2,500 ไร่ 

5.   พ้ืนที่พัฒนารองรับศูนย์กลางโลจิสติกส์ 1,500.00 การศึกษาของ สนข.  
บริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา 

6.   แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ  ใช้พื้นที่เดิม  ประมาณการจากแหล่ง
ท่องเที่ยวปัจจุบัน 

7. พ้ื น ที่ เ ก ษ ต ร  แ ห ล่ ง น้ า  พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมเดิม สถานีไฟฟ้า ประปา 

8,202,814.81  ย ผ . แ ล ะ ส ก พ อ . จ ะ
พิจารณาตามหลักวิชาการ
ผังเมืองเพ่ือจัดท าแผนผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
พรบ. ต่อไป 

รวมตัวเลขประมำณกำรใช้ที่ดิน 8,338,923.81   
*พื้นที่อื่นนอกเหนือจำกน้ี เช่น เมืองอัจฉริยะน่ำอยู่ที่ลงทุนโดยภำคเอกชน คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนผังกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก ซึ่งมีอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นประธำน จะเป็นผู้พิจำรณำตำมหลักวชิำกำรผังเมือง 
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สำระของแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 20 ปี (2560-2580) 

1. เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกำรพิเศษ 4 เขต เพ่ือรองรับโครงการส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานให้

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย 3 เขต ได้แก่ เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 

และเขตส่งเสริมรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จะเชื่อมต่อกันที่สนามบินอู่ตะเภา และรถไฟความเร็วสูง

เชื่อมต่อกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจะเชื่อมต่อกันที่สถานีศรีราชา ส่วนพ้ืนที่ เขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ตั้งอยู่ห่างออกไปที่อ าเภอวังจันทร์ จะมีการจัดระบบขนส่ง

มวลชวนเพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับแนวรถไฟความเร็วสูงอยู่ในแนวพ้ืนที่เดียวกันที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่าง

สะดวก ซ่ึงแต่ละเขตส่งเสริมน้ันมีพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการพัฒนาตามจุดประสงค์ของการจัดต้ัง ซึ่งที่ดินเขตส่งเสริม

เพ่ือกิจการพิเศษนั้นประกาศในที่ดินที่ภาครัฐเป็นเจ้าของ ทั้งในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

 1.1 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก พื้นที่ 3,302 ไร่ ตั้งอยู่ที่วังจันทร์

วัลเล่ย์  อ ำเภอวังจันทร์  จังระยอง  เ พ่ือพ้ืนที่รองรับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี พ้ืนฐานจาก

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีด้านอวกาศ  แม่บทการพัฒนาเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi Master Plan)  โดยมีกรอบการพัฒนา EECi ที่มุ่งเน้น 

“6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 เมืองนวัตกรรมมุ่งเน้น คือ ARIPOLIS, BIOPOLIS และ SPACE INNOPOLIS 

ตั้งอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง”  

 ซึ่งพ้ืนที่ SPACE INNOPOLIS นั้นการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน  มีมติ

รับทราบแนวคิดในการให้ “เขตส่งเสริม :  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” มีเพียงแห่ง

เดียว คือ บริเวณวังจันทร์วัลเลย์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พ้ืนที่ประมาณ 3,302 ไร่  และการเปลี่ยนชื่อ 

SPACE KRENOVAPOLIS (เดิมเป็นชื่อของ“เขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก” ที่ตั้งอยู่ที่ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ) เป็น SPACE INNOPOLIS โดยให้น ากิจกรรมของ EECi 

ที่ตั้งอยู่ที่ศรีราชา มาอยู่รวมเป็นพ้ืนที่เดียวกัน ณ บริเวณวังจันทร์วัลเลย์  โดยมีรายละเอียดแนวคิดการพัฒนา

เมืองนวัตกรรม 3 เมือง ดังภาพที่ 5 
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ภำพที่ 3 กำรจดัสรรกำรใช้พื้นที่ภำยในวังจันทร์วัลเล่ย์ 

    

 
ภำพที่ 4 กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำ EECi 

 1.2 เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ 829 ไร่ บริเวณอ ำเภอศรีรำชำ  

จังหวัดชลบุรี โดยกำรรวมพื้นที่บริเวณอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศอีก 120 ไร่ เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง

ของเขตส่งเสริมฯ เพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ซอฟแวร์ และ Internet of Things (IOT) ภายใต้
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แนวการคิดการเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้พัฒนาซอฟแวร์ และธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบ Work - Learn – Play โดย

พ้ืนที่ส่วนหนึ่งจะพัฒนาน าร่อง ด้วยการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IOT Institute) ส่วนที่เหลือจะจัดตั้งในลักษณะ

การพัฒนาพื้นที่โดยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด าเนินการภายใต้ประกาศ PPP EEC Track 

 

 1.3 เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก พื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนำมบินอู่ตะเภำ จังหวัด

ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาสนามบินอู่เภาขึ้นเป็นสนามบินหลักของพ้ืนที่ EEC และสนามบินแห่งที่ 3 ของ

กรุงเทพฯ โดยครอบคลุมอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ขนาด 204,000 ตารางเมตร ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน อาคารคลังสินค้า และเขตการค้าเสรีรองรับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับการบิน ซ่ึงแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา นั้นได้มีการประมาณการงบลงทุนไว้ที่ 200,000 ล้าน

บาท (6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งต้องมีการบูรณาการสนามบินอู่ตะเภา เข้ากับสนามบินหลักของประเทศ 

คือ สุวรรณภูมิและดอนเมือง และสนามบินภูมิภาคอ่ืนๆ และการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างกัน เพ่ือให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการขนส่งทางอากาศ และส่งเสริมให้เกิดการใช้

ประโยชน์ในห้วงอากาศของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรม

อากาศยานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษของรัฐบาล โดยใช้สนามบินอู่

ตะเภาเป็นแกนหลักของการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน  ซึ่งสามารถแบ่งการใช

ประโยชน์ที่ดินส าหรับมหานครการบินภาคตะวันออกได้ดังนี้ 

(1) เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 ไร่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

ภำพที่ 5 กำรแบ่งพื้นที่พัฒนำภำยใน EECd 
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(2) เขตชั้นใน มหานครการบินภาคตะวันออก 10 กิโลเมตร รอบท่าอากาศยาน (ประมาณ 
140,000 ไร่) โดยครอบคลุมชุมชนส าคัญ ได้แก่ สัตหีบและบ้านฉาง  

(3) เขตชั้นกลาง มหานครการบินภาคตะวันออก 30 กิโลเมตร จากท่าอากาศยาน (เมืองพัทยา 
ถึง เมืองระยอง) ซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟความเร็วสูง 17 -19 นาที และ ถนน ไม่เกิน 40 นาที  
โดยครอบคลุมชุมชนส าคัญ ได้แก่ เมืองพัทยา เมืองระยอง แหลมฉบัง  

(4) เขตชั้นนอก มหานครการบินภาคตะวันออก 60 กิโลเมตร จากท่าอากาศยาน (จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง) ซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟความเร็วสูง 30 -35 นาที และ ถนน ไม่เกิน 60 นาที โดย
ครอบคลุมชุมชนส าคัญ ได้แก่ ศรีราชา บ้านค่าย บ้านบึง  

 ซึ่งพ้ืนที่ตาม (2)  (3) และ (4) อาจถูกน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

เพ่ิมเติมในภายหลัง 

 

ภำพที่ 6 เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก 

 1.4 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน พื้นที่ 7,853 ไร่ ตลอด

แนวเส้นทำงของโครงกำรตั้งแต่ดอนเมืองถึงสนำมบินอู่ตะเภำ ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 220 กิโลเมตร 

ประกอบด้วยสถานี 10 สถานี ได้แก่ ดอนเมือง บางซื่อ มักกะสัน ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรี

ราชา พัทยา และอู่ตะเภา เพ่ือรองรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้สามารถเชื่อมโยง 3 สนามบินได้อย่างไร้

รอยต่อ และมีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการเดินรถที่สถานีมักกะสันซึ่งถูกก าหนดให้

เป็น EEC Gateway และสถานีศรีราชา ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 150 และ 25 ไร่ตามล าดับ นอกจากนี้ ส าหรับ

สถานีรถไฟความเร็วสูงอ่ืนๆ อีก 4 สถานี ได้แก่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพัทยา อาจมีการพิจารณา
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เตรียมพ้ืนที่โดยรวมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี (Transit-Oriented Development: TOD) สนับสนุน

การให้บริการรถไฟเพ่ิมเติม ซึ่งอาจใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติมโดยรอบสถานีอีกประมาณสถานีละ 5 – 25 ไร่ ตามความ

เหมาะสม 

2. เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษ 21 เขต เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 

โดยการน าพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมที่ยังใช้งานไม่หมด มาใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพซึ่งพ้ืนเดิมนั้นจะแยก

ออกจากพ้ืนที่เมืองเดิม โดนพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเข้ามาในแผ่นดิน โดยเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

ปัจจุบันได้มีการก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่รวม 86,775 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 1,466 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดิจิทัล 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 2.2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 

1,900 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการบินและโล

จิสติกส์ 

 2.3 นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ 841 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม

เป้าหมายอื่น  

 2.4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 3,482 ไร่ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 

 2.5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 632 ไร่ เพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 

 2.6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 3,502 ไร่ เพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ 

 2.7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 2,198 ไร่ เพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ 
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 2.8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 18,840 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยาน

ยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมดิจิทัล 

 2.9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 6,100 ไร่ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้

ดีและเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาการ อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 2.10 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 1,357 ไร่ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

 2.11 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 704 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์แห่งอนาคต 

 2.12 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 1,561 ไร่ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

 2.13 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่  653 ไร่  เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 2.14 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 1,472 ไร่ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อั จฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล  และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 2.15 นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์  จังหวัดชลบุรี  พ้ืนที่  690 ไร่  เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ 

 2.16 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และต าบล

เขาคันทรงอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 16,894 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรม

การบิน และโลจิสติกส์ 
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 2.17 นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 3,068 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 

 2.18 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 3,947 ไร่ เพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ 

 2.19 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง  พ้ืนที่  1,281 ไร่  เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

 2.20 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 8,003 ไร่ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

 2.21 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  จังหวัดระยอง 9,689 ไร่ เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

 พ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทั้ง 

10 อุตสาหกรรม  เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิม จึงเป็นพื้นที่ที่มีการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม มีการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี ชุมชนโดยรอบได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 นอกจากนี้ จากกการประมาณการจากการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่และแผนพัฒนานิคมของ

ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมรายส าคัญในพ้ืนที่ภายใน 5 ปี (2566) พบว่ามีควำมต้องกำรพื้นที่รองรับ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษเพิ่มขึ้นจำกเดิมอีกประมำณ 20,000 ไร่ ดังนั้นอาจมีกำรพิจำรณำประกำศเขต

ส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษเพิ่มเติมอีกตำมควำมเหมำะสม  

3. โครงสร้ำงพื้นฐำน และสำธำรณูปโภค ประกอบไปด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญขนาดใหญ่ 5 

โครงการ และโครงการพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของพ้ืนที่ และ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในส่วนของแหล่งการจ้างงาน และที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ โดยประกอบไปด้วยโครงการดังนี้ 

 3.1 รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพ้ืนที่ EEC กับ

กรุงเทพ และรองรับการเติบโตของเมืองตลอดแนวสายทาง พร้อมเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสามสนามบิน

อย่างไร้รอยต่อ และช่วยเพ่ิมการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารให้กับสนามบินอู่ตะเภา นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิม

มูลค่าให้กับที่ดิน และธุรกิจ ที่อยู่ตลอดแนวสายทางและโดยรอบสถานี โดยโครงกำรจะอำศัยที่ดินภำยในเขต

ทำงรถไฟสำยเลียบชำยฝั่งทะเลตะวันออก ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่  และจะใช้พื้นที่
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เวนคืนเฉพำะพื้นที่บำงส่วนบริเวณสถำนีพญำไท สถำนีฉะเชิงเทรำ สถำนีลำดกระบัง บริเวณศรีรำชำ และ

บริเวณสนำมบินอู่ตะเภำ คิดเป็นพื้นที่เวนคืนประมำณ 857 ไร่  

 3.2 สนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก พร้อมศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอู่

ตะเภำ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย และรองรับการขยาย

ของพ้ืนที ่โดยพัฒนาขึ้นเป็นสนามบินหลักแห่งที่ 3 ของประเทศและสนามบินหลักของพ้ืนที่ EEC โดยโครงกำร

จะอำศัยพ้ืนที่ภำยในสนำมบินอู่ตะเภำ จ ำนวน 6,500 ไร่ ซึ่งไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเวนคืนแต่อย่ำงใด 

 3.3 ท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการ

รองรับสินค้าส่งออกและน าเข้าที่จะเพ่ิมมากขึ้นจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย และรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมจากภายนอกพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นพ้ืนที่น าเข้า -ส่งออกสินค้า โดย

ท่ำเรือระยะที่ 3 ด ำเนินกำรบนพื้นที่ของเขตท่ำเรือแหลมฉบัง โดยถมทะเลเพิ่มเติมบริเวณด้ำนทิศใต้ของ

ท่ำเรือปัจจุบัน 1,600 ไร่ โดยในอนาคตจะมีการขยายเขตท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือสากลที่ทันสมัยระดับ

ภูมิภาครองรับสินค้าจากภูมิภาค CLMV โดยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 4  

 3.4 ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 เพ่ือรองรับการน าเข้าวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 

และการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูง โดยกำรถมทะเลเพิ่มเติมบริเวณทิศใต้ของท่ำเรือระยะที่ 1 

เดิม 1,000 ไร่ 

 3.5 เมืองอัจฉริยะภำยใต้เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจะน าพื้นที่บำงส่วน

ของพื้นที่ 709 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มาพัฒนาในรูปแบบการให้เอกชนเข้า

ร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนประกอบเพื่อให้นักลงทุน และนักธุรกิจด้านดิจิทัลเข้ามาใช้พื้นที่นี้ 

 3.6 กำรพัฒนำรถไฟทำงคู่เชื่อม 3 ท่ำเรือ เป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ

หลักได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ โดยระยะแรกจะก่อสร้าง

ปรับปรุงทางคู่และทางเดี่ยวที่มีอยู่เดิมช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และศรีราชา - สัตหีบ - มาบตา

พุด เป็นทางคู่ทั้งหมดพร้อมแก้ปัญหาจุดตัดเสมอระดับ ระยะทางรวมประมาณ 200 กิโลเมตร จะใช้พ้ืนที่

ก่อสร้างในเขตทางเดิม ส ำหรับกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยใหม่ช่วง ศรีรำชำ-ระยอง และระยอง-มำบตำพุด 

ช่วงระยอง-จันทรบุรี-ตรำด ช่วงคลองสิบเก้ำ-อรัญประเทศ ช่วงท่ำแฉลบ-พำนทอง ระยะทำงรวมประมำณ 

300 กิโลเมตร ซึ่งจะด ำเนินงำนระยะต่อไปนั้น จะมีกำรใช้ที่ดินเวนคืนแนวใหม่ ซึ่งต้องกำรเขตทำง

ประมำณ 40 เมตร 

 3.7 กำรพัฒนำทำงหลวง และทำงหลวงชนบท ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงใหม่ และการขยายทางหลวงเดิม รวมเป็นระยะทางกว่า 750 
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กิโลเมตร โดยเป็นโครงข่ายทางหลวงประมาณ 600 กิโลเมตร และทางหลวงชนบทอีกประมาณ 150 กิโลเมตร 

ซึ่งจะช่วยเพ่ิมการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญใน EEC พ้ืนที่บริเวณข้างเคียง และช่วยเปิดพ้ืนที่การ

พัฒนาใหม่ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก เพ่ือช่วย

บรรเทาการจราจรติดขัดบริเวณท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม โดยจะใช้พื้นที่เขตทำงเดิมที่มีของทำงหลวง

แต่ละสำย ยกเว้นโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยแหลมฉบัง – ปรำจีนบุรี – นครรำชสีมำ ที่ต้อง

อำศัยเขตทำงใหม่โดยกำรเวนคืน ซึ่งจะใช้มำตรฐำนเขตทำงของทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองคือ 100 

เมตร 

 3.8 กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า โครงข่ายด้านดิจิทัลและการ

สื่อสาร ให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งพ้ืนที่ในแผ่นดินเดิมนั้นเป็นที่ตั้งของอ่าง

เก็บน้ าและคลองส่งน้ าจ านวนมาก เช่น อ่างเก็บน้ าหนองค้อ อ่างเก็บน้ าคลองหลวง ซึ่งแต่ละอ่างนั้นจะเชื่อมต่อ

กันด้วยคลองส่งน้ าและคลองสาขาต่างๆ ซึ่งรวมเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนที่ในแผ่นดินจึง

ต้องด าเนินการระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้กระทบกับโครงข่ายกระจายน้ า และแผนการพัฒนาหรือขยายความจุแหล่ง

น้ าเดิม หรือการก่อสร้างแหล่งน้ าแหล่งใหม่ โดยโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายแหล่ง

กักเก็บและคลองส่งน้ าเดิมเพ่ือให้ก าลังการผลิตน้ าประปานั้นเพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองและ

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้พื้นที่ภำยในอ่ำงเก็บน้ ำและแนวคลองส่งน้ ำเดิมท่ีมีอยู่  
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ภำพที่ 7 แนวเส้นทำงรถไฟควมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน ส่วนต่อขยำย อู่ตะเภำ - ระยอง - จันทบุรี - ตรำด 
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ภำพที่ 8 โครงกำรระบบคลองส่งน้ ำภำยในพ้ืนที่ EEC (อีสวอเทอร์ 2560) 
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  ส าหรับโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า รับผิดชอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งใน

พ้ืนที่ประกอบไปด้วยสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ จ่ายให้กับสถานีไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่างๆ ครอบคลุมในปัจจุบัน  

  แผน PDP2015 มีแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพ่ือเสริมความมั่นคงของ

ระบบไฟฟ้าให้การส่งจ่ายพลังไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้ งยัง

สามารถรองรับก าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ้น โดย กฟผ. มีการวางแผนเพ่ิมสถานีไฟฟ้าแรงสูงอีก 12 

สถานี (รายละเอียดสถานีไฟฟ้าใหม่ในภาคผนวก) เพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าที่มากขึ้น สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่

เพ่ิมขึ้นจะสามารถรองรับการจ่ายไฟฟ้าได้ประมาณ 10,115 MW และรองรับก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ท าการ

ขายไฟฟ้าเข้าระบบให้ กฟผ. รวม 5,540 MW เพ่ือรองรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องการไฟฟ้าที่มีความ

เสถียรแล้ว ยังเป็นการขยายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า (Smart Grid) เพ่ือช่วยเพิ่มความม่ันคงด้านไฟฟ้า ลดปัญหา

ไฟตกไฟดับ รองรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

สนามบินอู่ตะเภา และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าใน

ภำพที่ 9 โครงกำรแหล่งน้ ำและระบบส่งน้ ำในพ้ืนที่ EEC (กรมชลประทำน 2561) 
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พ้ืนที่ EEC มีแหล่งผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามที่ได้คาดการณ์ไว้ หากการลงทุนขนาด

ใหญ่ทุกโครงการมีการลงทุนตามก าหนดเวลาที่วางไว้ โดยไฟฟ้าจะไม่เพียงพอในช่วงปี 2577 เป็นต้นไป จึงต้อง

พิจารณาพ้ืนที่ส าหรับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพ่ือรองรับเพ่ิมเติมนอกเหลือจากโรงไฟฟ้าใหม่เดิมที่อยู่ในแผน 

(รายละเอียดโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคผนวก) โดยที่อาจพิจารณาใช้พ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้า 

 

ภำพที่ 10 โครงขำ่ยโรงไฟฟ้ำ สถำนียอ่ย และระบบสำยส่งไฟฟ้ำภำยในพ้ืนที่ EEC ตำมแผน PDP (กระทรวงพลังงำน 2558) 

 

 

4. พื้นที่พัฒนำเมืองใหม่ และพื้นที่ศูนย์กลำงธุรกิจ 

 การพัฒนาเมืองใหม่ในพ้ืนที่ EEC จะด าเนินงานในพ้ืนที่ของรัฐและเอกชน โดยส่งเสริมให้พัฒนาใน

ลักษณะ เมืองใหม่อัจฉริยะน่ำอยู่  
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  4.1 เมืองใหม่อัจฉริยะน่ำอยู่ที่พัฒนำโดยรัฐ 

จะมีลักษณะเป็น Module ที่พ่ึงพาตนเองได้และสามารถขยาย 

Module มาเชื่อมต่อได้ในอนาคต ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ลด

การใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

จักรยาน และทางเท้า เพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวในเมือง มีสถานที่

สาธารณะให้ประชาชนใช้ร่วมกัน (Open Public Spaces) และ

มีการใช้พ้ืนที่แบบผสม (Mixed-Use Land) 

  ขนาดตัวอย่างของ Module ที่พ่ึงพาตนเองได้ 

ควรมี พ้ืนที่ขนาดประมาณ 12,500 ไร่  รองรับประชากร 

150,000 คน มีงานที่ดีรองรับ และและมีการบริการที่ครบครัน 

รวมทั้งคุ้มค่าต่อการลงทุน และอาจขยายอีก 5  Modules 

รองรับประชากร 1 ล้านคน ใน 15 ปี ซึ่งจะต้องมีการเตรียม

พ้ืนที่รองรับ  

  เมืองใหม่ท่ีพัฒนาโดยรัฐจะอยู่ในพ้ืนที่ว่างเปล่าของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ใช้ประโยชน์ จะต้องมีการ

ชดเชยให้ผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม หรือให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ และได้รับผลประโยชน์

จากการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการศึกษาเพ่ือก าหนดต าแหน่งที่ตั้งท่ีเหมาะสม 

  ส ำหรับเมืองใหม่อัจฉริยะน่ำอยู่ที่เอกชนเป็นผู้พัฒนำจะก ำหนดให้อยู่ในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 

10 กิโลเมตรจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนหลัก เช่น สถำนีรถไฟควำมเร็วสูงทั้ง 10 สถำนี สนำมบินอู่ตะเภำ เขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น ซึ่ง

ต้องที่มีกำรก ำหนดแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสมตำมหลักวิชำกำรผังเมือง 

  4.2 พื้นที่ส ำหรับมหำนครกำรบินภำคตะวันออก หรือ “Aerotropolis” ภำยในรัศมี 30 

กม. จำกสนำมบิน เป็นพื้นที่ท่ีรองรับการพัฒนาของสนามบินอู่ตะเภา โดยมีกิจกรรมที่สืบเนื่องจากสนามบินไว้

ภายในเมือง รอบสนามบินอู่ตะเภา ได้แก่ กลุ่มอาคารส านักงาน ศูนย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน ศูนย์ประชุม 

โรงแรมและที่พักอาศัยรองรับทั้งผู้ปฏิบัติงานภายในสนามบิน และนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินอู่

ตะเภา เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบิน และโลจิสติกส์ที่จะสนับสนุนเขตการค้าเสรีเพ่ือ

ประกอบอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ภายในสนามบินอู่ตะเภา จะอยู่ในรัศมีที่ห่างออกไปในพ้ืนที่ที่จัดสรรไว้

เฉพาะ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษตามความเหมาะสม ซึ่งจะแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ใช้

งาน ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 

เมืองอัจฉริยะ หรือ “Smart City”  หมายถึง เมืองที่

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสาร ( Information and 

Communication Technology ห รื อ  ICT) ห รื อ

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย และชาญฉลาด ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง 

การลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ การพัฒนา

เมืองต้องด าเนินการภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่ เมืองที่

มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี

องค์ประกอบส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ชุมชนอัจฉริยะ 

(Smart Community) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 

Environment) ก า ร สั ญ จ ร อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart 

Mobility) พ ลั ง ง า น อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Energy) 

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การบริหาร

จัดการอัจฉริยะ (Smart Governance) 
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  1) เมืองศูนย์กลางการเงินและศูนย์กลางธุรกิจ พ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ เพ่ือการส่งเสริมและ

อ านวยความสะดวกให้นักลงทุน/ ผู้ประกอบเข้ามาจัดตั้งส านักงาน (Headquarter) รวมทั้งการเปิดโอกาสให้

เกิดการท าธุรกรรม ธุรกิจและการเงินอย่างครบวงจรภายในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการลงทุนและการด าเนิน

ธุรกรรมต่าง ๆ ของนักลงทุนในพ้ืนที่นั้น เป็นการด าเนินการที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ 

EEC ทั้งในลักษณะของการเป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนจากความพร้อมในการอ านวยความสะดวก

ทางธุรกิจการด าเนินธุรกรรมของพ้ืนที่ และการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความเจริญอย่างเป็นรูปธรรม โดยพ้ืนที่เมือง

ศูนย์กลางการเงินและศูนย์กลางธุรกิจ จะตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบินอู่ตะเภา  

 

ภำพที่ 11 กิจกรรมทำงเศรษฐกิจภำยใต้ขอบเขตมหำนครกำรบิน 6 กิจกรรมส ำคัญ 
ที่อยู่ภำยในรัศมี 10 และ 30 กม. จำกสนำมบิน 
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ภำพที่ 12 กรอบแนวคิดกำรใช้ระยะเวลำนกำรเดินทำงจำกสนำมบินอู่ตะเภำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก ำหนดขอบเขต 
กำรพัฒนำมหำนครกำรบินภำคตะวันออก 
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  2) เมืองธุรกิจการบิน ซึ่งจะตั้งในอยู่ในรัศมี 30 กิโลเมตรจากสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งถูก

ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่มหานครการบินภาคตะวันออก สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยสามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่ 

(highlight แก้ใน ppt ออกมา) ต่างๆในอาเซียนได้ภายใน 3 ชั่วโมง และเชื่อมต่อกับพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของ

เอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย ได้ภายใน 4-6 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางภายใน

พ้ืนที่ได้โดยรถไฟความเร็วสูง สถานีอู่ตะเภา และสถานีพัทยา ซึ่งสามารถเดินทางไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ใน EEC และ

กรุงเทพฯ ได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทีเ่กี่ยวโยงกับธุรกิจการบิน และสนามบิน ที่ต้องอาศัยความได้เปรียบจากความเร็วของการขนส่งทางอากาศ ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะท าให้กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง การจ้างงาน บริการ 

หรืออุตสาหกรรมนั้นเกิดมูลค่าสูงขึ้น และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก  

  นอกเหนือจากห่วงโซ่คุณค่าของสินค้ามูลค่าสูงที่ใช้การขนส่งทางอากาศ ยังมีห่วงโซ่คุณค่า

ของธุรกิจบริการต่างๆ ที่อาศัยสนามบินเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับ

สินค้าต่างๆที่ขนส่งทางอากาศ หรือบริการต่อเนื่องที่มีให้กับผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์ประชุม ศูนย์เจรจาธุรกิจ กิจกรรมเหล่านี้จึงควรถูกจัดให้อยู่ในขอบเขตรัศมี 10 กิโลเมตร และมีการ

เชื่อมต่อกับสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกลุ่มที่เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวข้องกับการบิน หรือ

อาศัยการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก จะอยู่ในรัศมีที่ห่างออกภายใน 30 กิโลเมตรจากสนามบินในพ้ืนที่ที่จัดสรร

ไว้เฉพาะ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษตามความเหมาะสม  

 5. พื้นที่พัฒนำรองรับศูนย์กลำงโลจิสติกส์ 

  พื้นเหมำะสมในเบื้องต้นจะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ติดกับแนวทำงรถไฟสำยแก่งคอย - 

คลองสิบเก้ำ – ฉะเชิงเทรำ และฉะเชิงเทรำ - แหลมฉบัง ซึ่งจำกผลกำรศึกษำในขั้นต้นของส ำนักงำน

นโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ประมำณควำมต้องกำรใช้พื้นที่ไว้ไม่น้อยกว่ำ 1,500 ไร่ ซ่ึง

มีขนาดใหญ่กว่า ICD ลาดกระบัง ถึง 3 เท่า รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 

เ ชื่ อม โยง พ้ืนที่  EEC เ ข้ ากับแนวระ เบี ย ง เศรษฐกิ จ  North-South Economics Corridor East-West 

Economics Corridor และ Southern Economics Corridor จะพัฒนาเป็นรูปแบบ Dry Port ที่มีกิจกรรม

ด้านศุลกากร และกระบวนการท างานเหมือนท่าเรือน้ าลึกทุกประการ มีพ้ืนที่รองรับกระบวนการเพ่ิมมูลค่า ใน

รูปแบบของ Logistics Park และเป็นจุดรวบรวม กระจายสินค้าที่ใช้การขนส่งระบบรางเป็นหลัก เพ่ือรองรับ 

และช่วยแบ่งเบาภาระของท่าเรือแหลมฉบังที่จะขยายท่าเรือในระยะที่ 3 ท าให้มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเพ่ิมขึ้น 

ซึ่งจะช่วยลดความแออัดโดยรอบท่าเรือ โดยการดงึกิจกรรมบางส่วนของแหลมฉบังไปไว้ที่ศูนย์กลางโลจิสติกส์  
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 6. แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  

  พ้ืนที่ส าหรับการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วยพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่กรณีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดตามธรรมชาติ และ

ประวัติศาสตร์จะมีการก าหนดอยู่ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่เดิม ส าหรับกรณีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ใช้

พ้ืนที่ขนาดใหญ่และลงทุนโดยภาคเอกชนควรอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการและข้อก าหนด

ของผังเมือง  

  พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันที่ส าคัญมีดังนี ้

  1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ าบางปะกง ซึ่งประกอบไปด้วย

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ซึ่งเป็นทั้งโบราณสถาน และพ้ืนที่เมืองเก่า ตั้งแต่บริเวณอ าเภอบางคล้า ผ่านอ าเภอเมือง

ไปจนถึงอ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอบางปะกงบางส่วน ซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิด Thai Way of Life 

  2) จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลเมืองแสนสุขอ าเภอบางละมุง เมืองพัทยา อ าเภอ

บางเสร่ และอ าเภอสัตหีบบางส่วนโดยมีศูนย์กลางของการท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองพัทยา ในรูปแบบของเมือง

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กีฬา นันทนาการ  และ

แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made tourist attraction) ที่กระจายตัวออกไปตามแนวทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3  (สุขุมวิท) ซึ่งพ้ืนที่อ าเภอบางเสร่ และอ าเภอสัตหีบมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ กีฬาและนันทนาการ 

ภายในแนวคิด Modern of the East 

  3) จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 2 ส่วนใหญ่ ส่วนแรกครอบคลุมพ้ืนที่ตลอดแนว

ชายฝั่งตั้งแต่อ าเภอเมืองระยองไปจนถึงอ าเภอแกลง บริเวณปากน้ าประแสร์ ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อโดย

โครงการถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชั้นดี ส่วนที่

สองคือบริเวณเมืองระยองตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ในส่วนของ

เมืองเก่าระยอง ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
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 7. พื้นที่เกษตร แหล่งน้ ำ และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

  พ้ืนที่แหล่งน้ าส าคัญ ในพ้ืนที่ EEC ยังคงเป็นพ้ืนที่เดิม การพัฒนาในอนาคตเป็นการขยาย

ศักยภาพของแหล่งน้ าเดิมซึ่งมีขนาดประมาณ 248,516.44 ไร่ ที่ปัจจุบันยังถูกใช้ไม่เต็มศักยภาพ  

  พ้ืนที่เกษตร มีขนาดลดลงจากปี 2550 จาก 5,635,707.56 ไร่ เหลือ 5,542,481.13 ไร่ในปี 

2559 และคาดว่าจะลดลงเหลือ 5,367,073.81 ไร่ในปี 2580 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ไปใช้ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น 

ภำพที่ 13 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำ คลองส่งน้ ำ และท่อส่งน้ ำในพื้นที่ EEC (กรมชลประทำน 2561) 
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ภำพที่ 14 พื้นที่เกษตรกรรมในปัจจบุนั (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 2561) 

6) กำรเตรียมพื้นที่เพิ่มเติม   

 ภายในปี  2567 จะมีการขยายการใช้ พ้ืนที่ ส าหรับโครงสร้าง พ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ในส่วนของ  

(1) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินส่วนต่อขยายอู่ตะเภา - ระยอง – จันทบุรี - ตราด 

(2) ทางหลวง และทางหลวงชนบท เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองใหม่และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะเกิด

ใหม ่

(3) เมืองขยายส่วนขยายของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  
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7) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้ใช้แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินประกอบแผนภาพรวมในการจัดท าผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในพ้ืนที่ EEC  

 2. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ EEC 

ต่อไป 

 3. เพ่ือให้พ้ืนที่ EEC ถูกจัดสรรการใช้ที่ดินในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีดี ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


