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คำนำ 

  แผนปฏิบ ัต ิการโครงสร ้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่ เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 ฉบับนี้ จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นรองประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทัพเรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีผู ้แทนจาก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม และได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น

จากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกพื้นที่ EEC 

จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นมากกว่า 500 คน  

  แผนนี ้จะใช ้เป ็นกรอบแนวทางในการขับเคล ื ่อนการพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานและ

สาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า และการเดินทาง จากถนนเป็นระบบรางและทางน้ำ ที่มีต้นทุนและ

ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมน้อยกว่า มีการเชื ่อมโยงพื ้นที ่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ลดปัญหาคอขวด  

ของการจราจร และนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้บริหารจัดการคมนาคมในพื้นที่  EEC เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน 

ทั้งนี ้ แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที ่เขตพัฒนาพิ เศษ 

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 นี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี 

มติเห็นชอบแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  

 

 

 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภค 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 



 
 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ก  

 สารบัญ 

สารบัญ 
    หน้า 
สารบัญ    ก 
สารบัญรูป    ข 
สารบัญตาราง   ค 
 
บทสรุปผู้บริหาร      (1)-(9) 
 
ส่วนที่ 1 บทนำ  1-1 
1.1 ความเป็นมา 1-1 
1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1-2 
 รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ EEC 2-1 
2.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2-1 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2-1 
 2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2-1 
 2.1.3 นโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 2-3 
2.2 สถานการณ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค 2-21 
 2.2.1 สถานการณ์และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 2-21 
 2.2.2 สถานการณ์และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 2-31 
2.3 แนวโน้มความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการเติบโต 2-33 
 ของ EEC ในอนาคต  
 2.3.1 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของแหล่งเมือง 2-33 
    และชุมชน 
 2.3.2 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 2-35 
 2.3.3 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตร 2-37 
 2.3.4 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 2-40 
 2.3.5 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมจากการพัฒนา National Gateway 2-42 
 2.3.6 แนวโน้มความต้องการด้านสาธารณูปโภค 2-48 
 2.3.7 ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 2-49 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ก  

 สารบัญ 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ EEC 3-1 
3.1 การเชื่อมต่อโครงข่ายโลจิสติกส์ในพ้ืนที่ EEC เพ่ือเชื่อมโยง Gateway กับภูมิภาค 3-1 
 3.1.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3-1 
  3.1.2 การเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3-5 
 3.1.3 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งมวลชนภายในพ้ืนที่ 3-6 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และประเด็นปัญหา (Gap Analysis) 3-11 
3.3 แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมรองรับการเติบโตของพ้ืนที่ EEC 3-14 
 3.3.1 การสนับสนุนการขนส่งทางรางและทางน้ำเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก 3-14 
 3.3.2 การเชื่อมต่อพ้ืนที่พัฒนาใหม่และแหล่งเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา 3-14 
    ระบบขนส่งมวลชน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เกิดความทั่วถึง 
 3.3.3 การยกระดับ National Gateway ด้วยเทคโนโลยีเชิงรุก 3-15 
 3.3.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ EEC ด้วยระบบจราจรอัจฉริยะ 3-17 
    และมาตรการสนับสนุน 
 3.3.5 การเตรียมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมต่อความต้องการในการพัฒนา  3-19 
    พ้ืนที ่EEC 
 
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษ 4-1 
 ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
4.1 วิสัยทัศน์  4-1 
4.2 พันธกิจ  4-1 
4.3 วัตถุประสงค์ 4-1 
4.4 ขอบเขตของการพัฒนา 4-2 
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4-3 

พ.ศ. 2566-2570 
 4.5.1 เป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 4-4 
 4.5.2 แนวทางการดำเนินงาน 4-7 
 
ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 5-1 
 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
5.1 ภาพรวมแผนงาน/โครงการ 5-1 
5.2 แหล่งเงินลงทุน 5-5 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ก  

 สารบัญ 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
5.3 ระยะเวลาดำเนินงาน 5-9 
5.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5-19 
 
     
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
   ณ เดือนกันยายน 2564 
ภาคผนวก ข โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพ่ือส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
   (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
   ในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 
 



 

 



 

 

 สารบัญรูป 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ข  

สารบัญรูป 
    หน้า 
รูปที่ 1.2-1  แผนที่แสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1-4 
  รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
รูปที่ 1.2-2   แหล่งเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1-6 
   รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
รูปที่ 2.1.3-1 โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประเทศไทยในอนาคต 2-6 
รูปที่ 2.1.3-2 ภาพรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาทางหลวงภาคตะวันออก 2-8 
รูปที่ 2.1.3-3 โครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างการศึกษาแผนการปรับปรุงใน 2-9 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รูปที่ 2.1.3-4 โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล ระยอง-ชลบุรี 2-10 
รูปที่ 2.1.3-5 โครงการถนนเลี่ยงเมืองระยองในการศึกษาแผนพัฒนาทางหลวงชนบท ฯ 2-10 
รูปที่ 2.1.3-6 โครงข่ายระบบรางของประเทศไทยในอนาคต 2-13 
รูปที่ 2.1.3-7 แนวเส้นทางแผนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอู่ตะเภา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด 2-14 
รูปที่ 2.1.3-8 โครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับ 2-16 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MR-Map)  
รูปที่ 2.1.3-9 โครงการภายใต้แผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 2-20 
รูปที่ 2.2.1-1 สัดส่วนรูปแบบในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน 2-21 
รูปที่ 2.2.1-2 สัดส่วนรูปแบบในการเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 2-22 
   ในปัจจุบัน 
รูปที่ 2.2.1-3 แนวโน้มของต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2562 2-23 
รูปที่ 2.2.1-4 แผนที่แสดงปริมาณการจราจรเฉลี่ยบนทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 2-24 
รูปที่ 2.2.1-5 โครงข่ายคมนาคมทางราง 2-26 
รูปที่ 2.2.1-6 ตำแหน่งที่ตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง 2-27 
   สินค้าในไทย 
รูปที่ 2.2.1-7 โครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้ำ 2-28 
รูปที่ 2.2.1-8 แผนที่สนามบินในประเทศไทย 2-30 
รูปที่ 2.2.2-1 แสดงตำแหน่งสถานีระบบผลิตน้ำประปาและแนวท่อจ่ายน้ำประปาในเขตพ้ืนที่ 2-32 
   EEC และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง 
รูปที่ 2.3.1-1 พ้ืนที่พัฒนาเมืองเป้าหมายหลักในพื้นที่ EEC และพ้ืนที่เก่ียวเนื่อง 2-34 
รูปที่ 2.3.2-1 แหล่งอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 2-36 
รูปที่ 2.3.3-1 แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในพ้ืนที่ EEC และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 2-38 
รูปที่ 2.3.3-2 เส้นทางสายหลักในการกระจายผลไม้ภายในประเทศและการส่งออก 2-40 



 

 

 สารบัญรูป 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ข  

สารบัญรูป (ต่อ) 
    หน้า 
รูปที่ 2.3.4-1 พ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ EEC 2-41 
   และพ้ืนที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 
รูปที่ 2.3.5-1 ปริมาณตู้สินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังแยกตามโหมดการขนส่ง (ล้าน TEUs) 2-43 
รูปที่ 2.3.5-2 การพัฒนาการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 2-45 
รูปที่ 2.3.5-3 ผลการศึกษาปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าของแต่ละ  2-46 
   National Gateway 
รูปที่ 2.3.5-4 ผลคาดการณ์ปริมาณความต้องการในการเดินทางที่จะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2580 2-47 
รูปที่ 2.3.5-5 ผลคาดการณ์ปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2580 2-47 
รูปที่ 2.3.5-6 ผลคาดการณ์การกระจายความต้องการการเดินทางในปี พ.ศ. 2671  2-47 
   และ พ.ศ. 2580 
รูปที่ 2.3.5-7 ผลคาดการณ์การกระจายความต้องการการขนส่งสินค้าในปี พ.ศ. 2671  2-48 
   และ พ.ศ. 2580 
รูปที่ 3.1.1-1 แนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับพ้ืนที่ EEC 3-4 
รูปที่ 3.1.2-1 ผลคาดการณ์การกระจายปริมาณการเดินทางและสินค้าระหว่างภาคต่าง ๆ กับ EEC 3-6 
รูปที่ 3.1.3-1 รูปแบบของโครงข่ายของระบบคมนาคม 3-7 
รูปที่ 3.1.3-2 โครงข่ายคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ EEC 3-8 
รูปที่ 3.1.3-3 โครงข่ายถนนเมืองฉะเชิงเทรา 3-9 
รูปที่ 3.1.3-4 โครงข่ายถนนเมืองชลบุรี 3-10 
รูปที่ 3.1.3-5 โครงข่ายถนนเมืองระยอง 3-11 
รูปที่ 4.4-1   ขอบเขตของการพิจารณาโครงการ 4-2 
รูปที่ 4.5.1-1 แนวคิดข้ันต้นในการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  4-6 
   ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
รูปที่ 4.5.1-2 การเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 4-6 
รูปที่ 5.1-1   สรุปภาพรวมจำนวนโครงการ และวงเงินจำแนกตามยุทธศาสตร์ 5-2 
รูปที่ 5.1-2   แผนที่แสดงภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 5-4 
   ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษ  
   ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
รูปที่ 5.2-1   สรุปภาพรวมจำนวนโครงการและวงเงินรวมจำแนกตามแผนงาน 5-7 
 



 

 

 สารบัญตาราง 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ค  

สารบัญตาราง 
    หน้า 
ตารางที่ 1.2-1 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนา 1-5 
  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
ตารางที่ 1.2-2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 1-6 

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 จำแนกตามแผนงาน 
ตารางที่ 1.2-3 สรุปสถานะความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1-10 
  รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
ตารางที่ 2.2.1-1 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ในปี พ.ศ. 2562 2-25 
ตารางที่ 2.2.1-2 ปริมาณสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศและตามแนวชายฝั่งภายในประเทศ  2-29 
   พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 2.2.1-3 ปริมาณสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศตามประเภทสินค้า พ.ศ. 2561 2-29 
ตารางที่ 2.2.1-4 ปริมาณสินค้าทางน้ำตามแนวชายฝั่งภายในประเทศตามประเภทสินค้า พ.ศ. 2561 2-29 
ตารางที่ 2.2.1-5 ข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศของสนามบิน 2-30 
   ในพ้ืนที่ศึกษา 
ตารางที่ 2.2.2-1 สาขาที่ให้บริการประปาชุมชนและกำลังการผลิตในพ้ืนที่ EEC และพ้ืนที่เชื่อมโยง 2-31 
ตารางที่ 2.3.5-1 สรุปความต้องการใช้บริการของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 2-44 
ตารางที่ 2.3.6-1 ความต้องการใช้น้ำในพ้ืนที่ EEC 2-48 
ตารางที่ 5.1-1 ผลการจำแนกจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการจำแนกตามแผนงาน  5-1 
   ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
ตารางที่ 5.1-2 ผลการจำแนกจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ 5-2 
   ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ 
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
ตารางที่ 5.1-3 โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 5-3 
   ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

จำแนกตามระยะการพัฒนา 
ตารางที่ 5.2-1 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการและวงเงินรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ 5-5 
   ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ 
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
ตารางที่ 5.2-2 สรุปภาพรวมจำนวนโครงการและวงเงินรวมจำแนกตามแผนงาน 5-7 
   ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ 
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  



 

 

 สารบัญตาราง 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ค  

สารบัญตาราง (ต่อ) 
    หน้า 
ตารางที่ 5.2-3 สรุปภาพรวมจำนวนโครงการและวงเงินรวมจำแนกตามหน่วยงาน 5-8 
   ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ 
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
ตารางที่ 5.3-1 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบราง 5-11 
   และทางน้ำ และเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น 
ตารางที่ 5.3-2 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคม 5-12 
   รองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
ตารางที่ 5.3-3 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุก 5-16 
   และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตารางที่ 5.3-4  โครงการตามแผนระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป 5-17 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

(1) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

บทสรุปผู้บริหาร 
 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในแผนงานย่อยภายใต้แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการคมนาคม
ขนส่งภายในพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมทั้งจังหวัด
ข้างเคียง ให้เชื ่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทุกระบบ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อให้ประชาชน 
มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและประปา เพื่อรองรับ
การยกระดับขีดความสามารถของพื ้นที่  EEC ให้สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เมืองใหม ่และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 กระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกได้จ ัดทำ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อ เชื่อมโยงทั้งทางบก น้ำ อากาศ รองรับ EEC  
มุ ่งสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค” ซึ ่งปัจจุบัน การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคม 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ มีความคืบหน้าที่สำคัญ อาทิ โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาแล้ว และ
คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2568 ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเทียบเรือ F สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู ่ตะเภา) และโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 คาดว่าจะเปิดดำเนินการ 
ในปี 2569 นอกจากโครงการพื้นฐานหลักข้างต้นแล้ว มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น เพิ่มศักยภาพ
โครงข่ายระบบคมนาคมทางถนนเชื่อมต่อ 40 เส้นทาง รวม 554 กม. คือการสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบท
แล้วเสร็จ 212 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 341 กม. ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ระยอง แล้วเสร็จ พัฒนา 
ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา พัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ให้รองรับผู้โดยสารและรถยนต์ 
เป็นต้น รวมการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 83 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 36 โครงการ เปลี่ยนแปลง 
การด าเนินงานเป็นแบบ PPP 6 โครงการ ยกเลิก/ย้ายไปแผนอ่ืน 8 โครงการ และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
35 โครงการ คิดเป็นการด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ มากกว่าร้อยละ 70 (ณ กันยายน 2564) 
 สำหรับแผนปฏิบัต ิการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 นี้ เป็นแผนการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งยกระดับการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานสู่ระบบราง ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบโลจิสติกส์ เชื ่อมต่อพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจใหม่  
โดยได้วิเคราะห์ความต้องการขนส่งสินค้า ความต้องการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น และระยะเวลาที่โครงการหลักก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้ง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแผนของกระทรวงคมนาคม  
มาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใต้แผนฉบับนี้มีโครงการ แนวทาง และมาตรการส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่สำคัญ รวม 77 โครงการ วงเงินรวม 337,797.07 ล้านบาท แบ่งเป็น
ภาครัฐลงทุน จำนวน 61 โครงการ วงเงินรวม 178,578.07 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.87  
เอกชนและภาครัฐร่วมทุน จำนวน 16 โครงการ วงเงินรวม 159,219 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.13 



 

 
 

(2) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 

 
1. วิสัยทัศน ์ 

“เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบคมนาคมเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง
สาธารณะแบบไร้รอยต่อให้ทันสมัย ปลอดภัย ทั ่วถึง เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 
ให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค”  
 

2. พันธกิจ  
1) สนับสนุนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค  
2) สนับสนุนให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูเศรษฐกิจของ CLMV และภูมิภาค 
3) ยกระดับการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และน่าเชื่อถือ 

ด้วยการบริหารจัดการเชิงรุก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ EEC ให้มากขึ้น  
5) ใช้ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะในการบริหารจัดการการคมนาคมในพ้ืนที่ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 1) ยกระดับการขนส่งทางรางและทางน้ำ ให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และน่าเชื่อถือ 
เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าจากทางถนน เป็นระบบ
รางและทางน้ำที่มีต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
 2) ลดปัญหาคอขวดการจราจร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี EEC 
 3) พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมอากาศยาน  
 4) พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด ให้รองรับปริมาณสินค้าได้อย่างพอเพียง  
 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคมนาคมในพื้นที่ EEC ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 

4. เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย  

1) ให้มีการใช้ระบบรางและทางน้ำในการขนส่งสินค้าในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 
ร้อยละ 4 ในปี 2564 เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ในปี 2570 และเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ในปี 2580 



 

 
 

(3) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

2) ให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นจาก
สัดส่วนร้อยละ 25 ในปี 2564 เป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ในปี 2570 และเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40  
ในปี 2580 

3) เพิ่มความเร็วในการเดินทางในพื้นที่ EEC จาก 65 กม./ชม. ในปี 2564 เป็น 70 กม./ชม.  
ในปี 2570 และเพ่ิมขึ้นเป็น 75 กม./ชม. ใน ปี 2580 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและทางน้ำ และเชื่อมต่อกับการขนส่ง
สินค้ารูปแบบอ่ืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์  

 

5. ภาพรวมแผนงาน/โครงการ  
 จากยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถนำมากำหนดเป็นแผนงานตามลักษณะของ
ประเภทโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนิน
นโยบาย ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงาน มีรายละเอียดจำนวนโครงการและกรอบวงเงินรวม ดังต่อไปนี้ 
  

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 
ปีฐาน  
2564  

ค่าเป้าหมาย 
2570 2580 

การใช้ระบบรางและทางน้ำใน
การขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี EEC 
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

1. เพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและทาง
น้ำ และเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอ่ืน 
3. ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการ
เชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4 15 25 

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะใน
การเดินทางของประชาชน 
ในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

2. ยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองร ับการ
เดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
3. ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการ
เชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

25 35 40 

ความเร็วในการเดินทางในพื้นที่ 
EEC เพิ่มขึ้น (กม./ชม.) 

2. ยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการ
เดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
3. ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการ
เชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

65  70  75  



 

 
 

(4) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

ตารางสรุปผลการจำแนกจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการจำแนกตามแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 

แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

วงเงินรวม (ล้านบาท) 

งบประมาณ 
เงินกู้ และ 

งบรัฐวิสาหกิจ 
เอกชน/PPP รวม (%) 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง
และระบบขนส่งสาธารณะ 

18 99,663.00 54,959.00 154,622.00 45.77% 

2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 4 8,996.00 - 8,996.00 2.66% 
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 7 5,918.00 10,210.00 16,128.00 4.77% 
4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 32 44,914.49 71,050.00 115,964.49 34.33% 
5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลัก 6 15,382.58 23,000.00 38,382.58 11.36% 
6. การยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วย

มาตรการสนับสนุนและเทคโนโลยีเชิงรุก 
10 3,704.00 - 3,704.00 1.10% 

รวมทั้งหมด 77 178,578.07 159,219.00 337,797.07 100.00% 
(%)  52.87%% 47.13% 100.00%  

 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน  
 กรอบระยะเวลาของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566-2570 นั้นได้แบ่ง
ระยะการพัฒนาของแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)  
ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแผนของกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งออก ดังนี้ 

 ระยะเร่งด่วน เริ่มต้น พ.ศ. 2566 เป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการทันทีเพ่ือผลักดันให้
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 125,599.98 
ล้านบาท โดยเป็นวงเงินปี 66 รวม 25,425.65 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการศึกษาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่  
ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับ HSR ระยะที่ 1 (ชบ 3 HSR 
ชลบุรี-บ้านบึง-EECi  รย 4 ระยอง-บ้านค่าย-EECi) (เอกชน/PPP) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือ
เพ ื ่ อท ่ อ ง เท ี ่ ย ว เกาะล ้ าน  โครงการก ่ อสร ้ า ง  High speed taxiway และ Taxiway เพ ิ ่ ม เติม  
(ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System 
: ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง งานรื ้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร ้างทดแทนในพื ้นที ่โครงการรถไฟความเร ็วสูง  
เชื่อมสามสนามบิน และโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (เอกชน/PPP) เป็นต้น 



 

 
 

(5) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

 ระยะกลาง เริ่มต้น พ.ศ. 2567-2570 เป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจาก
ระยะเร่งด่วน จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 212,197.09 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการ
รถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงศรีราชา-ระยอง โครงการเพิ ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า 
(เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) (เอกชน/PPP) โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง-จันทบุรี-ตราด  
ช่วงอู่ตะเภา-ระยอง (เอกชน/PPP) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับ HSR ระยะที่ 2 
(เอกชน/PPP) โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเรือเชิงพาณิชย์ (ท่าเรือสัตหีบ) MR2 (ชื่อเดิม:โครงการ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-นครราชสีมา (ช่วงแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ทล.359) (M61)) (เอกชน/
PPP) และโครงการจ้างติดตั้งและพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) สำหรับ
ศูนย์การขนส่งตู ้ส ินค้าทางรถไฟ (SRTO) ของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการ Dry Port 
ฉะเชิงเทรา (เอกชน/PPP) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง/TOD และ
สนามบิน กับเมืองใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา อาทิ โครงการทางหลวงเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 และ 
ถนน 331 เชื ่อมเมืองใหม่ ช่วงบริเวณจุดตัด จอมเทียน-ห้วยใหญ่ (ญ 14 ใหม่ บนผัง EEC) โครงการ 
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331 และ มอเตอร์เวย์สาย 7 เชื่อมเมืองใหม่ (ช่วงบริเวณ  
วัดญาณฯ) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสายรอง (Feeder) เชื่อมสนามบินอู่ตะเภา-เมืองใหม-่พัทยา 

แผนงานระยะต่อไป (ตั้งแต่ พ.ศ. 2571) เป็นแผนงานเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC  
อย่างยั่งยืน รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสนับสนุนให้ EEC เป็นประตู
เศรษฐกิจของ CLMV อย่างสมบูรณ์ จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 420,319.29 ล้านบาท มีโครงการ
สำคัญ เช่น MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) โครงการรถไฟ
ความเร ็วส ูง ระยอง-จ ันทบ ุรี -ตราด ช ่วง ระยอง-ตราด โครงการศ ึกษาความเหมาะสม ICD  
หนองปลาดุก โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ พานทอง-หนองปลาดุก โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเรือ 
ณ หาดน้ำหนาว (ท่าเรือสัตหีบ) โครงการ MR6 (เดิมชื่อ: ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพมหานคร-
ด่านอรัญประเทศ (M71)) MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-ตราด (M72)) เป็นต้น 
 

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสำคัญจำแนกตามระยะการพัฒนา ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 

ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 ระยะกลาง เร่ิมต้น พ.ศ. 2567-2570 

1. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุ
ทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา (125 กม.) 
และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด (70 กม.) 
2. โครงการศึกษาความต้องการในการขนส่งสินค้าและ 
การปรับปรุงโครงข่ายและโครงสร้างพื ้นฐาน รวมถึง 
การกำหนดมาตรการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางและขนส่ง
ด้วยเรือชายฝั่ง 

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Freight 
Terminal / CY รองรับสินค้าเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ระบบราง 
เพื่อรองรับสินค้าการเกษตร สินค้าแช่แข็ง และสินค้า 
แปรรูป (จ.ระยอง/จ.จันทบุรี) 
2. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 6 HSR-
แหลมบาลีฮาย (รถไฟรางเบา เมืองพัทยา ) (เอกชน/PPP) 
3. โครงการการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเดินรถ
บนระบบราง (เอกชน/PPP) 



 

 
 

(6) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 ระยะกลาง เร่ิมต้น พ.ศ. 2567-2570 

3. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับ 
HSR ระยะท ี ่  1  (ชบ 3 HSR ชลบ ุ รี -บ ้ านบ ึ ง -EECi   
รย 4 ระยอง-บ้านค่าย-EECi) (เอกชน/PPP) 
4. โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยว
เกาะล้าน 
5. โ ค ร ง ก า รก ่ อ ส ร ้ า ง  High speed taxiway และ 
Taxiway เพิ่มเติม (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 
6. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อ
ขยายจากด่านอู่ตะเภา-สนามบินอู่ตะเภา (Spur Line) 
7. งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื้นที่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
8. การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอ ัจฉร ิยะ 
( Intelligent Transport System: ITS) เ พ ื ่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
ฯลฯ 

4. โครงการ Dry Port ฉะเชิงเทรา (เอกชน/PPP)  

5. โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเร ือเชิงพาณิชย์  
(ท่าเรือสัตหีบ) 
6. MR2 (ชื่อเดิม: โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ชลบุรี-นครราชสีมา (ช่วงแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ทล.359) 
(M61)) (เอกชน/PPP) 
7. โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง-จันทบุรี-ตราด ช่วง 
อู่ตะเภา-ระยอง (เอกชน/PPP) 
8. โครงการก ่อสร ้างระบบขนส ่งมวลชนรองเพื่อ 
รองรับ HSR ระยะที่ 2 (เอกชน/PPP) 
9. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 
และปรับปรุงท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 1 
10. โครงการจ้างติดตั ้งและพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) สำหรับศูนย์การ
ขนส่งตู ้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ของท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที ่3 
11. การพัฒนาระบบสารสนเทศตัวเมือง ส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะ (Single Transit Information)  
12. โครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M-Flow 
(M-Flow System Infrastructure) บนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 
ฯลฯ 

 

7. แหล่งเงินลงทุน 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566-2570 รวม 77 โครงการ วงเงินรวม 337,797.07 
ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐลงทุน จากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ และงบรัฐวิสาหกิจ จำนวน 61 โครงการ 
วงเงินรวม 178,578.07 ล้านบาท (ร้อยละ 52.87) และภาคเอกชนลงทุน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP) จำนวน 16 โครงการ วงเงินรวม 159,219 ล้านบาท (ร้อยละ 47.13) ซึ่งเป็นการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน 295,710.49 ล้านบาท (ร้อยละ 87.5) ระบบสาธารณูปโภค 38,382.58 ล้านบาท 
(ร้อยละ 11.4) และมาตรการส่งเสริม 3,704 ล้านบาท (ร้อยละ 1.1) 
 ทั ้งนี ้ เป็นแผนงานระยะเร่งด่วน (เร ิ ่มต้น พ.ศ. 2566 ) ซึ ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่  
ต้องดำเนินการทันทีเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง จำนวน 29 
โครงการ วงเงินรวม 125,599.98 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนของภาคเอกชน และการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) จ านวน 7 โครงการ วงเงินรวม 48,201 ล้านบาท ในระยะกลาง (เริ ่มต้น  



 

 
 

(7) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

พ.ศ. 2567-2570) จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 212,197.09 ล้านบาท จากการลงทุนของ ภาคเอกชน 
และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) จ านวน 9 โครงการ วงเงินรวม 111,018 ล้านบาท     
 สำหรับปี พ.ศ. 2566 มีวงเงินลงทุนรวม 25,425.65 ล้านบาท (งบผูกพันรวม 100,174.33 
ล้านบาท) ซึ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 8,833.10 ล้านบาท (ร้อยละ 34.74) ระบบสาธารณูปโภค 
15,913.95 ล้านบาท (ร้อยละ 62.59) และมาตรการส่งเสริม 678.6 ล้านบาท (ร้อยละ 2.67)  

สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการและวงเงินรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2566-2570 

ยุทธศาสตร์   
จำนวน

(โครงการ) 

วงเงินรวม (ล้านบาท)* 
งบประมาณ 
เงินกู้ และงบ
รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน/PPP รวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและทางน้ำ 
และเช่ือมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น 

15 115,202.10 82,505.00 197,707.10 
(58.53%) 

ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 โครงการสำคัญ เช่น 3 56,929.00 - 56,929.00 
1) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ  
ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา (125 กม.) และโครงการรถไฟ
ทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด (70 กม.)  
2) โครงการศึกษาความตอ้งการในการขนส่งสินค้าและ 
การปรับปรุงโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง 
การกำหนดมาตรการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางและขนส่งด้วยเรือชายฝั่ง 

 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทาง
ของประชนชนอยา่งไร้รอยต่อ 

52 59,671.97 76,714.00 136,385.97 

(40.38%) 
ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 โครงการสำคัญ เช่น  22 19,005.98 48,201.00 67,206.98 
1) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยวเกาะล้าน 
2) โครงการก่อสร้าง High speed taxiway และ Taxiway เพิ่มเติม (ท่า
อากาศยานอู่ตะเภา) 
3) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื้นที่โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

10 3,704.00 - 3,704.00 
(1.10%) 

ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 โครงการสำคัญ เช่น 4 1,464.00 - 1,464.00 
 1) โครงการการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเดินรถบนระบบราง  
2) การพัฒนาระบบการจราจรและขนสง่อัจฉริยะ (Intelligent 
Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

    

รวมทั้งหมด 
(%) 

77  178,578.07 
(52.87) 

159,219.00 
(47.13) 

337,797.07 
(100.00) 

หมายเหต ุ: * โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินมูลค่าโครงการ 
  



 

 
 

(8) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการและวงเงินรวมจำแนกตามหน่วยงาน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2566-2570 

หน่วยงาน 
จำนวน

(โครงการ) 

วงเงิน (ล้านบาท) 

งบประมาณ 
เงินกู้ และงบ
รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน/PPP รวม 
สัดส่วนตาม
หน่วยงาน 

(%) 
1. กรมทางหลวง 16 40,890.00 70,500.00 111,390.00 32.98 
2. กรมทางหลวงชนบท 16 6,024.49 - 6,024.49 1.76 
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย 7 92,658.00 20,268.00 112,926.00 33.00 
4. กรมเจ้าท่า 1 141.00  141.00 0.04 
5. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4 8,484.00 7,000.00 15,484.00 4.52 
6. กองทัพเรือ 7 12,600.60 10,210.00 22,810.60 6.67 
7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร 
4 155.00 - 155.00 0.05 

8. กรมการขนส่งทางบก / เทศบาลเมือง
พัทยา 

3 90.00 - 90.00 0.03 

9. เทศบาลเมืองพัทยา 3 680.00 20,429.00 21,109.00 6.17 
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา/

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
2 - 1,004.00 1,004.00 0.29 

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/เทศบาล
เมืองชลบุรี/เทศบาลเมืองศรีราชา 

2 - 2,248.00 2,248.00 0.66 

12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/
เทศบาลเมืองระยอง 

2 - 3,190.00 3,190.00 0.93 

13. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1 3,558.00 - 3,558.00 1.04 
14. การประปาส่วนภูมิภาค 2 1,320.66 - 1,320.66 0.39 
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 6,672.71 23,000.00 29,672.71 8.67 
16. หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค 1 4,103.61 - 4,103.61 1.20 
17. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 - 550.00 550.00 0.16 
18. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1 - 820.00 820.00 0.24 
19. สถาบันการบินพลเรือน 1 1,200.00 - 1,200.00 0.35 
20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 - - - 0.00 

รวมทั้งหมด 77 178,578.07 159,219.00 337,797.0
7 100.00 

(%)  (52.87) (47.13) (100.00)  
 
  



 

 
 

(9) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ด้านเศรษฐกิจ 

• เกิดการจ้างงานระหว่างก่อสร้างเฉลี่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ประมาณ 20,000 
ต าแหน่ง/ปี และปี พ.ศ. 2571-2580 ประมาณ 12,000 ต าแหน่ง/ปี  

• มีระบบการขนส่งทางราง และทางน ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ
ประเทศลงประมาณร้อยละ 1.6 

• ระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนลดลง คิดเป็นการลดความสูญเสียจากความ
ล่าช้าในการเดินทาง 10.75 ล้านบาท/วัน หรือ 3,900 ล้านบาท/ปี  

• ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ร้อยละ 5 (มูลค่าความสูญเสียทางด้าน
อุบัติเหตุ ลดลงประมาณ 100 ล้านบาท/ปี) 

• ยกระดับ National Gateway สนับสนุนการพัฒนาพื ้นที ่ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ EEC 

2) ด้านสังคม 

• ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบขนส่งมวลชนทันสมัย คุณภาพสูง พร้อมทั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวก เชื่อมการเดินทางแบบไร้รอยต่อ สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

• เดินทางจากพ้ืนที่ EEC เข้าสู่กรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยรถไฟความเร็วสูง  
• เพ่ิมความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางทางอากาศด้วยสนามบินอู่ตะเภา  
• ลดปัญหาจราจร เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงในพ้ืนที่ จากความเร็วเฉลี่ย 65 

กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็น 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
• ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศจากการใช้รถส่วนตัว 
• มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพที่ดี รองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3) ด้านระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

• มีเส้นทางรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นประมาณ 275 กิโลเมตร และมีเส้นทางรถไฟความเรว็สูง
ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร 

• สนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคนต่อปี  
• พ.ศ. 2570 จะมีถนนที่ได้รับการด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือขยายจ านวนช่อง

จราจรจ านวน 25 เส้นทาง และมีการก่อสร้างสะพานจุดกลับรถ/สะพานข้ามทางรถไฟ/ทางแยก เพ่ือแก้ไข
ปัญหาจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุจ านวน 10 แห่ง  

• พ.ศ. 2575 ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านตู้ต่อปี 
และรองรับรถยนต์ได้จ านวน 3 ล้านคันต่อปี และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดสามารถรองรับสินค้าได้
เพ่ิมข้ึนเป็น 60 ล้านตันต่อปี  
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1.1 ความเป็นมา 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ในพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ข้างเคียงให้มีความเชื่อมโยงกันอย่าง 
ไร้รอยต่อทุกระบบ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ประปา  
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของพื้นที่  EEC ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า  
 ปัจจุบัน การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมตามแผนปฏิบัติการฯ มีความคืบหน้า 
ที่สำคัญ อันส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุน อาทิ โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ที่มีการพัฒนาแล้ว และคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2568 ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเทียบเรือ F สำหรับโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 
ระยะที่ 3 คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2569 ในขณะทีโ่ครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ระยะที่ 1 
อยู่ระหว่างรอความชัดเจนแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย นอกจากโครงการพื้นฐานหลักข้างต้นแล้ว  
มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่น เพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบคมนาคมทางถนนเชื่อมต่อ 40 
เส้นทาง รวม 554 กม. คือการสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ 212 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
341 กม. ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ระยอง แล้วเสร็จ พัฒนาท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ก่อสร้าง 
สถานีรถไฟอู่ตะเภา พัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ให้รองรับผู้โดยสารและรถยนต์ เป็นต้น รวมการดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 83 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 36 โครงการ เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเป็นแบบ 
PPP 6 โครงการ ยกเลิก/ย้ายไปแผนอื่น 8 โครงการ และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 35 โครงการ  
คิดเป็นการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ มากกว่าร้อยละ 70 (ณ กันยายน 2564) 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ในระยะต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็น
ศูนย์กลางการเดินทางและขนส่งของภูมิภาค จำเป็นต้องวางแผนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในพื้นที่ EEC ที่สามารถยกระดับการขนส่งไปสู่ระบบรางและระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคม (คค .) จึงมีคำสั ่งที่ 
71/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้าง
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พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
คมนาคมเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นรองประธาน 
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
กองทัพเรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม 
มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการลงทุนในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ 
 โดยในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวม
การพัฒนาของพื้นที่ EEC โครงสร้างพื้นฐานหลักที่กำลังดำเนินการ การเชื่อมโยงโครงข่าย (Missing Link) 
และป ัญหาจ ุ ดคอขวด  (Bottleneck) ในพ ื ้ นท ี ่  พร ้ อมท ั ้ ง ว ิ เ คราะห ์ แนวโน ้มการขยายตั ว 
ของพ้ืนที ่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร 
สถานการณ์ COVID-19) และความต้องการขนส่งสินค้าและการเดินทางในพื้นที่ รวมถึงดำเนินการ 
จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดสัมมนา (Seminar) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและ 
นอกพื ้นที ่ EEC เพื ่อรับฟังความเห็นต่อแผนปฏิบัต ิการฯ  พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 3 ครั ้ง และ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นมากกว่า 500 คน  
 

1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565  

 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. 2560-2565 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อ เชื่อมโยงทั้งทางบก ราง น้ำ 
อากาศ รองรับ EEC มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค” ซึ่งมีพันธกิจและยุทธศาสตร์ พร้อม
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ในฐานะพ้ืนที่เศรษฐกิจระดับโลก 
 2. สนับสนุนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค 
 3. สนับสนุนให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูเศรษฐกิจของ CLMV และอนุภูมิภาค 
 4. สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนทั้งในภาคการบริการและการท่องเที่ยว 
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 



 

 

 ส่วนที่ 1 บทนำ 
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ยุทธศาสตร์ 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งในปัจจุบัน โดยแก้ปัญหาคอขวด (Bottle Neck) 
เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 2. ส่งเสริมการเดินทางของผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำ 
 3. พัฒนาการเชื่อมโยงประตูเศรษฐกิจ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าอากาศยานอู่

ตะเภา กับโครงข่ายคมนาคมหลักแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection)  
 4. เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
 5. ยกระดับคุณภาพการให้บริการเดินทางของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
 1. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ร้อยละ 2.0 
 2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในพื้นที่เขตพิเศษ  

ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาและขยายศักยภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งภายในพ้ืนที่ 
และระหว่างพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการลงทุน และการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 3. การคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความ
สะดวก ช่วยลดต้นทุน และเวลาในการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้าและการเดินทางของ
ประชาชน นำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น 

 4. สนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบได้รับการพัฒนายกระดับเป็นศูนย์กลางการบินของ
ภูมิภาค เป็นสนามบินหลักของพื้นที่ EEC และเป็นสนามบินหลักแห่งที่ 3 ของประเทศ 
เป็นมหานครการบินระดับโลก ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรายสำคัญของโลก รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องขั้นสูงอื่น ๆ 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2560-2565 รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย  

- ระยะเร่งด่วน 2 ปี พ.ศ. 2560-2561 มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการทันที 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ EEC 

- ระยะกลาง 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 ประกอบไปด้วยแผนงาน/โครงการตามแผนงานที่ต้อง
ดำเนินการต่อเนื ่องจากในระยะเร่งด่วน เพื ่อให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที ่มี
ประสิทธิภาพ 
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- ระยะต่อไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เป็นแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
EEC อย่างยั ่งยืน รวมถึงการเชื ่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปยังประเทศเพื ่อนบ้าน 
สนับสนุนให้ EEC เป็นประตูเศรษฐกิจของภูมิภาค CLMV 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นแผนที่แสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ได้ดังรูปที่ 1.2-1 โดยมี
โครงการหลักที่จะต้องดำเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯ ดังตารางท่ี 1.2-1  
  

 
ที่มา : แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 

รูปที่ 1.2-1 แผนที่แสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
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ตารางที่ 1.2-1 โครงการหลักตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 

ระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2560-2561 ระยะกลาง ปี พ.ศ. 2562-2564 ระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2565 

MRO อู่ตะเภา ระยะที่ 1 (PPP) รถไฟรางคู่ แหลมฉบัง-มาบตาพุด โครงข ่ายถนนรองร ับเม ืองใหม่

ฉะเชิงเทรา พัทยา 2 อู่ตะเภา 

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

(PPP) 

การก่อสร้าง CY ICD Dry Port 

รองรับ EEC-CLMV 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(มอเตอร์เวย์) ชลบุรี – แกลง 

ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (PPP) Free trade Zone ท ่าอากาศยานอู่

ตะเภา (PPP) 

รถไฟเช่ือม EEC-ทวาย-กัมพูชา 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(มอเตอร์เวย์) พัทยา – มาบตาพุด 

ท่าเรือจุกเสม็ด ICD ฉะเชิงเทรา 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

(ระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสาร

หลังที่ 2) 

โครงข่ายถนนรองรับการขยายเมือง 

ทางเลี่ยงเมือง ถนนผังเมืองรวม เชื่อม

แหล่งสินค้าเกษตร/ท่องเที่ยว 

โครงข่ายทางถนนสนับสนุน EEC ใน

พื้นที่อ่ืน ๆ 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

(อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3) (PPP) 

Air Cargo อู่ตะเภา ระยะที่ 1 (PPP) MRO ระยะที่ 2 (PPP) 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

(ศูนย์ฝึกอบรมการบิน) 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(มอเตอร์เวย์) แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี 

Air Cargo อู่ตะเภา ระยะที่ 2 (PPP) 

แผนแม่บทท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือ Ferry  

โครงข่ายถนน เพื่อแก้ปัญหาจราจร ทางวิ่งที่ 2 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  

การเดินรถประจำทางเข้าท่าอากาศ

ยานอู่ตะเภา 

การแก้ไขปัญหาจุดตัด 

ฉะเชิงเทรา – ท่าเรือแหลมฉบัง 

 

ลานจัดแถวคอยรถบรรทุกเข้าทา่เรือ

แหลมฉบัง 

รถไฟทางคู ่ ศรีราชา – ระยอง และ

ระยอง – จันทบุรี – ตราด 

 

ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 (PPP) แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน EEC  

SRTO/ท่าเรือชายฝั่ง   

Taxiway ท่าอากาศยานอู่ตะเภา   

99 โครงการ 62 โครงการ 7 โครงการ 

292,882.63 ล้านบาท 414,360.59 ล้านบาท 252,879.50 ล้านบาท 

รวม 168 โครงการ วงเงินรวม 988,948.10 ล้านบาท 

ที่มา : แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
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 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. 2560-2565 สามารถจำแนกประเภทของโครงการออกเป็น 6 กลุ ่มแผนงาน/แนวทาง ได้แก่  
การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบ
ประปา โดยมีจำนวนโครงการรวม 168 โครงการ วงเงินรวม 988,948.10 ล้านบาท ซึ ่งมีสัดส่วน 
ของโครงการและมูลค่าวงเงินตามแผนงานดังแสดงในตารางที ่ 1.2-2 และแบ่งสัดส่วนแหล่งเงิน
งบประมาณ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-2 ซึ่งแหล่งเงินพัฒนาตามแผนงาน/โครงการประมาณร้อยละ 59 มาจาก
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และร้อยละ 30 มาจากงบประมาณแผ่นดิน  
 
ตารางท่ี 1.2-2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 จำแนกตามแผนงาน 
แผนงาน โครงการ วงเงิน (ล้านบาท) ร้อยละ 

การขนส่งทางถนน 90 211,636.83 21.70 

การขนส่งทางราง 9 398,592.01 40.32 

การขนส่งทางน้ำ 19 160,609.17 16.24 

การขนส่งทางอากาศ 20 173,844.00 17.56 

ระบบไฟฟ้า 12 40,459.73 4.90 

ระบบประปา 18 806.36 0.08 

รวม 168 988,948.10 100.00 

 

 
รูปที่ 1.2-2 แหล่งเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
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 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 จากรายงานของหน่วยงานรับผิดชอบ ณ เดือน
กันยายน 2564 พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการ/ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/
ก่อสร้าง โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณ โครงการรูปแบบ PPP โครงการที่ถูกชะลอ และ
โครงการที่ยกเลิก ดังนี้ 

 1) โครงการที ่ดำเนินการ/ก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน 83 โครงการ (ร้อยละ 49)  
โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ 

• สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 7 ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ทช.)  
• ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, จ.สมุทรปราการ (ทช.)  
• ทล.36 กระทิงลาย-ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง แยกทับมา และ

แยกบ้านอน) ตอนแยกมาบข่า-แยกบ้านแลง (ทล.)  
• ทล.304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน 2 และตอนนครเนื่องเขต-ฉะเชิงเทรา รวมสะพาน

ข้ามแยก (ทล.)  
• ทล.331 สะพานลอยข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิรน์ซีบอร์ด/อมตะซิตี้ 

และแยกปากร่วม (ทล.)  
• โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา- 

มาบตาพุด (ทล.)  
• โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา (รฟท.)  
• การกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเพ่ือรองรับท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ขบ.)  
• โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ให้รองรับผู้โดยสารและรถยนต์ (จท.)  
• โครงการศึกษาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.)  
• โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (กทท.)  
• โครงการศึกษาความเหมาะสมฯ รถไฟรางเบา (Tram) เมืองพัทยา อ.บางละมุง  

จ.ชลบุรี (เมืองพัทยา)  
• โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสนามบิน (ทร. สนามบินอู่ตะเภา)  
• โครงการก่อสร้าง High speed taxiway และ Taxiway เพิ่มเติม (ทร. สนามบิน 

อู่ตะเภา)  
• โครงการศึกษาออกแบบโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ณ ท่าอากาศ

ยานอู่ตะเภา (บกท.)  
• โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ทร. ท่าเรือสัตหีบ)  
• โครงการจัดหาเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงสำหรับการขนถ่ายสินค้า (ทร. ท่าเรือสัตหีบ)  
• โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) พร้อมสิ่งอำนวย

ความสะดวก (ทร. ท่าเรือสัตหีบ)  
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• โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) (กฟภ.)  
• โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (กฟภ.)  
• งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.344 บ้านบึง-แกลง ตอนที่ 1 (บ้านบึง- 

หนองปรือ) (กปภ.)  
• งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา -สัตหีบ  

(ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ซอยนาจอมเทียน 2 ถึงสามแยกบางเสร่ (กปภ.)  
• โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ( ICD) 

รองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ
กัมพูชา (สนข.)  

• โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ EEC 
(สนข.) เป็นต้น  

 2) โครงการที่อยู ่ระหว่างดำเนินการ/ก่อสร้าง จำนวน 36 โครงการ (ร้อยละ 21)  
โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่  

• ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (ทช.)  
• ถนนสาย รบ.2015 แยก ทล.36-แยก ทล.36-แยก ทล.331 อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง (ทช.)  

• ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน ตอน 3 (พนมสารคาม-เขาหินซ้อน) (ทล.)  
• ทล.3 พัทยา-สัตหีบ ตอน 1-3 (ทล.)  

• ทล.365 วงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ด้านเหนือ (ทช.)  
• โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) (รฟท.)  

• โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือท่องเที่ยวเกาะล้าน (จท.)  
• โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.)  

• โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ระดับสากล (Medical Hub) (ทร. สนามบินอู่ตะเภา)  
• โครงการปรับปรุงร่องน้ำท่าจอดเรือท่าเรือจุกเสม็ด และบริเวณพื้นที ่จอดเรือ  

ระยะที่ 1 (ทร. ท่าเรือสัตหีบ)  

• โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบ
เรืออเนกประสงค์ (ทร. ท่าเรือสัตหีบ)  

• การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด (ระยะท่ี 3) (กนอ.)  

• โครงการพัฒนาระบบขนส่งและจำหน่วย ระยะที่ 1 (คพจ.1) (กฟภ.)  
• โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) (กฟภ.)  

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื ่อเสริมความมั ่นคง  
ระบบไฟฟ้า (กฟผ.)  
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• งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.3 บ้านฉาง-ระยอง (กปภ.) เป็นต้น  

 3) โครงการที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเป็นแบบ PPP จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 3) 
เป็นโครงการของ ทร. สนามบินอู่ตะเภาทั้งหมด ได้แก่ 

•  โครงการก่อสร้างอาคารรับรองการปฏิบัติงานของ AIR CARGO ระยะที ่1  
• โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสนามบิน  
• โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 และลานจอดอากาศยาน ระยะที ่1  
• โครงการก่อสร้าง AIR CARGO ระยะที ่2  
• โครงการพัฒนาเขตประกอบการค้าเสรี (FREE TRADE ZONE)  
• โครงการพัฒนาศูนย์ธุรกิจการค้า (COMMERCIAL GATEWAY)  

 4) โครงการที่ยกเลิกโครงการ/ตัดออกจำกแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 5)  
โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ 

• โครงข่ายทางสนับสนุนเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร– 
จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ และถนนเชื ่อมต่อ) (ทช.) เนื่องจากโครงการอยู่นอกพื้นที่ EEC 
ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

• โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย รย.4038 แยก ทล.3139-บ.มาบจันทร์ 
อ.เมือง จ.ระยอง (ทช.) เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอ ไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ 

• ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า บางวัว (กม.39) ขาเข้า–ขาออก (ทล.) เนื่องจาก
อยู่นอกพ้ืนที่ EEC (จ.สมุทรปราการ) 

• ทล.3 & 344 ทางแยกต่างระดับแกลง (ทล.) เนื่องจากประชาชนคัดค้าน และ ทล. ได้
ดำเนินการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสาย ทล.3648 มาทดแทนและแก้ปัญหาจราจรแล้ว 

• โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณเกาะจระเข้ (ทร. : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) ทร. 
แจ้งยกเลิกโครงการ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเขื่อนสามารถ
ป้องกันคลื่นช่วงมรสุมได้เพียง ร้อยละ 10 และมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง 

• โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน (ท่าเรือ POL เพื่อเป็นท่าเรืออเนกประสงค์) 
(ทร. : ท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ) ทร. แจ้งยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายงาน EIA ไม่ได้
รับความเห็นชอบจาก สผ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ 

• งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองซาก (กปภ.) เนื่องจาก
โครงการมีความซ้ำซ้อน 
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• โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลานจัดคิวรถบรรทุกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง 
(สนข.) เนื่องจากปัจจุบัน กทท. ได้มีการใช้ระบบจองคิวรถบรรทุกในการเข้าสู่
ท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว 
 

 5) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะขอรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 
จำนวน 35 โครงการ (ร้อยละ 21) โดยมีโครงการที่สำคัญได้แก่ 

• โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 สายทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 39+650) 
-บ้านหนองคล้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ทช.)  

• โครงการก่อสร้างถนนสาย ฌ13 แผนผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (เดิมชื่อโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมพัทยา จ.ชลบุรี) (ทช.)  

• ทล.365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ทล.)  
• โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ชลบุรี-นครราชสีมา (แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี 

ทล.359) (ทล.)  
• โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ชลบุรี-ตราด (ชลบุรี-แกลง) (ทล.)  
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา- 

ศรีราชา (125 กม.) และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด (70 กม.)  
• โครงการทางเดี่ยวสายใหม่ ช่วงระยอง-จันทบุรี-ตราด (150 กม.) (รฟท.)  

ตารางท่ี 1.2-3 สรุปสถานะความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 

ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ ร้อยละ 

ดำเนินการ/ก่อสร้างแล้วเสร็จ 83 49 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ก่อสร้าง 36 21 

เปลี่ยนเป็น PPP 6 3 

ยกเลิก/ตัดออกจากแผนปฏิบัติการฯ 8 5 

ยังไม่ได้ดำเนินการ/จะขอรับงบประมาณปี 2565 เป็นต้นไป 35 21 

รวม 168 100 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic 

Corridor : EEC) ณ เดือนกันยายน 2564 
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 จากความก้าวหน้าการดำเนินงานข้างต้น เห็นว่าโครงการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการ/ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อสร้าง รวมทั้งสิ ้น 119 โครงการ มีโครงการที่เปลี่ยนรูปแบบ 
การดำเนินงานเป็น PPP จำนวน 6 โครงการ และยกเลิกและตัดออกจากแผนปฏิบัติการฯ  จำนวน  
8 โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งจะขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป  
จำนวน 35 โครงการ รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานใน ภาคผนวก ก 
 ในการนี ้ เพื ่อให้เกิดความต่อเนื ่องของแผนงาน/โครงการ ที ่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการ
โครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 -2570 
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ระยะที่ 2 จึงได้นำผลการพิจารณาทบทวนสถานะความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 รายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมมีความเห็นให้ตัดโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตาม
แผนปฏ ิบ ัต ิการฯ ท ี ่ อย ู ่นอกพ ื ้นท ี ่  EEC หร ือไม ่ม ีความเช ื ่ อมโยงก ับการรองร ับการพ ัฒนา  
EEC ออก และพิจารณาย้ายเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่มีความจำเป็นต้องพัฒนารองรับการ
พัฒนา EEC มาบรรจุในแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 
 นอกจากนี ้ แผนงาน/โครงการของการพัฒนาใน  พ.ศ. 2560-2565 มุ ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และโครงการรัฐและเอกชนร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและพัฒนา 
บางส่วนมีความล่าช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ดังนั ้น แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2566-2570 จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแผนปฏิบัติการฯ ที่ผ่านมา 
ภาพรวมการพัฒนาของพื ้นที ่ EEC การเชื ่อมโยงโครงข่าย  (Missing Link) และปัญหาจุดคอขวด 
(Bottleneck) ในพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวของพื ้นที่ทั ้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร สถานการณ์ COVID-19) และความ
ต้องการขนส่งสินค้าและการเดินทางในพ้ืนที ่และพ้ืนที่เชื่อมโยงข้างเคียง เพ่ือประกอบการจัดทำแผน 
 



 

 



 

 

 ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  2 - 1 

 ส่วนที่ 2 
สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการ

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC 

2.1  ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั ่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” ภายใน 
ปี 2580 (ระยะเวลาภายใน 20 ปี) ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ และใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของประเทศให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน  
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ด้านความมั่นคง  
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 
(3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
โครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  
ได้ยึดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคมนาคมให้มเีชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาเพ่ิมพ้ืนที่
และเมืองเศรษฐกิจ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก 
 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ถูกจัดทำขึ้น
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ โดยมีเนื้อหา
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ด้าน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (2) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และ (3) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา สำหรับ
การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2566-2570 ได้ยึดเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  
สิ่งอำนวยความสะดวก กลไกกำกับดูแล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน สร้างความมั่นคงพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึง
กระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง และพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก  
ให้มีการขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

2) ร ่างแผนพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566-2570)  
เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผล  
ในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สอง 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักนำทางในการขับเคลื ่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ  
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ร่างแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 13 ดังกล่าว มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 13 หมุดหมาย ดังนี้ 

หมุดหมายที่ 1: ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2: ไทยเปน็จุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3: ไทยเปน็ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 4: ไทยเปน็ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
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หมุดหมายที่ 5: ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ
ของภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 6: ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของอาเซียน 

หมุดหมายที่ 7: ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและ
สามารถแข่งขันได้ 

หมุดหมายที่ 8: ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9: ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง 

ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที่ 10: ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ 11: ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมุดหมายที่ 12: ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเร ียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์  

การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 13: ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งได้แก่ หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยมุ่งหมายให้ประเทศ
ไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค  
เพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 
2.1.3 นโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1) นโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางถนน  
  นโยบายและแผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางถนนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1.1) แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
   โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีแผนพัฒนา รองรับปริมาณการเดินทางที่
เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในอนาคตจะมีปริมาณที่มากกว่าโครงข่ายถนน 4-6 
ช่องจราจรของประเทศจะสามารถรองรับได้ จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community, AEC) จะส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทั ้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั ้งยังสามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ที ่ต ้องการ  
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลากรูปแบบได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยกำหนดเป็นแผนดำเนินการในระยะ 20 ปี โดยมีแนวคิดในการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 
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• การเชื่อมโยงเมืองหลักและพื้นที่หลักต่าง ๆ ของประเทศ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด่านการค้าชายแดนและประตูการค้าระหว่างประเทศ และพ้ืนที่แหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่น เพ่ือให้การเดินทาง
และการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ดังกล่าวมีความสะดวก  

• การเชื ่อมโยงและการสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมอื่น ๆ  ในปัจจุบันและ
อนาคต มีการนำเอาโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ๆ ทั้งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ในปัจจุบันและ
อนาคตมาร่วมพิจารณาด้วยเพื ่อให้โครงข่ายมีการเชื ่อมต่อ ส่งเสริมซึ ่งกันและกัน และลดปัญหา  

ความซ้ำซ้อน สามารถลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าลงได้ 
• รูปแบบของระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  เป็นรูปแบบ

ผสมผสานระหว่างโครงข่ายแบบตาราง โครงข่ายแบบแกนกระดูก และโครงข่ายแบบแนวรัศมีและ  

วงแหวน โดยพื้นที ่ตอนบนของประเทศไทย (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคกลาง ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) มีลักษณะรูปร่างพื้นที่ค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยม
และประกอบด้วยเมืองหลักจำนวนมาก โครงข่ายแบบตารางจึงเป็นโครงข่ายที่เหมาะสม 

• ข้อจำกัดทางด้านพื ้นที ่สิ ่งแวดล้อม ในการกำหนดโครงข่ายจะพยายาม
หลีกเลี่ยงหรือพาดผ่านพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด หรือในกรณีที่ผ่านพื้นที่
ดังกล่าวก็จะทำการศึกษาและกำหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   ในด้านการกำหนดแผนการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยอาศัยงบประมาณ 
ความต้องการในการเดินทาง และความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกล้วนอยู่ในแผนระยะ 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2569)  
แทบท้ังสิ้น โดยมีโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางต่าง ๆ (รูปที่ 2.1.3-1) ได้แก่ 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M7 หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวรัศมี รองรับการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าระหว่างพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับภาคตะวันออก ไปยังท่าเรือสำคัญต่าง ๆ ระยะทาง 
153 กิโลเมตร โดยเปิดให้บริการแล้วในช่วง กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด สำหรับเส้นทางเชื่อม
เข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการออกแบบรายละเอียด 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M71 หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายกรุงเทพมหานคร-ด่านอรัญประเทศ แนวเส้นทางเชื ่อมกับด่านอรัญประเทศ และเป็นพื ้นที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความสำคัญของ จ.สระแก้ว และสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชา อีกทั้ง  
แนวเส้นทางยังสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ปราจีนบุรี   
มีแผนพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2565-2579 ระยะทางรวมกว่า 204 กิโลเมตร 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M72 หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายชลบุรี-ตราด เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อจากเส้นทางสาย M7 ไปยัง จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภาคตะวันออก 
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เชื ่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรมและด่านการค้าชายแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา ที่บริเวณ 
ด่านคลองใหญ่ จ.ตราด ระยะทางกว่า 216 กิโลเมตร มีแผนดำเนินการในระยะ 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2569) 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M61 หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-นครราชสีมา ทำหน้าที่เชื่อมแหล่งอุตสาหกรรม และป้อนการขนส่งสินค้า
และวัสดุต่าง ๆ อีกทั้งเชื่อมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง ในระยะ พ.ศ. 2560-2564  
มีแผนจะพัฒนาในช่วง ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี และมีแผนดำเนินการต่อขยายไปยัง 
นครราชสีมา ในช่วงปี พ.ศ. 2570-2574 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M92 หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายชลบุรี-นครปฐม เป็นเส้นทางเสมือนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร รองรับการเดินทางระหว่าง 
ภาคตะวันตก-ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคตะวันออก ช่วยให้การเดินทาง
ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องผ่านพื้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในช่วง ชลบุรี -สระบุรี มีแผน 
การพัฒนาเป็นอันดับแรก โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569 
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        ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 

รูปที่ 2.1.3-1 โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประเทศไทยในอนาคต 
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  1.2) แผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ 
   กรมทางหลวง ได้ทำการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
ทางถนน เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์
โครงข่ายการคมนาคมทุกรูปแบบการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนนโยบายการกระจาย
ความเจริญไปสู่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประตูการค้าชายแดน การเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในบริบทการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงเมืองเศรษฐกิจคู่ขนาน เกิดความ
เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมต่าง ๆ โดยการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง 
ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) และแผนแม่บท ระยะเวลา 10 ปี (2560-2569) ให้สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลในด้านและบทบาทภารกิจของกรมทางหลวง (รูปที่ 2.1.3-2)  

  สำหรับแผนงาน/โครงการพัฒนาทางหลวงในภาคตะวันออก การพัฒนาโครงข่ายและ
ขยายช่องจราจรถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงการปรับปรุงและการพัฒนา
แนวเส้นทางใหม่ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่น ๆ ให้เข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง รองรับปริมาณ 
การเดินทางของคนและสินค้า อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดความสูญเสียจากความล่าช้าในการ
เดินทาง รวมถึงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแผนการพัฒนาทางหลวงที่สำคัญ ได้แก่ 

• ทางหลวงหมายเลข 3 สายทางสัตหีบ -บ้านฉาง โดยการขยาย 8 ช่องจราจร 
ระยะทาง 10.87 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 900 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2562-2564 

• ทางหลวงหมายเลข 3 สายทาง อ.บ้านฉาง-ระยอง ช่องจราจร 8 ช่องจราจร 
ระยะทาง 17.14 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 900 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563-2565 

• ทางหลวงหมายเลข 304 สายทางฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน ตอน 3 (พนมสารคาม- 
เขาหินซ้อน) โดยการขยาย 6 ช่องจราจร และทำสะพานข้ามแยก ทล.319 ระยะทาง 21.50 กิโลเมตร 
มูลค่าก่อสร้าง 2,420 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563-2565 

• ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจ ีนบุรี -อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - 
อ.พนมสารคาม ระยะทาง 21.39 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 1,550 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2562-2564 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข  61 สายทาง แหลมฉบัง -ปราจีนบุรี-
นครราชสีมา (เชื่อมแหลมฉบัง กับ Motorway นครราชสีมา-หนองคาย) ระยะทาง 288 กิโลเมตร มูลค่า
ก่อสร้าง 65,000 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563-2566 

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 72 สายทาง ชลบุรี-จันทบุรี-ตราด ระยะทาง 
210 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 49,400 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565-2567 

• ทางหลวงหมายเลข 3191 สายทาง อ.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด
ทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) ระยะทาง 13.60 
กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท 
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• ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม แนวเส้นทางใหม่ 4 ช่องจราจร ระยะทาง 41 กิโลเมตร 
มูลค่าก่อสร้าง 5,600 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2564-2566 

• ทางเลี ่ยงเมืองฉะเชิงเทรา แนวเส้นทางใหม่ 6 ช่องจราจร ระยะทาง 50.64 
กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 13,500 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2564-2566 

• ทางเลี่ยงเมืองมาบตาพุด แนวเส้นทางใหม่ 8 ช่องจราจร ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
มูลค่าก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2564-2566 
 

 
ที่มา : แผนงาน/โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development) 

รูปที่ 2.1.3-2 ภาพรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาทางหลวงภาคตะวันออก 
 

  1.3) แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงชนบท พ.ศ. 2563-2585 
   เป็นโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงชนบทอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และสนับสนุน
เมืองชายแดนที่มีความสำคัญของประเทศ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเพ่ิม
ความคล่องตัวในการเดินทางและขนส่งสินค้านอกเขตเมือง รองรับการท่องเที่ยวและการขยายของเมือง
ต่าง ๆ ในอนาคต โดยจากการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสามารถสรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

• แนวทางการพัฒนาทางหลวงชนบทในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีแผนพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงชนบทเป็น 4 ช่องจราจร เช่น ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช. 2004 , ฉช. 3001,  
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ฉช. 3005, ฉช. 4023, ฉช. 4050 และ ฉช. 5006 เป็นต้น และมีแนวเส้นทางตัดใหม่เพ่ือรองรับกับผังเมือง
ฉบับใหม่ของจังหวัด (รูปที่ 2.1.3-3) 

• แนวทางการพัฒนาทางหลวงชนบทในจังหวัดชลบุรี มีแผนพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงชนบทเป็น 4 ช่องจราจร เช่น ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 1032 , ชบ. 3009, ชบ. 3022,  
ชบ.3023 และ ชบ. 3059 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะกำหนดแนวเส้นทางตามผังเมืองเพ่ือเพ่ิมช่องทางเลี่ยงเมือง
แหลมฉบังและชลบุรี 

• แนวทางการพัฒนาทางหลวงชนบทในจังหวัดระยอง มีแผนพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงชนบทเป็น 4 ช่องจราจร เช่น ทางหลวงชนบทหมายเลข รย. 1035, รย. 2015, รย. 3013 และ 
รย. 4006 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะกำหนดแนวเส้นทางเชื่อมต่อแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญใน จ.ระยอง  
แนวเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลสวย (ตามแนวชายฝั่ง จ.ชลบุรี – จ.ระยอง) และ 
ทางหลวงชนบทตามผังเมืองเพ่ือเพ่ิมช่องทางเลี่ยงเมืองระยอง 

 
             ที่มา : วิเคราะห์จากฐานข้อมูลกรมทางหลวงชนบท 

รูปที่ 2.1.3-3 โครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างการศึกษาแผนการปรับปรุงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ที่มา : วิเคราะห์จากฐานข้อมูลกรมทางหลวงชนบท 

รูปที่ 2.1.3-4 โครงการพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล ระยอง-ชลบุรี 
 

 
ที่มา : วิเคราะห์จากฐานข้อมูลกรมทางหลวงชนบท 

รูปที่ 2.1.3-5 โครงการถนนเลี่ยงเมืองระยองในการศึกษาแผนพัฒนาทางหลวงชนบท ฯ 
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 2) นโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางราง 
  จากการรวบรวมนโยบายและแผนงานโครงสร้างพื ้นฐานด้านการขนส่งทางราง  
ที่เก่ียวข้อง พบว่า มีนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบรถไฟไทย พ.ศ. 2560-2564 ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารถไฟไทย พ.ศ. 2560-2564  
เพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางราง ปรับปรุงการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจ
รองให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานระบบราง รวมทั้งการเพิ่มฐานะทางการเงิน โดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็น 3 กลุ่ม คือ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
รางของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย (Safety) และเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่ง 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟชานเมือง โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแบบไร้ร้อยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โครงการก่อสร้าง
สถานีรถไฟอู่ตะเภา (EEC) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและการจัดการให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารและพัฒนาองค์กร 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มฐานะการเงิน การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ การเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และการลงทุนร่วมกับเอกชน (PPP) เช่น โครงการเพิ่มปริมาณ/จำนวนเที่ยววิ่งระหว่าง 
ICD ลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบัง โครงการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าเส้นทางขอนแก่น -แหลมฉบัง 
(โครงการนำร่อง) 
  2.2) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง (R-MAP) 
   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ทำการศึกษาและจัดทำ
แผนแม่บทเพื ่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง  (Railway Master Plan, R-Map) เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 
กับจังหวัดในภูมิภาค และประเทศเพื ่อนบ้านดังแสดงในรูปที่ 2.1.3-6 โดยมีประเภทระบบรางและ 
แนวเส้นทางดังนี้ 

• รถไฟทางคู่ 
    - สายเหนือ จากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ ระยะทาง 751 กิโลเมตร 
    - สายตะวันออกเฉียงเหนือ จากชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย 

และเส้นทางชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 82 กิโลเมตร 
    - สายตะวันออกจากชุมทางแก่งคอย-ชุมทางคลองสิบเก้า-คลองลึก ระยะทาง 

256 กิโลเมตร 
    - สายใต้ จากกรุงเทพฯ ถึงสุไหงโกลก ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร 
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    - ทางรถไฟสายใหม ่จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 483 กิโลเมตร 
• รถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) 

    - สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กิโลเมตร (ความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น) 

    - สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร (ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ลงทุน) 

    - สายกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 193.5 กิโลเมตร (ให้เอกชนมีส่วนร่วม 
ในการลงทุน) 

• รถไฟเชื่อมต่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) 
    - N-S Corridor โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เส้นทางหนองคาย- 

นครราชสีมา-แก่งคอย-กรุงเทพฯ และแก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 873 
กิโลเมตร ทางคู่ Standard Gauge (1.435 เมตร) ปี พ.ศ. 2559-2563 

    - Upper E-W Corridor เส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง  
910 กิโลเมตร ทางขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) 

    - Lower E-W Corridor โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่าง
ไทย-ญี ่ป ุ ่น เส ้นทางพุน ้ำร ้อน -กาญจนบุรี -กร ุงเทพฯ-ฉะเช ิงเทรา-  
อร ัญประเทศ (สระแก ้ว ) และฉะเช ิง เทรา -แหลมฉบ ัง ระยะทาง  
574 กิโลเมตร ทางขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) โดยใช้โครงข่ายเดิม 

 



 

 

 ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  2 - 13 

 
ที่มา : กรอบแนวคิด (Conceptual Idea) การพัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครเชื่อมจังหวัดปริมณฑล
และจังหวัดในภูมิภาค 

รูปที่ 2.1.3-6 โครงข่ายระบบรางของประเทศไทยในอนาคต 
 

  2.3) โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ)  
   เกิดจากการควบรวมโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงพญาไท- 
สุวรรณภูมิ (ARL) โครงการระบบรถไฟเชื ่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง -  
บางซื่อ-พญาไท (ARLEX) และโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง (HSR) จะเชื่อมโยงระหว่าง
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สนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
และผ ู ้ โดยสารเคร ื ่องบ ินท ี ่ต ้องเด ินทางไปมาระหว ่างสนามบินท ั ้ งสามแห ่งได ้อย ่างรวดเร็ว  
ทั้งนี้ แม้ว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินจะมีแนวเส้นทางระยะแรกสิ้นสุดเพียงสนามบินอู่ตะเภา  
แต่รัฐบาลยังจะมีการพัฒนาระยะต่อไปเพื่อเชื่อมจากสนามบินอู่ตะเภา ไปยังระยอง จันทบุรี และต ราด  
อีกด้วย แนวเส้นทางดังรูปที่ 2.1.3-7 
 

 
           ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รูปที่ 2.1.3-7 แนวเส้นทางแผนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอู่ตะเภา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด 
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 3) แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
(MR-Map)  
  หลักการของแผนพัฒนาโครงข่าย MR–Map จะเป็นการบูรณาการแผนพัฒนา 
มอเตอร์เวย์ร่วมกับแผนพัฒนาทางรถไฟและรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจราจร ลดคอขวดของ
การเดินทางทั้งทางถนนและทางราง เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารและการขนส่ง
สินค้า รวมถึงการลดพ้ืนที่การเวนคืนที่ดินของประชาชนและลดการแบ่งแยกชุมชน อีกท้ังจะช่วยแก้ปัญหา
โครงข่ายระบบคมนาคม ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และยังช่วยแก้ไขปัญหา
เส้นทางรถไฟที่วิ่งผ่านเขตเมือง  ที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและการแบ่งแยกพื้นที่ รวมถึงยังช่วยให้การ
ขนส่งสินค้าทางรางเป็นไปด้วยความสะดวก และลดปัญหาการขนส่งสินค้าทางรางเข้าสู่พื้นที่ในเขตเมือง
ใหญ่อีกด้วย 
  การกำหนดรูปแบบแนวเส้นทาง จะใช้รูปแบบเส้นทางรถไฟเดิม แผนการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟสายใหม่ และความหนาแน่นของชุมชนบริเวณเขตทางรถไฟปัจจุบัน เป็นเกณฑ์การกำหนด
รูปแบบแนวเส้นทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะมีการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ
ทางรถไฟอยู่ในแนวเส้นทางเดียวกัน หรือพัฒนาในลักษณะแยกจากเส้นทางรถไฟเดิม เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับชุมชนในพื้นที ่
  แนวเส้นทาง MR-Map ได้ม ีการกำหนดแนวเส้นทางโดยมีระยะทางรวม 6,540 
กิโลเมตร ประกอบด้วย เส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับเส้นทางรถบบราง 4,480 กิโลเมตร 
เส้นทางเฉพาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1,710 กิโลเมตร และเส้นทางเฉพาะระบบราง 350 กิโลเมตร 
ซ่ึงตามกรอบแผนการพัฒนาฯ  ได้มีการกำหนดแนวเส้นทาง จำนวน 10 เส้นทาง ดังนี้ 

 1. เส้นทาง MR1 เชียงราย (ด่านเชียงของ)-สงขลา (ด่านชายแดนมาเลเซีย) ระยะทาง
รวม 2,125 กิโลเมตร  

 2. เส ้นทาง MR2* หนองคาย (ด ่านหนองคาย)-ชลบุร ี (แหลมฉบัง) ระยะทาง 
รวม 666 กิโลเมตร  

 3. เส ้นทาง MR3 บ ึงกาฬ (ด ่านบ ึงกาฬ) -ส ุร ินทร ์  (ด ่านช ่องจอม) ระยะทาง 
รวม 470 กิโลเมตร  

 4. เส ้นทาง MR4 ตาก (ด ่านแม ่สอด) -นครพนม (ด ่านนครพนม) ระยะทาง 
รวม 1,020 กิโลเมตร  

 5. เส้นทาง MR5* กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพ 
แห่งที่ 6) ระยะทางรวม 980 กิโลเมตร  

 6. เส้นทาง MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ระยะทาง
รวม 312 กิโลเมตร  

 7. เส้นทาง MR7 ชลบุรี-ตราด (ด่านคลองใหญ่) ระยะทางรวม 293 กิโลเมตร 
 8. เส้นทาง MR8* ชุมพร-ระนอง ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร  
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 9. เส้นทาง MR9 ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 185 กิโลเมตร 
 10. เส ้นทาง MR10* วงแหวนรอบนอกกร ุงเทพมหานคร รอบที ่  3 ระยะทาง 

รวม 319 กิโลเมตร 
หมายเหตุ : * โครงการนำร่องที่มีศักยภาพ 
 

 
 รูปที่ 2.1.3-8 โครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับ 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MR-Map) 

  4) นโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางน้ำ 
  จากการรวบรวมนโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางน้ำที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า มีนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2560-2564 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของ 
กรมเจ้าท่า เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ สนับสนุนการเชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่างการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริม
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ระบบโลจิสติกส์และการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาและบำรุงรักษา โครงสร้างพื ้นฐานทางน้ำ ทางน้ำ  

ตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ  

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำ 
และการพาณิชยนาวี เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการ
และการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ เช่น โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือโดยสาร เรือขนถ่ายสินค้า
อันตรายตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทย  

• ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
และโลจิสติกส์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีและ  
ที่เก่ียวเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่ชายฝั่งบริเวณกรุงเทพฯ ถึง จังหวัด
ชลบุรี และโครงการก่อสร้างท่าเรือโดยสารเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก – ตะวันตก  

• ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบท  
ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กร 

  4.2) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562-2563 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

   แผนปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 
• กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับโลก 

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย โครงการศึกษา
ออกแบบพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรืออัตโนมัติ และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  

• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยง
โครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ ได้แก่  
การเชื ่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษบูรพาวิถี และโครงการสนับสนุนการเปลี ่ยนถ่ายสินค้า  
และการกองเก็บ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการ
พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท. 

• กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั ้งบริษัทลูก เพื ่อช่วย
ดำเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทน 

• กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุก และการให้บริการที่ครบวงจร ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

• กลยุทธ์ที ่ 5 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของท่าเรือด้วยระบบที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบ Port Community 
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System โครงการบริหารจัดการศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และการพัฒนาระบบตรวจสอบปริมาณ  
ตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบังให้มีประสิทธิภาพ 

• กลยุทธ์ที ่ 6 พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับภารกิจและ 
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 

• กลยุทธ์ที่ 7 บริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ตอบสนองการพัฒนาองค์กร 

• กลยุทธ์ที ่ 8 ยกระดับการดำเนินงาน การให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐาน 
สากล เสริมสร้างนวัตกรรม การบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อกิจการท่าเรือ 
  4.3) แผนการพัฒนาของกองทัพเรือ (ท่าเรือสัตหีบ) 
   แผนการพัฒนามุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือ เพ่ือรองรับการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า  เช่น โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน และ
โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบหรือท่าเรือจุกเสม็ด ที่มีท่าเรือ  6 ท่า แบ่งเป็นท่าที่ 1-3 สำหรับ 
จอดเรือรบของกองทัพเรือ และท่าที่ 4-6 สำหรับขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและรองรับเรือ Ferry 

 5) นโยบายและแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางอากาศ 
  จากการรวบรวมนโยบายและแผนงานโครงสร้างพื ้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ 
ที่เก่ียวข้อง พบว่ามีนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.1) แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน 
   กรมท่าอากาศยานได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560-2564 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบิน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

   อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ไม่มีสนามบินใดอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน 
  5.2) แผนงานของกองทัพเรือ (ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา) 
   การท่าอากาศยานอู่ตะเภา (U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) 
เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารโดยกองทัพเรือ โดยได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน  
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อู่ตะเภา พ.ศ. 2560-2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรที ่สำคัญและผลการดำเนินการองค์กรที ่ผ่านมา ซึ่ งสามารถสรุปเป็นเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามลำดับต่อไปนี้ 

   เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
   (1)  ผู้โดยสารมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี 
   (2)  รายได้เติบโตต่อเนื่องต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
   (3) สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคงของกองทัพเรือ ภายใน 

6 ชั่วโมง 
   (4) รองรับกรณีฉุกเฉินด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศภายใน 6 ชั่วโมง 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพ้ืนฐาน : แผนพัฒนา

เครื ่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและด้านต่าง ๆ พัฒนาระบบบำรุงรักษาท่าอากาศยาน 
ซ่อมแซมลานจอดและทางขับ (Taxi way) ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการท่าอากาศยาน : จัดทำแผนงานและระเบียบ
ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน นโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันของ
ประเทศ : แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพ้ืนที่
ว่างเปล่า โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการรายได้และดำเนินการด้านการตลาด : แผน
เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน แผนพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล : แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามสายงาน 
   นอกจากนี้ยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ คือการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ประกอบด้วย 
   (1) อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 
   (2) ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) และการขนส่งภาคพ้ืนดิน (GTC) 
   (3) ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระยะที่ 2 (MRO) 
   (4) เขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village or Free Trade Zone) และเขตธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง 
   (5) ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) 
   (6) ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน  
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   โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 
3 ของประเทศไทย รองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคน กลายเป็นเมืองการบินตะวันออกใน 5 ปีข้างหน้า และ
เป็นศูนย์กลางเพื ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย โดยใช้เงินลงทุนทั ้งสิ ้นรวม 
290,000 ล้านบาท 
 

 
ที่มา : สกพอ. 

รูปที่ 2.1.3-9 โครงการภายใต้แผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
 

  5.3) แผนงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. รับผิดชอบบริหารจัดการ 
ท่าอากาศยานหลักของประเทศ 6 แห่ง โดยมีเพียงแห่งเดียวคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ที่อยู่ใน
พื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 โดยทอท. ได้พิจารณาแนวนโยบายภาครัฐร่วมกับ  
การประเมินสถานภาพองค์กร จึงมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2559 -2562) ซึ่งมี 
การดำเนินงานตามแผนแม่บทท่ีสำคัญ คือ 

• แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่าอากาศยานเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการพัฒนาและงบประมาณ โดยมีแผนงาน คือ โครงการพัฒนา  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 
ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 ทำให้สามารถรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคนต่อปี 

แผนวิสาหกิจ ทอท. ยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ท่าอากาศยาน  

โดยสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ “ประตูสู่นานาชาติ” “International Gateway” เพ่ือเป็นประตู
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สู่ประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางอาเซียน เป็นตัวเลือกแรกของผู้โดยสารในการเปลี่ยนลำ โดยมีทางเลือก
ในการเชื่อมต่อสายการบินนานาชาติที่หลากหลายที่สุด 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร 
บริหารขีดความสามารถจากพื้นที่ที่ใช้งานปัจุบัน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยสะดวก จัดทำ  
แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน เช่น การรองรับในพื้นที่ Airside, Passenger Terminal และ Cargo 
Terminal 

• ยุทธศาสตร์ท ี ่  3 การพัฒนาการดำเน ินงานด้านกิจการการบิน พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและดำเนินการภายในท่าอากาศยาน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี ่ยวกับการบิน 
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาบริการที ่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติการมากขึ้น 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลาง 
การให้บริการในภูมิภาค 

• ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ 
 

2.2 สถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค  
2.2.1 สถานการณ์และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

 จากการทบทวนและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสถานการณ์ความต้องการในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศ พบว่า ในปัจจุบันการเดินทางและการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่
ภายในประเทศอาศัยโครงข่ายทางถนนเป็นหลัก โดยรูปที่ 2.2.1-1 แสดงสัดส่วนรูปแบบในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า โดยพบว่าการเดินทางในประเทศประมาณร้อยละ 93 อาศัยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ
โดยสารสาธารณะ ในขณะที่การขนส่งสินค้าได้อาศัยการขนส่งทางรถบรรทุกประมาณร้อยละ 84 ซึ่งเป็น
รูปแบบที่มีต้นทุนในการเดินทางและการขนส่งสินค้าสูง เมือ่เทียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 
รูปที่ 2.2.1-1 สัดส่วนรูปแบบในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน 
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 สำหรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าพ้ืนทีภ่าคตะวันออกมีลักษณะเช่นเดียวกับการขนส่งของ
ในของประเทศ กล่าวคืออาศัยโครงข่ายทางถนนเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดย
มีสัดส่วนการเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะสูงถึงประมาณร้อยละ 93 ของการ
เดินทางในพื้นที่ และมีสัดส่วนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสูงถึงประมาณร้อยละ 98 ดังแสดงในรูปที่ 
2.2.1-2 ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตเมื่อโครงการด้านคมนาคมและขนส่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้
เปิดให้บริการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมือง
การบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และ
การเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟทางคู่ในพื้นที่ จะส่งผลให้สัดส่วนการเดินทางและการขนส่งสินค้าในพื้นที่โดย
โครงข่ายทางถนนมีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน 
 

 
รูปที่ 2.2.1-2 สัดส่วนรูปแบบในการเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ภาคตะวันออกในปัจจุบัน 

 
 อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้ประกอบการ แม้ว่าต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ต่อหน่วยจะมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 15.2 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2553 มาอยู่ที่ร้อยละ 13.4 ต่อ GDP ใน
ปี พ.ศ. 2562 จากการขยายโครงข่ายทางถนน และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและดำเนินการด้านการ
จัดการสินค้า แต่พบว่าต้นทุนที่ลดลงเป็นเพียงสัดส่วนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา
โครงข่ายทางถนน และเป็นภาระของผู้ประกอบการที่ต้องจัดหาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและ
โอกาสในการแข่งขันในด้านต้นทุน ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ รวมถึงลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่ง โดยรูปที ่ 2.2.1-3 แสดงแนวโน้มของต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ที ่ผ่านมาตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. 2552-2560 
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รูปที่ 2.2.1-3 แนวโน้มของต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2562 

 
 ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางและทางน้ำร่วมกับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
สินค้าที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำจะช่วยให้แนวโน้มของต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ต่อหน่วยลดลงอย่างมี
น ัยสำคัญ และส่งผลในระยะยาวต่อไป โดยการขนส่งผ ่านรถบรรทุกมีต ้นทุนเฉล ี ่ยอย ู ่ท ี ่  2.12  
บาท/ตัน-กิโลเมตร ในขณะที่การขนส่งทางรางมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.95 บาท/ตัน-กิโลเมตร และการขนส่ง
ทางน้ำมีต้นทุนเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 0.65 บาท/ตัน-กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ ่งสอดคล้องตามเป้าประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 1) ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายทางถนน 
  ด้านสภาพการเดินทางพบว่าโครงข่ายทางถนนมีความหนาแน่น โดยเฉพาะบนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 และพบการกระจุกตัวของปริมาณการจราจรบริเวณเมืองหลักในภาคตะวันออก เช่น 
เมืองฉะเชิงเทรา เมืองชลบุรี เมืองศรีราชา และเมืองระยอง เป็นต้น และมีแนวโน้มที่ปริมาณการจราจร  
จะหนาแน่นมากขึ้น แม้ว่าโครงข่ายถนนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ตาม โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ  
ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแยกปริมาณจราจรผ่านทาง (through traffic) และ
ปริมาณจราจรในพื้นที่ (local traffic) นอกจากนี้ ยังมีโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูง เช่น ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา และทางยกระดับบูรพาวิถี เป็นทางเลือกในการ
รองรับปริมาณการจราจร โดยรูปที่ 2.2.1-4 แสดงให้เห็นถึงปริมาณการจราจรที่หนาแน่นตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ซึ่งมีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย 40,000-80,000 คันต่อวัน 
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ที่มา : กรมทางหลวง, พ.ศ.2562 

รูปที่ 2.2.1-4 แผนที่แสดงปริมาณการจราจรเฉลี่ยบนทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
 2) ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายทางราง 
  โครงข่ายทางรางของภาคตะวันออกเริ่มจากสถานีกรุงเทพ ผ่านฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ไปสิ้นสุดปลายทางที่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (กม.255) และสายรถไฟสายตะวันออกมี ทางแยก
ออกไปอีกหลายสาย ได้แก่ สถานีชุมทางคลองสิบเก้า (กม.85) มีทางแยกไปบรรจบทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางแก่งคอย (กม.168) และจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (กม.61) มีทาง
แยกไปท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ (กม.134) ต่อเนื่องไปยังสถานีชุมทางศรีราชาจะมีทางแยกไปท่ าเรือแหลมฉบัง 
และท่ีสถานีชุมทางเขาชีจรรย์มีทางแยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  โดยโครงข่ายทางรางระหว่างสถานีหัวหมากไปยังสถานีชุมทางฉะเชิงเทราปัจจุบันเป็น
ทางสาม และจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราไปยังสถานีชุมทางคลองสิบเก้าและสถานีชุมทางศรีราชาได้รับ
การก่อสร้างเป็นทางคู่และเปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน ส่วนโครงข่ายอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นทาง
เดี่ยวไปจนถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีมาบตาพุด และจากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟมีประมาณ 10.3 ล้านตันต่อปี โดยการขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณสูง
ที่สุดประมาณ 6.4 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62.43 รองลงมาคือสินค้ากลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงและ
ซีเมนต์ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2.2.1-1 และรูปที่ 2.2.1-5 
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ตารางท่ี 2.2.1-1 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ในปี พ.ศ. 2562 
รายการสินค้า ปริมาณสินค้า (ตัน/ปี) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. คอนเทนเนอร์ 6,463,043 

62.43 
1.1 คอนเทนเนอร์สายตะวันออก  4,726,367  
1.2 คอนเทนเนอร์ทั่วไป  883,180  
1.3 คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ LAND BRIDGE 425,788 
1.3 คอนเทนเนอร์ (มาบตาพุด-แหลมฉบัง)  427,708  

2. พลังงานเชื้อเพลิง 
  

1,832,700 
17.70 2.1 น้ำมันดิบ  871,535  

2.2 ก๊าซแอลพีจ ี  486,432  
2.3 น้ำมันท่ัวไป  474,733  

3. ซีเมนต ์ 2,056,901 
19.21 3.1 ซีเมนต์ผง 1,651,850 

3.2 ซีเมนต์ถุง   336,386 
4. สินค้าอ่ืน ๆ   68,665  0.66 

รวมท้ังหมด 10,352,644 100 

ที่มา : ฝ่ายการพาณิชย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 
หมายเหตุ : สินค้าอื่น ๆ ได้แก่ ของใช้ทหาร ตำรวจ ล้อเลื่อนส่วนประกอบ และสินค้าอื่น ๆ 
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ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย  

รูปที่ 2.2.1-5 โครงข่ายคมนาคมทางราง 
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  ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางราง ปัจจุบันพื ้นที ่ภาคตะวันออก 
มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) ของเอกชนที่ท่าเรือมาบตาพุด และมีสถานีตู้สินค้าที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้า 
ขาเข้าและสินค้าขาออกอยู่ที่ท่าเรือมาบตาพุด และที่ ICD ลาดกระบังเป็นหลัก โดยกระทรวงคมนาคมมี
แผนพัฒนาโครงการโลจิสติกส์ฮับ เพ่ือยกระดับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ โดยการเพ่ิม 
Dry Port รองรับตู้สินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลาว และประเทศกัมพูชา (โครงการพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC) ดังรูปที่ 2.2.1-6 แสดงที่ตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 
                ที่มา : ปรับปรุงจากกรมทางหลวง การทา่เรือแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย  

รูปที่ 2.2.1-6 ตำแหน่งท่ีตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าในไทย 
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 3) ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายทางน้ำ 
  โครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้ำในปัจจุบันแบ่งออกเป็นการขนส่งสินค้าทางลำน้ำ  
และการขนส่งทางชายฝั่ง ซึ่งการขนส่งสินค้าทางลำน้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาคือการขนส่งผ่า น
แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง โดยมีระยะเดินเรือจากปากแม่น้ำเป็นระยะ 170 กิโลเมตร และ  
10 กิโลเมตร ตามลำดับ ในการขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นการขนส่งภายในประเทศ   
และระหว่างประเทศ โดยมีท่าเรือที่มีความสำคัญ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ 
และท่าเรือมาบตาพุด 
 

 
    ทีม่า : รวบรวมจากกรมเจ้าทา่ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

รูปที่ 2.2.1-7 โครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้ำ 
 
  จากข้อมูลสถิติการขนส่งทางน้ำรวบรวมโดยกรมจ้าท่า พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ
สินค้าทางน้ำระหว่างประเทศ 231.88 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 79 ของปริมาณสินค้าทางน้ำ และปริมาณ
สินค้าทางน้ำจากชายฝั ่งภายในประเทศ 61.80 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณสินค้าทางน้ำ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.1-2 โดยสามารถจำแนกประเภทสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าทางน้ำทั้ง 2 ประเภทดังตารางท่ี 2.2.1-3 ถึงตารางท่ี 2.2.1-4 
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ตารางที่ 2.2.1-2 ปริมาณสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศและตามแนวชายฝั่งภายในประเทศ พ.ศ. 2561 

ประเภทเรือ 
จำนวนเรือ (เที่ยวลำ) 

ปริมาณสินค้า (ตัน) 
เรือทั้งหมด เรือเปล่า เรือสินค้า 

เรือค้าต่างประเทศ 
ขาเข้า       44,321       21,611       22,710        160,466,628.99  
ขาออก     40,096       24,063       16,033          71,417,551.63  
รวม      84,417       45,674       38,743       231,884,180.62  

เรือค้าชายฝ่ัง 
ขาเข้า      37,339       19,405       17,934          29,225,376.59  
ขาออก      37,346       15,840       21,506          32,572,305.07  
รวม      74,685       35,245       39,440         61,797,681.66  

รวมทั้งสิ้น 
ขาเข้า      81,660       41,016       40,644        189,692,005.58  
ขาออก      77,442       39,903       37,539        103,989,856.70  
รวม     159,102       80,919       78,183       293,681,862.28  

ที่มา : รวบรวมจากกรมเจ้าท่า 

ตารางท่ี 2.2.1-3 ปริมาณสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศตามประเภทสินค้า พ.ศ. 2561 

 
ที่มา : รวบรวมจากกรมเจ้าท่า 

ตารางท่ี 2.2.1-4 ปริมาณสินค้าทางน้ำตามแนวชายฝั่งภายในประเทศตามประเภทสินค้า พ.ศ. 2561 

 
ที่มา : รวบรวมจากกรมเจ้าท่า 
 

ด่าน ล าดับ ประเภทสินค้า
ปริมาณสินค้า

(ล้านตัน)
ร้อยละ ด่าน ล าดับ ประเภทสินค้า

ปริมาณสินค้า

(ล้านตัน)
ร้อยละ

1 ไม่ระบุประเภทสินค้า 37.763 41.58 1 สินค้าเบ็ดเตล็ด 24.378 63.65

2 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 27.532 30.31 2 ไม่ระบุประเภทสินค้า 10.755 28.08

3 สินค้าเบ็ดเตล็ด 25.356 27.92 3 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2.479 6.47

1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 36.766 72.28 1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 8.114 66.31

2 แร่เชือ้เพลิง 6.243 12.27 2 เคมีภัณฑ์ 2.910 23.78

3 เคมีภัณฑ์ 4.169 8.19 3 โลหะภัณฑ์ 0.461 3.76

1 สินค้าเบ็ดเตล็ด 8.059 56.59 1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 6.108 76.22

2 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 3.191 22.40 2 สินค้าเบ็ดเตล็ด 1.379 17.21

3 ไม่ระบุประเภทสินค้า 2.992 21.01 3 ไม้ 0.290 3.61

3. สงขลา

8.014 ล้านตัน

1. แหลมฉบัง

90.827 ล้านตัน

2. มาบตาพุด

50.867 ล้านตัน

3. กรุงเทพฯ

14.241 ล้านตัน

ขาเข้า ขาออก

1. แหลมฉบัง

38.300 ล้านตัน

2. มาบตาพุด

12.237 ล้านตัน

ด่าน ล าดับ ประเภทสินค้า
ปริมาณสินค้า

(ล้านตัน)
ร้อยละ ด่าน ล าดับ ประเภทสินค้า

ปริมาณสินค้า

(ล้านตัน)
ร้อยละ

1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 6.855 57.63 1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 11.693 65.03

2 สินค้าเบ็ดเตล็ด 4.916 41.33 2 สินค้าเบ็ดเตล็ด 5.435 30.23

3 โลหะภัณฑ์ 0.108 0.91 3 เคมีภัณฑ์ 0.350 1.94

1 สินค้าเบ็ดเตล็ด 2.518 68.32 1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 6.323 97.14

2 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1.021 27.69 2 เคมีภัณฑ์ 0.165 2.53

3 เคมีภัณฑ์ 0.111 3.01 3 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 0.013 0.20

1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 3.328 98.65 1 สินค้าเบ็ดเตล็ด 4.616 87.07

2 โลหะภัณฑ์ 0.020 0.59 2 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 0.597 11.26

3 เคมีภัณฑ์ 0.015 0.44 3 ซีเมนต์ 0.040 0.76

3. กรุงเทพฯ

3.373 ล้านตัน

3. สมุทรปราการ

5.302 ล้านตัน

ขาเข้า ขาออก

1. สมุทรปราการ

11.895 ล้านตัน

1. แหลมฉบัง

17.980 ล้านตัน

2. แหลมฉบัง

3.685 ล้านตัน

2. มาบตาพุด

6.509 ล้านตัน
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 4) ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายทางอากาศ  
 ในปัจจุบันมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศในพื้นที่ศึกษาประกอบไปด้วย
สนามบินต่าง ๆ ภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีท่าอากาศยาน
อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ส่วนกองทัพ เรือมีท่า
อากาศยานอยู่ในความรับผิดชอบคือท่าอากาศยานอู่ตะเภา (รูปที่ 2.2.1-8) นอกจากนี้ยังพบว่ามีสนามบิน
ตราดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสถิติการดำเนินงานรวมของ
ทั้ง 4 สนามบิน ในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนเที่ยวบิน 651,413 เที่ยว ผู้โดยสาร 105,332,841 คน และ
สินค้า 1,557,843 ตัน สรุปได้ดังตารางท่ี 2.2.1-5 

 
  ที่มา : รวบรวมจากหน่วยงานและกรมการบินพลเรือน 

รูปที่ 2.2.1-8 แผนที่สนามบินในประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 2.2.1-5 ข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศของสนามบินในพื้นที่ศึกษา 

ท่าอากาศยาน จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร (คน) จำนวนสนิค้า (ตัน) 
1. สุวรรณภูม ิ 364,047 62,814,644 1,500,139 
2. ดอนเมือง 269,964 40,563,727 57,692 
3. อู่ตะเภา 15,105 1,859,064 - 
4. ตราด 2,297 95,406 12 

รวม 651,413 105,332,841 1,557,843 
ที่มา : รวบรวมจากหน่วยงานและกรมการบินพลเรือน พ.ศ. 2561 
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2.2.2 สถานการณ์และความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค 

 1) ประปา 
  ระบบประปาชุมชน ในพื้นที่ EEC อยู่ในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
เขต 1 มีสาขาที ่ให้บริการจำนวน 13 สาขา และพื้นที ่เชื ่อมโยง อยู ่ในพื ้นที ่บริการของการประปา 
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีสาขาที่ให้บริการจำนวน 6 สาขา รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.2-1 และรูปที่ 2.2.2-1 
แสดงตำแหน่งที่ตั ้งสถานีระบบผลิตน้ำประปาและแนวท่อจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ EEC และพื้นที่
เชื่อมโยง ซ่ึงแหล่งน้ำดิบหลักสำหรับผลิตประปา 3 แหล่ง มาจากน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 
น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของ กปภ. และน้ำดิบจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) (East Water) 
ตารางท่ี 2.2.2-1 สาขาที่ให้บริการประปาชุมชนและกำลังการผลิตในพื้นที่ EEC และพื้นที่เชื่อมโยง 

จังหวัด สาขาท่ีให้บริการ (แห่ง) กำลังการผลิต(1) (ลบ.ม./วัน) 
ชลบุรี 6 828,493 
ระยอง 3 201,589 
ฉะเชิงเทรา 4 175,205 

รวมในพื้นที่ EEC 13 1,205,587 
จันทบุรี 2 75,369 
ตราด 2 48,958 
ปราจีนบุรี 2 55,205 

รวมในพื้นที่เชื่อมโยง 6 179,534 

หมายเหตุ :  (1) กำลังการผลิตน้ำประปา ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลทางหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค 
ที่มา :  บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)  

   น้ำใช้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม จัดสรรโดยบริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (East Water) โดยการให้บริการ
น้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการประปาส่วนภูมิภาคบางแห่ง น้ำดิบที่ East 
Water จัดสรรให้กับภาคอุตสาหกรรม มาจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานเป็นหลัก โดยมีแนวโครงข่าย
ท่อส่งน้ำเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ 
ประแสร์ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในจังหวัดระยอง  
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และอ่างเก็บน้ำบางพระ ในจังหวัดชลบุรี โดยมีแนวท่อส่งน้ำและผันน้ำเชื่อมโยง
ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในส่วนน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันของ
พื้นที่เชื่อมโยง มีเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี  โดยการบริหารจัดการเองใน 
แต่ละนิคม ส่วนจังหวัดตราด และปราจีนบุรี ยังไม่มีการใช้น้ำในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากยังไม่พบ
ข้อมูลว่ามีนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว 
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รูปที่ 2.2.2-1 แสดงตำแหน่งสถานีระบบผลิตน้ำประปาและแนวท่อจ่ายน้ำประปา 

ในเขตพื้นที่ EEC และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง 
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 2) ไฟฟ้า 
  ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ในเขตการให้บริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็น EEC ต่อขยาย อยู่ใน
เขตการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 -2580 (PDP2018) ปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า ทั ้งสิ ้น 10 ,928 MW ในขณะที่ 
ความต้องการไฟฟ้า (Load Profile) สูงสุด 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9,166 MW ซึ่งชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 2,759 MW, 2,113 MW และ 1,033 MW ตามลำดับ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็น 
EEC ต่อขยาย มีค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที ่ 624 MW และพื้นที่เชื ่อมโยง จันทบุรี ตราด มีค่า 
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 267 MW และ 110 MW ตามลำดับ  
 

2.3 แนวโน้มความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการ
เติบโตของ EEC ในอนาคต 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อประกอบการจัดทำแผนการ
ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม มีจุดประสงค์เพื ่อรองรับความต้องการของผู ้ใช้งาน (User 
Demand) ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการวิเคราะห์จากการคาดการณ์ปริมาณความ
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า จากจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ EEC เชื่อมโยงไปถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มเติบโตด้านความเป็น
แหล่งเมืองและชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
  
2.3.1 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวของแหล่งเมืองและชุมชน 

 จากโครงการลงทุนต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ซึ่งจะสร้างโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคม และยังส่งผลต่อการขยายตัวของประชากรภายในพื้นที่ สกพอ. จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ที่จะพัฒนาเมืองใหม่และชุมชนตามแผนการพัฒนาเมืองใหม่
และชุมชน ศูนย์กลางทางธุรกิจ และศูนย์กลางทางการเงิน สำหรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ระยะที่ 2 คำนึงถึงการเชื่อมต่อกับพื้นที่ที ่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและกิจกรรมในชุมชนเดิมของพื้นที่ EEC อยู่ไม่ไกลจากโครงการพัฒนาสำคัญ และ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งหลักที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ EEC  
ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2560-2565 ได้แก่ เส้นทางระบบราง ที ่ประกอบด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ 
รองลงมาคือระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการพัฒนาการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งเสริมแนวระเบียง
เลียบชายฝั่งให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตลอดจนสอดคล้องการขยายตัวของประชากรที่จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
มากในอนาคตในระยะ 20 ปีข้างหน้า ทั้งในพื้นที่ EEC และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ที่คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการ
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เพิ่มของประชากรที่ประมาณ 1.9-2.1 เท่า และมีการกระจุกตัวต่ำของประชากรนอกเขตพื้นที่เมืองหรือ
ชนบท (อัตราการเพิ่มของประชากรที่ประมาณ 1.1-1.3 เท่า) จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จำนวน
นักท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรและแรงงานที่เข้ามาเท่ียวและทำงานในพ้ืนที่ EEC 
 ด้วยแนวโน้มการขยายตัวของแหล่งเมืองและชุมชน และแผนการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชนฯ 
ระยะที่ 2 ข้างต้น คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 1,050,000 คน จึงจำเป็นต้องมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคหลักสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการ
เดินทางของประชากรเมืองและชุมชนในพื้นที่เมืองเป้าหมายหลัก จำนวน 10 เมือง ดังรูปที่ 2.3.1-1  
 

 
รูปที่ 2.3.1-1 พื้นที่พัฒนาเมืองเป้าหมายหลักในพื้นที่ EEC และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ EEC และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพของระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง จะคำนึงถึงความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่พัฒนาเมืองเป้าหมายหลัก และรูปแบบการพัฒนาเมือง ได้แก่   
 (1) มหานครการบินภาคตะวันออก พื้นที่รัศมี 30 x 30 กิโลเมตร รอบสนามบินอู่ตะเภา 
ประกอบด้วย เมืองศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรองที่เกาะกลุ่มเชื่อมโยงทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงบทบาท  
การบริการทางธุรกิจการค้าและบริการสาธารณะ โดยต้องมีการเชื่อมต่อการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เพ่ือการขนส่งและการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองที่มีบทบาทแตกต่างกันและ
สนามบินอู่ตะเภา  
 (2) เมืองศูนย์กลางการบริหารปกครอง ประกอบด้วย เมืองชลบุรี ศรีราชา พัทยา ระยอง  
บ้านฉาง และปลวกแดง มีการกระจุกตัวของประชากรสูงจึงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง  
เพ่ือป้องกันสภาพการจราจรหนาแน่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจที่
สำคัญได้อย่างสะดวก  
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 (3) เมืองรอบสถานีขนส่งมวลชน เป็นการพัฒนาพื ้นที่บริเวณสถานีรถไฟหลัก ได้แก่  
สถานีรถไฟความเร็วส ูงฉะเชิงเทรา ศรีราชา พัทยา และระยอง ตามแนวคิด Transit-Oriented 
Development (TOD) ท ี ่ต ้องม ีระบบขนส ่ งสาธารณะเช ื ่อมต ่อระหว ่าง TOD ก ับแหล ่งเม ือง  
แหล่งเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว 
 (4) เมืองศูนย์กลางชุมชนชนบท เชื ่อมโยงกับโครงสร้างพื ้นฐานระดับภาคที่มีบทบาท 
ในการเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับพื ้นที ่ เม ืองอื ่นๆ ที ่อยู ่ในตอนกลาง ตอนเหนือ และ 
ด้านตะวันออกบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา คือ โครการเส้นทางหลวงแผ่นดิน เช่น 
331 และ 304 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต รวมถึงเส้นทางรถไฟทางคู่สายตะวันออก 
กรุงเทพมหานคร-อรัญประเทศ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พื้นที่ 
ทำการเกษตรของชุมชนเกษตรกรรมทั้งพืชไร่ และพืชสวน ที่มีความต้องการการเชื่อมต่อด้านการคมนาคม
ใหส้ามารถเข้าถึงศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชยกรรม และบริการได้  
 (5) เมืองใหม่อัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ EEC มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่
ดี จากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงบริการของประชาชนในเมืองและชุมชนที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (6) เมืองท่องเที ่ยวชายฝั่งทะเล และเกาะต่าง ๆ รองรับการขยายตัวของการท่องเที ่ยว 
เชิงนิเวศ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับกลุ่มเมืองใหม่และเมืองศูนย์กลางหลักที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
รองรับประชากรที่เพ่ิมข้ึนของภาคตะวันออก 
  
2.3.2 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ที่มุ ่งเน้นการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พบว่า สถานการณ์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2559
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 ซึ ่งเป็นปีที ่พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา (เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ที่มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง 6.24 แสน
ล้านบาท ในขณะที ่ม ีการออกบัตรส ่งเสร ิมการลงทุน 3.72 แสนล้านบาท และหากรวมมูลค่า  
การออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วง พ.ศ. 2560 -2562 ในพื้นที ่ EEC จะอยู ่ที ่ 8.8 แสนล้านบาท  
เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 มูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของชลบุรี 
และระยองรวมปี พ.ศ. 2560-2562 จะใกล้เคียงกันที่ประมาณ 4 แสนล้านบาท ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 จังหวัด
ในพื้นที่ EEC ที่มีมูลค่าเงินลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสูงสุด คือ ระยอง ในขณะที่จำนวนโรงงานสงูสุด 
คือ ชลบุรี 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อปริมาณการขนส่งสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุปกรณ์
อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ที่มีความต้องการสูงในการกระจายสินค้าเพื่อบริโภคภายในประเทศกว่าร้อยละ 48 
และส่งออกในปริมาณร้อยละ 52 โดยมีฐานที่มั่นอยู่ในภาคตะวันออกมานานหลาย 10 ปี จนมีเครือข่าย
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การผลิตที่แข็งแกร่งอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า เงินลงทุนสูงที่สุดเป็น 2 อันดับ
แรกใน EEC (อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมูลค่าการลงทุน 73,995 ล้านบาท และอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าการลงทุน 80,490 ล้านบาท) (อ้างอิงจาก: คำขอส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , มกราคม 2558-มิถุนายน 2562) และยังคงมี
การขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยอุตสาหกรรมข้างต้นเน้นการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกชิ้นส่วน/
สินค้าสำเร็จรูป ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังเป็นหลัก และมีปริมาณการขนส่งสูง กระจุกตัวอยู ่ใน  
นิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ ใกล้กับท่าเรือฯ ในบริเวณอำเภอศรีราชา อำเภอ
พานทอง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แหล่งอุตสาหกรรมบริเวณอำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง ตลอดจนพื้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  นอกจากนี้ ในช่วงปี  
พ.ศ. 2559-2562 การขยายและการประกอบการกิจการใหม่ในอุตสาหกรรม S curve ในสามจังหวัด EEC 
และพื้นที่ศักยภาพเกี่ยวเนื่องอย่างจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ยังคงเป็นคลัสเตอร์ยานยนต์ คลัสเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ และคลัสเตอร์แปรรูปอาหาร และพบการลงทุนในคลัสเตอร์หุ่นยนต์และแขนกล คลัสเตอร์
เทคโนโลยีชีวภาพ คลัสเตอร์ดิจิทัล และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุขภาพ  
 

 
รูปที ่2.3.2-1 แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และพื้นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 

 

 ส่วนในอนาคตเมื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
(Airport City) และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการหลักและสำคัญ (EEC 
Project List) ของการพัฒนา EEC ตั้งแต่ระยะแรก เปิดดำเนินการ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดการณ์ว่าศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานจะมีมูลค่าประมาณ 
1.2 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2575 เติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 5 ต่อปี และสามารถส่งออก
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ชิ้นส่วนอากาศยานได้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย จึงคาดว่าจะเกิดการขนส่ง เช่น ชิ้นส่ วนอากาศยาน 
ตลอดจนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบินเพ่ิมข้ึนอย่างมากเช่นกัน 
 ด้วยแนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ในภาพรวมยังคงมีการนำเข้าส่งออก
ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังซ่ึงเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก โดยมีสินค้าบางส่วนที่มีมูลค่าสูงหรือ
ต้องการความรวดเร็วในการส่งออกผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่จะมีการเปลี่ยนมาใช้บริการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภาสูงขึ้นภายหลังจากที่ท่าอากาศยาน ฯ เปิดดำเนินการประมาณปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป 
ที่สำคัญ คือ ทิศทางการไหลของสินค้าระหว่างคลัสเตอร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในห่วงโซ่อุปทานภายใน
พื้นที ่ EEC ที่ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่พัฒนาอุตสาหกรรม และพื้นที ่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ ่ง ปัจจุบัน 
มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 10+2 อุตสาหกรรม รวม 
35 แห่ง จำแนกเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื ่อกิจการพิเศษ จำนวน 7 แห่ง และเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม จำนวน 28 แห่ง โดยเป็นพื้นที่พร้อมลงทุนและพื้นที่ที่อยู่ระหวา่ง
การพัฒนาโครงการ จากการคาดการณ์และวิเคราะห์ความพอเพียงของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ภายใตแ้ผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าพ้ืนที่รองรับการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC มีความเพียงพอในระยะกลาง (10 ปี) และระยะยาว (50 ปี)  
 ดังนั้น เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มในพื้นที่ EEC และป้องกัน 
การย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนชาวต่างชาติ การจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จะคำนึงถึงการเชื ่อมต่อเข้ากับพื ้นที ่พ ัฒนาอุตสาหกรรม และพื ้นที ่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมโลจิสติกส์สำหรับการ
นำเข้าส่งออก ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC อันเป็นปัจจัย
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 
2.3.3 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตร 

 ปัจจุบัน สินค้าเกษตรที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ EEC และพื้นที่ข้างเคียง 
(จันทุรีและตราด) ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะม่วง และเงาะ ทั้งแบบผลสดและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ของตลาดหลักอย่าง จีน เวียดนาม และฮ่องกงยังมีต่อเนื่อง ตลอดจน
เนื้อไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และเนื้อไก่ปรุงแต่ง ขยายตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศคู่ค้าที่เป็น
ตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศในอาเซียน และการส่งออกไก่สดแช่เข็ง
ไปประเทศจีนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกไข่ไก่ ไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์ อย่างไรก็
ตาม กุ้งและผลิตภัณฑ์มีทั้งปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาลดการ
นำเข้าจากไทย จากค่าเงินบาทที่แข็งตัวต่อเนื่อง 
 ในขณะเดียวกัน พบว่าภาคการเกษตรจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรโลกที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.7 พันล้านคนภายในปี พ.ศ. 2593 และจากการส่งเสริม 
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การลงทุนอุตสาหกรรมและการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ทำให้จำนวนแรงงานและ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการวัตถุดิบและผลผลิตการเกษตรในการบริโภคภายในพื้นที่
รวมทั้งความต้องการของพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำเพิ่มสูงมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2580 คาดการณ์
ว่าประชากรในพื้นที่จะเพิ ่มขึ้นที่ 6 ,026,841 คน และนักท่องเที ่ยว 206,039,240 คน ประกอบกับ
โครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู ้สูงอายุ กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยม
ธรรมชาติ จะทำให้ทิศทางการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการด้านอาหาร มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงเป็นอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทย์พ้ืนบ้าน อาหารชีวภาพ พืชผักปลอดสารพิษ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
 

 
รูปที่ 2.3.3-1 แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ EEC และพื้นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 

 แผนการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC ที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ประเทศ ส่วนหนึ่งจึงมุ่งให้การผลิตสินค้าในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สามารถ
ตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดดังข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดการพื้นที่เกษตร 
เป็นกลุ่ม (คลัสเตอร์) และเน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดทำแผนงาน/โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจำเป็นต้องนำแผนการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC  
มาประกอบการพิจารณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมโลจิสติกส์ให้แก่ภาคการเกษตร ให้ สามารถ
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างครบวงจร โดยมีระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน รถไฟ 
ท่าเรือน้ำลึก (ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด) และท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยง
ไปสู่นานาชาติ สู่ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ จีน อินเดีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ดังทิศทาง
การพัฒนาการเกษตรรายพ้ืนที่ ดังนี้  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตข้าว มันสำปะหลัง มะม่วงสุก ปลากระพงขาว ไก่เนื้อ และไก่
ไข ่โดยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งและผลผลิตกุ้งมากที่สุดใน EEC ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ได้ผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงสูงถึง 
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18,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.1 ของผลผลิตกุ้ง EEC นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการผลิตปลากระพงเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีผลผลิตปลากระพง 13,707 ตัน จึงมีแผนพัฒนาให้เกิดเป็น
แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรม (Aquaculture Industry Valley) และปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร และผักปลอดสารพิษ ในพ้ืนที่ ส.ป.ก.  
 จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งผลิตยางพารา มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และการทำปศุสัตว์ (สุกร)  
มีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพลังงาน (Bio Energy Crop Belt) สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีความเหมาะสมสูงและปานกลางในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง
ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจังหวัด และพื้นที่เพาะปลูกอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรม
พลาสติกเดิมในจังหวัดชลบุรี ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตพลาสติกชีวภาพ รวมถึงปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่
การเพาะเลี้ยงปศุสัตว์มูลค่าสูง (โคขุน) และพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่ ส.ป.ก.  
 จังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตพืชสวนทั้งทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียนที่มีความ
ต้องการปริมาณมากในจีน และยางพารา รวมทั้งพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่มีศักยภาพสูงในการเพาะเลี้ ยงกุ้ง
ทะเล มีแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนและเป็นแหล่งรวบรวมผลไม้และอาหารทะเลสด (Fruit 
and Seafood Valley) เพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่า และตอบสนองความต้องการอาหารคุณภาพสูง
ในพื้นที่ EEC โดยใช้ประโยชน์จากความเย็นที่เหลือจากกระบวนการในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในการ 
แช่แข็งผลไม้และอาหารทะเลแปรรูป จากตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดระยองที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เพาะปลูก
ผลไม้ใกล้เคียงในจังหวัดจันทบุรีและตราด และพ้ืนที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดชลบุรี 
 การจัดตั้งตลาดกลางค้าส่งผลไม้เมืองร้อน/ตลาดกลางค้าส่งปลาและอาหารแปรรูปข้างต้น จะ
สามารถช่วยเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจากการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ แปรรูป และคงมาตรฐาน
คุณภาพของผลผลิตด้วยระบบตลาดกลางผลไม้ และขายผลผลิตในราคาที่ไม่ถูกเอาเปรียบ สามารถใช้
สถานที่เพื่อรวบรวมสินค้า เก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น/ห้องแช่แข็งก่อนขนส่งทางบกส่งต่อไปยังตลาดไท
และกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ และไปยังประเทศจีน ด้วยเส้นทาง R9 R12 และ R3A หรือ
ขนส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน และประเทศเป้าหมายใหม่ ๆ ในอนาคต
ต่อไปได้ ดังเส้นทางสายหลักในการกระจายผลไม้ภายในประเทศและการส่งออก ในรูปที่ 2.3.3-2 
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รูปที่ 2.3.3-2 เส้นทางสายหลักในการกระจายผลไม้ภายในประเทศและการส่งออก 

 ด้านแนวโน้มความต้องการบริโภคสัตว์น้ำ คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2580 จะมีความต้องการ
บริโภคสัตว์น้ำในพื้นที่ EEC เพิ่มสูงขึ้นเป็น 202,595.20 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี พ.ศ. 2560  
ที่มีความต้องการเพียง 135,431.63 ตัน ดังนั้น ผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ EEC ยังสามารถร่วมใช้ประโยชน์
จากการจัดตั้งตลาดค้าส่งกลาง ฯ เพื่อการรวบรวมและเก็บรักษาผลผลิตสัตว์น้ำโดยการแช่เย็น/แช่แข็ง 
ก่อนนำออกจากพ้ืนที่ EEC ไปจำหน่ายยังตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะมีผู้ซื้อสัตว์น้ำไปกระจาย
ยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ ด้วยความต้องการวัตถุดิบและผลผลิตการเกษตรในการบริโภคที่เพ่ิม
สูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรนานาชนิดในพ้ืนที่ EEC รวมทั้งสัตว์น้ำ
จากจันทบุรีและตราดซึ่งมีการส่งออกที่ที่เรือแหลมฉบัง อาจมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาการพัฒนาท่าเรือ
เอนกประสงค์ที่ท่าเรือมาบตาพุดเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าประมง เพื่อลดต้นทุน 
ด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
2.3.4 แนวโน้มความต้องการระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมการการท่องเที่ยว 

 จากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC และพื้นที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า  ในปี พ.ศ. 2580 จะมีจำนวน
นักท่องเที ่ยวผู ้มาเยี ่ยมเยือนประมาณ 51.75 ล้านคน หรือเพิ ่มขึ ้น 5.7 เท่า แบ่งเป็นนักท่องเที ่ยว
ภายในประเทศร้อยละ 60 และนักท่องเที่ยวต่างประเทศร้อยละ 40 โดยมีอัตราการเติบโตของจำนวน
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยที่ร้อยละ 10.16 ต่อปี ซึ่งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะเน้นการกระจายการกระจุกตัว
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ของแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนที่รวมถึงพ้ืนที่ข้างเคียงมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ประกอบกับการจัดกิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งครอบครัวและนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT-Free 
Individual Traveller) นั้น ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณา
เพื่อการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 ตามพื้นที่เป้าหมายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในรูปที่ 2.3.4-1 
 

 
รูปที่ 2.3.4-1 พื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC 

และพื้นที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 

 เมื่อการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ดำเนินการแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการ จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวในพื้นที่ EEC ได้มากขึ ้น หากมี 
การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและรถโดยสารสาธารณะจากสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สนามบิน  
สู ่แหล่งท่องเที ่ยวสำคัญ และจุดหมายปลายทางแห่งการจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการหรือ 
กิจกรรมไมซ์ในระดับผู้นำทั้งในส่วนภูมิภาคและระหว่างประเทศในเมืองพัทยา และเชื่อมโยงกับการพัฒนา 
Mobile application บน Online Platform เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการเดินทางและแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่นิยมการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และแนวโน้มของการวาง
แผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT-Free Individual Traveller)  
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองและพื้นที่
เชื่อมต่อ  
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 นอกจากนี้ แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ .ศ. 2566-2570 ยังให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือสำราญที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือสัตหีบ ท่าเรือบาลีฮาย ด้วยการพัฒนางานโลจิสติกส์และการบริหารจัดการเป็นสำคัญ เช่น ในระยะ
สั้นให้เพ่ิมจำนวนเรือที่เข้าเทียบท่า ทั้งเพ่ือการขนถ่ายผู้โดยสาร และการจอดค้างแรมที่ท่าสำหรับเส้นทาง
เดินเรือในปัจจุบันที่มีอยู่ โดยให้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่บริเวณท่าเรือ และการ
จัดการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนในระยะยาว  
อาจปรับเปลี่ยนเป็นท่าเรือหลักที่เป็นทางเลือกที่ให้บริการในอ่าวไทย เพื่อไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง
ระดับผู้นำในการให้บริการแก่ทั้งพื้นที่ EEC และกรุงเทพมหานคร และตระหนักถึงโอกาสในอนาคตซึ่ง 
จะมีเส้นทางเดินเรือระยะสั้นใหม่ๆ เกิดข้ึนในบริเวณใกล้เคียง 
 
2.3.5 แนวโน้มความต้องการโครงสร้างพื ้นฐานเชื ่อมต่อ National Gateway ให้รองรับ 
การเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
 ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่ EEC ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางคู่ 
เพื่อเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานหลัก อย่างไร้รอยต่อไปยัง CLMVT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสใน
การส่งออก เป็นแหล่งวัตถุดิบ ฐานการผลิต และการลงทุน รวมทั้งเป็นเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ให้กับประเทศไทย ยกระดับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางน้ำ และการขนส่งสินค้าตามแนวชายฝั่ง 
ตลอดจนการขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญที่จะ
ช่วยในการลดปัญหาด้านต้นทุนและคอขวดของโครงข่ายคมนาคมที่จะเกิดข้ึน 
 
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพ่ือ
รองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการก่อสร้าง  
ท่าเทียบเรือสำหรับจอดเรือน้ำลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง  
(ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่าย
และระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและ
พร้อมที่จะรองรับ การขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งจากผลการศึกษางานจ้าง
ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ 
(Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) มีการคาดการณ์ว่าปริมาณ 
อุปสงค์จากการขนส่งของประเทศเพื่อนบ้านมายังท่าเรือแหลมฉบัง จะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งเกิดจาก  
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การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อที่เติบโตมากขึ้น รวมถึงการบูรณาการในระดับภูมิภาค 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้มีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณและความต้องการให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นเหมือนประตู
ขนส่งสินค้าสำหรับประเทศต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2580 คาดการณ์ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 7.5 ล้าน TEU 
ในปัจจุบันเป็น 19.3 ล้าน TEU ในปี พ.ศ. 2580 รูปที่ 2.3.5-1 แสดงผลการคาดการณ์ปริมาณสินค้า 
ผ่านท่าของท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต   
 

 
ที่มา : งานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับ
การขนส่งตู้สินค้า ผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP)  

รูปที ่2.3.5-1 ปริมาณตู้สินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังแยกตามโหมดการขนส่ง (ล้านTEUs) 
 
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 
 เนื่องจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการขยายตัวมากขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในระยะที่ 3  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาระยะกลาง เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกนอ. ปี พ.ศ. 2557-2559 ที่กำหนดให้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่ 3 เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขนส่ง
แบบ Green Logistics ซึ่งการพัฒนาท่าเรือเป็นไปตามการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (Infrastructure) ภายใน
ระยะเวลาปี พ.ศ. 2560-2564 โดยเร่งผลักดันให้เกิดรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP) มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชย์มากข้ึน  
 ด้านแนวทางการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งจะช่วยขยายการนำเข้า
วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูง และ Bio-Economy และรองรับ LNG เพิ่มขึ้นในอีก  
20 ปีข้างหน้า อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. จากผลการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม

19.3 
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มาบตาพุด ระยะที่ 3 พบว่าการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดในระยะที่ 3 จะต้องรองรับกับความต้องการ  
ด้านปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อทั้งกลุ่มสินค้าเหลว (น้ำมันดิบและน้ำมันแปรรูป) และก๊าซธรรมชาติ  
ดังแสดงในตารางที่ 2.3.5-1 โดยพบว่าปริมาณสินค้าที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจากปัจจุบันที่  
44.3 ล้านตัน เป็น 57.0 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2580 (กว่า 8.5 ล้านตันในส่วนของพื้นที่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น  
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Jetty) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่า (2) ท่าเทียบ
เรือก๊าซ 3 ท่า และ (3) คลังสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ) 
 
ตารางท่ี 2.3.5-1 สรุปความต้องการใช้บริการของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

ประเภทสินค้า 
ปีที่ 1 

(2568) 
ปีที่ 5 

(2572) 
ปีที่ 10 
(2577) 

ปีที่ 15 
(2582) 

ปีที่ 20 
(2587) 

ปีที่ 25 
(2592) 

ปีที่ 30 
(2597) 

ท่าเรือสินค้าเหลว 
(ล้านตันต่อป)ี 

2.11 3.22 4.71 5.19 5.46 5.74 5.95 

ความต้องการสินค้าเหลว 
(ล้านตันต่อปี) 

1.76 2.60 3.77 4.00 4.00 4.00 4.00 

การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรปู 
(Oil Product)  
(ล้านตันต่อปี) 

0.35 0.62 0.94 1.23 1.46 1.74 1.95 

ท่าเรือก๊าซ 
(ล้านตันต่อป)ี 

- - 3.43 3.51 6.80 8.83 10.76 

การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) (ล้านตันต่อปี) 

- - 3.43 3.51 6.80 8.83 10.76 

ปริมาณสินค้ารวม 
(ล้านตันต่อป)ี 

2.11 2.93 8.14 8.70 12.26 14.57 16.71 

ที่มา : โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

 
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
 กองทัพเรือมีแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการขนส่ง ทั้งทาง
ถนน ทางราง และการขนส่งทางอากาศที ่สนามบินอู ่ตะเภาเพื ่อรองรับการเป็น LOGISTICS HUB  
ในภาคตะวันออก สำหรับการกระจายสินค้า และส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค รวมถึง
การขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและท่าเรือชายฝั่งอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศ และประเทศ  
ในภูมิภาค ทั้งนี้การพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ โดยกำหนดโครงการพัฒนา
ท่าเรือ POL (ท่าเทียบเรือน้ำมัน) ให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นท่าเรือเอนกประสงค์ในการรองรับ 
การเข้าจอดของเรือท่องเที ่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือเพื ่อเพิ ่มศักยภาพ 
การท่องเที่ยวทางทะเลของรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 3 ล้านคน/ปี 
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ที่มา : การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 : รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของการดำเนินโครงการโครงการศึกษา สำรวจ 
ออกแบบ ปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน (ท่า POL) ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

รูปที่ 2.3.5-2 การพัฒนาการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
 
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญของ EEC มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบิน
นานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3" เชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟความเร็วสูง  
ทำให้ทั้ง 3 สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ โครงการฯ 
จะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะการเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และ Logistics & Aviation" รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ “มหานครการบินภาคตะวันออก" ที ่จะ
ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมือง ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยรอบสนามบิน (พัทยาถึงระยอง) ซึ่งเป็นการ
สานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของ
ประเทศไทย โดยเข้าเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปทางตะวันออก ที่สามารถเชื่อมโยง
กันได้สะดวกทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางการบินและ
ประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย โดยมีแผนการก่อสร้าง Run way และ Taxi way พร้อมทั้งอาคารผู้โดยสารหลังที่ 
3 และเมืองการบินรองรับการเติบโตของเมืองบริเวณพื้นที่รอบสนามบิน ซึ่งเมื่อทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ 
ของสนามบินแล้วเสร็จ สนามบินอู่ตะเภาจะมีอาคารผู้โดยสารทั้งสิ้น 3 หลัง พร้อมทางวิ่ง 2 ทางวิ่ง เป็น 
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นิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน และศูนย์ขนส่ง
สินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า  
3 ล้านคน/ปี และในอีก 20 ปีข้างหน้าเมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบจะสามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้สูงสุดกว่า 60 ล้านคน/ปี และมีโครงข่ายระบบคมนาคมรองรับที่ครบครัน อาทิ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงข่ายมอเตอร์เวย์ และถนนวงแหวนของเมืองการบิน เป็นต้น 
 โดยสามารถสรุปปริมาณความต้องการตามผลการศึกษาการพัฒนาของ National Gateway  
แต่ละแห่งได้ดังรูปที่ 2.3.5-3 
 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2563 

รูปที่ 2.3.5-3 ผลการศึกษาปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าของแต่ละ National Gateway 
 
 สรุป จากการวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองและชุมชน แผนการพัฒนาเมืองใหม่ และ 
เมืองการบินภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2580 คาดว่าจะทำให้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านคน 
จำนวนนักท่องเที ่ยวและผู ้มาเยือนเพิ ่มขึ ้นเป็น 51.75 ล้านคน ปริมาณสินค้าซึ ่งเกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะกระจายอยู่ภายในประเทศ และกระจายไปยังต่างประเทศผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 
19.3 ล้าน TEU และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 57.0 ล้านตัน นอกจากนี้ยังรวมถึงวัตถุดิบและผลผลิต
ทางการเกษตรซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 3 ล้านตัน จะส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2580 มีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นเป็น 1.03 
ล้านคน-เที่ยว/วัน และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ล้านตัน/วัน ตามปริมาณการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าที่เกิดขึ้น (Trip Generation) ดังแสดงในรูปที่ 2.3.5-4 และรูปที่ 2.3.5-5 ตามลำดับ โดยสามารถ
สรุปปริมาณการกระจายความต้องการการเดินทางระหว่างพื้นที่ในอนาคต ดังรูปที่ 2.3.5-6 และรูปที่ 
2.3.5-7 แสดงปริมาณการกระจายการเดินทาง ความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ในอนาคต 
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ที่มา : ที่ปรึกษา, 2563 

รูปที่ 2.3.5-4 ผลคาดการณ์ปริมาณความต้องการในการเดินทางท่ีจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2580 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2563 

รูปที่ 2.3.5-5 ผลคาดการณ์ปริมาณความต้องการในการขนส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2580  

 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2563 

รูปที่ 2.3.5-6 ผลคาดการณ์การกระจายความต้องการการเดินทางในปี พ.ศ. 2671 และ พ.ศ. 2580 
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  ที่มา : ที่ปรกึษา, 2563 
รูปที่ 2.3.5-7 ผลคาดการณ์การกระจายความต้องการการขนส่งสินค้าในปี พ.ศ. 2671 และ พ.ศ. 2580 
 

2.3.6 แนวโน้มความต้องการด้านสาธารณูปโภค 

1) น้ำ  
 การบริหารจัดการน้ำต้นทุนในเขต 3 จังหวัด EEC มาจากแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำ แหล่งน้ำ

ผิวดิน และน้ำบาดาล มีน้ำต้นทุนทั้งสิ้น 2 ,539 ล้าน ลบ.ม. จำแนกเป็น ปริมาณน้ำที่จัดสรรจากลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา 597 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำนครนายก 395  ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
และขนาดกลาง 23 แห่ง 1,368 ล้าน ลบ.ม. โครงข่ายท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำ
บางพระ 70 ล้าน ลบ.ม. โครงข่ายท่อผันน้ำแม่น้ำบางปะกง-อ่างเก็บน้ำบางพระ 30 ล้าน ลบ.ม. และ 
น้ำบาดาล 79 ล้าน ลบ.ม.  

ประมาณการความต้องการใช้น้ำในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี 2580) จากการคาดการณ์
จำนวนประชากรใน EEC จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี 2560 เป็น 6 ล้านคนในปี 2580 
ประกอบกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้ในปี 2580 พื้นที่ 3 จังหวัด 
EEC จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวม 3,089 ล้านลูกบาศก์เมตร (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 670 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 27.7) คิดเป็นร้อยละ 53.5 ของความต้องการใช้น้ำทั้งภาคตะวันออก 
(5,775.12 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำแนกเป็นความต้องการใช้น้ำภาคเกษตรกรรมมากที่สุด จำนวน 1,832 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 59.31) รองลงมาได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 865 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(ร้อยละ 28) และการอุปโภคบริโภค จำนวน 392 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 12.69) 
 

ตารางท่ี 2.3.6-1 ตารางแสดงความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC 

ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 
พ.ศ. อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวม 
2560 251 10.38% 606 25.05% 1,562 64.57% 2,419 
2570 309 10.70% 748 25.90% 1,831 63.40% 2,888 
2580 392 12.69% 865 28.00% 1,832 59.31% 3,089 

  ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2563 
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อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความต้องการใช้น้ำในพ้ืนที่ EEC ระยะ 10 และ 20 ปี ข้างหน้า 
พบว่า ในปี 2570 มีความต้องการใช้น้ำเป็น 2,888 ล้าน ลบ.ม. และปี 2580 มีความต้องการใช้น้ำ 3,089 
ล้าน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 670 ล้าน ลบ.ม. โดยความต้องการใช้น้ำภาคอุปโภค-
บริโภค มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 56) รองลงมาคือความต้องการใช้น้าภาคอุตสาหกรรม (ร้ อย
ละ 43) และความต้องการใช้น้ำภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 17)  
 ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดแผนหลักการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563-2580) รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 52,874.47 ล้านบาท มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 872.19 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการรองรับการ
พัฒนา EEC 
 
 2) ไฟฟ้า 

  โครงการภายใต้แผนการพัฒนา EEC จะความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวม ณ ปี 2580 
จำนวน 11,485 MW โดยเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิม (Existing) ณ ปี 2564 จำนวน 4,262 MW และ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ส่วนเพิ่ม จำนวน 7,223 MW และความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวม ณ ปี 2580  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,679 เมกะวัตต์ 2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
กิจการอุตสาหกรรม 4,237 เมกะวัตต์ 3) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 284 เมกะวัตต์ และ 4) เมืองใหม่และ
ชุมชน 5,285 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานจาก
พลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด (Renewable Energy) ต่อพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า
เป็น 30:70 

2.1)  การจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น สัดส่วน
ร้อยละ 30 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC และพลังงานสำรอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ 
ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ( Independent Power 
Supply : IPS) 

2.2)  การจัดหาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่วนที ่เหลือ  
ร้อยละ 70 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่  EEC จะจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่ EEC ในอนาคต 
 
2.3.7 ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19   
 ในเดือนธันวาคม 2562 มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 2019) ที่เมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และแพร่กระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยในช่วงกลางเดือน
มกราคม 2563 พบผู้ติดเชื ้อที ่เป็นนักท่องเที ่ยวที ่มาจากต่างประเทศ และที่เป็นคนไทยที่กลับจาก
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ต่างประเทศ ในปลายเดือนมกราคมองค์การอนามัยโรคได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็น
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ พร้อมทั้งไทยพบการแพร่กระจายเชื้อในประเทศไทย
จากผู้ป่วยรายแรกท่ีไม่ได้กลับจากต่างประเทศ เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
 รัฐบาลไทยจึงประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน และตั ้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพ่ือดำเนินมาตรการควบคุมโรค (Lock 
Down) และในวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศห้าม
อากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย ส่งผลให้ไม่มีคนต่างชาติเดิน
ทางเข้าในประเทศไทย และมาตรการกักคนไทยที่กลับจากต่างประเทศในสถานที่ของภาครัฐเป็นเวลา 14 
วัน ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงปัจจุบัน 
 อีกทั้ง รัฐบาลไทยมีมาตรการคุมเข้มเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อภายในประเทศ
ด้วยการปิดชั่วคราวสถานประกอบการบางจำพวก การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล (Curfew) การห้าม
เดินทางข้ามจังหวัดรวมทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ส่ง 
ผลกระทบต่อการอุปโภคและบริโภคท่ีลดลง และการท่องเที่ยวภายในประเทศที่หยุดชะงัก  
 รัฐบาลหลายประเทศดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ขั้นสูง ส่งผลต่อ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรง ซึ่งกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยัง
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักและประเทศคู่ค้าในเอเชีย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2563 หดตัวร้อยละ 6.1 ลดลงมากในเกือบทุกองค์ประกอบยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 
ตามรายงานนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2564 คาดการณเ์ศรษฐกิจไทย 
จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ซึ่งลดลงจากการประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2564 ที่ร้อยละ 3.0 เนื่องจาก
ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหว่างประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
 สำหรับพื้นที่ EEC ในปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวม EEC หดตัวถึงร้อยละ 7.8 อย่างไรก็ดี 
ในปี พ.ศ. 2564 จากรายงานเจาะลึกทิศทางเศรษฐกิจไทยและอีอีซี ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ของ สกพอ. 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC จะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 ประกอบกับการคาดการณ์อัตรา
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม EEC ในระยะยาว (ถึงปี พ.ศ. 2580) โดยบริษัทที ่ปรึกษาต่างประเทศ 
(McKinsey) ในกรณีเติบโตปานกลาง (Medium Case) และสมมติฐานว่าจะมีการคิดค้นวิจัยวัคซีนเพ่ือ
การรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในปี พ.ศ. 2565 จึงคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม EEC ในปี พ.ศ. 2565-
2567 จะเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี และผลิตภัณฑ์มวลรวม EEC ในปี พ.ศ. 2572-2580 จะ
เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางในพ้ืนที่ EEC ลดลงประมาณร้อยละ 7.0 
และการขนส่งในพื้นที่ EEC ลดลงร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับกรณีปกติที่ไม่เกิดสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมูลค่าทางเศรษฐกิจหลักของ EEC ซึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือ
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ส่งออก และภาคการเกษตร ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 ดังนี้ 

 1) ภาคการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC 29,801,143 คน รายได้
จากการท่องเที่ยวกว่า 300,000 ล้านบาท และเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 35.49 และรายได้จาก
นักท่องเที ่ยวต่างชาติ ร้อยละ 70.78 ที ่ผ ่านมาการผ่อนปรนมาตรการช่วยกระตุ ้นการท่องเที ่ยว  
ในประเทศได้บ้าง แต่ก็ยังไม่ เปิดสำหรับนักท่องเที ่ยวต่างชาติ ส่งผลต่อรายได้จากการท่องเที ่ยว 
ในปี พ.ศ. 2563 ที่คาดว่าต่ำมากกว่าร้อยละ 50 อาจจะส่งผลต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปี  
  อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทยให้
เที่ยวไทย ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และมีแนวโน้มว่า
การภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยภายในปี พ.ศ. 2564 และการที่ระบบสุขภาพ 
ของไทย ได้รับการยกย่องจากหลายสถาบันของโลกว่า “เป็นระบบสุขภาพที่ติดอันดับนำในเอเชียและ  
ดีเยี่ยมในระดับสากล” รายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) 
พร้อมจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 195 ประเทศทั่วโลก พบว่า “ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของ
โลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย” การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเป็น
เป้าหมายสำคัญของการพัฒนา EEC ทีอ่ยู่ระหว่างเตรียมการเพ่ือดึงดูด และชักชวนกลุ่มเป้าหมายนี้เข้ามา
ใช้บริการในประเทศไทย เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายและจบลง โดยคาดการณ์ว่าภาคการท่องเที่ยว 
มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวและเติบโตตามเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ EEC 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอย่างอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ป้องกันโรค COVID-19 ที่มีการพัฒนาต่อยอดและจำหนา่ย
ในเชิงพาณิชย์ได้ และน่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังยุคโควิด-19 ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ
โรงพยาบาลเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงการให้บริการทางการแพทย์ยุคใหม่ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล การวิจัยยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งทุกประเทศเล็งเห็นความสำคัญของ
การดูแลสุขภาพและระบบสาธารณสุขมากขึ้น ขณะเดียวกันยอดขายสินค้าที่เกี ่ยวข้องกับสุขอนามัย  
อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เสื้อป้องกันเชื้อโรค เจลล้างมือ วิตามินซี มีอัตราการเติบโตของยอดขายสูง
กว่าร้อยละ 2,000 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา 

 2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ที่มีฐานการผลิตสำคัญในพ้ืนที่ EEC และเป็น
การผลิตเพื่อส่งออก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ในปี  พ.ศ. 2563 ยอดขายรถยนต์โดยรวมลดลงกว่า 
ร้อยละ 35-40 เมื่อเทียบกับปีก่อน การปรับตัวเลขเป้าหมายการผลิตรถยนต์จาก 2 ล้านคัน เป็น 1 ล้านคัน  
ส่งผลต่อการจ้างงานที่ลดลง และการใช้พลังงานการขับเคลื่อนยานยนต์อาจจะมีความต้องการลดลง  
แต่การใข้พลังงานในมิติอื ่น ๆ เช่น ไฟฟ้า มีความต้องการมากขึ ้นจากมาตรการ Lock Down ดังนั้น  
ภาคพลังงานและปิโตรเคมี จงึได้รับผลกระทบไม่มาก  
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  อย่างไรก็ตาม ด้วยเป้าหมายอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Gen Automotive)  
ที่ให้ความสำคัญกับยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle) และยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous vehicle) 
ซึ ่งเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต อีกทั ้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics) เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ อยู่ระหว่างการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการผลิตและสร้างความเชื่อมั่นรองรับการลงทุนจาก
ภาคเอกชนไทยและต่างชาติ เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย 
  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ จากมาตรการห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร 
ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย ส่งผลให้เครื่องบินที่เคยขนส่งผู้โดยสารเป็นหลัก กลับ  
ขนสินค้ามากกว่าแล้ว และยังคาดการณ์ว่าผลกระทบดังกล่าวจะกินเวลานาน 2 -3 ปี และยังต้องรอดู
พฤติกรรมการเดินทางของคนที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน การผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน และ
การซ่อมบำรุง (MRO) อากาศยาน  
  ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ดียังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุน  
หน้าใหม่ในภาคการผลิตเข้ามาใน EEC และป้องกันไม่ให้นักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตออกจาก
ประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื ่อง 
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการลงทุนและการโอกาสขยายของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ภายหลังสถานการณ์
โควิดผ่านพ้นไป ในอีกประมาณ 2-3 ปี ข้างหน้า หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

 3) ภาคการเกษตร จากการทีป่ระเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มอย่างมาก ด้วยมีวัตถุดิบทั้งพืช ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และอาหารทะเล แม้จะได้รับผลกระทบ
จากการส่งออกจากสถานการณ์โควิดในช่วงต้นๆ แต่การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร เพื ่อป้อนเข้า 
สู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง 
โดยไม่หยุดชะงัก และมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) อาหาร 
ท ี ่อย ู ่ภายใต ้การด ูแลของแพทย ์  (Medical Food) อาหารเพ ื ่ออนาคต (Food for the Future)  
ตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของทั้งอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพและเคมีชีวภาพ สอดรับกับความต้องการรับการ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และภาคการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับศักยภาพของประเทศ
ไทยทีพ่ลิกวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และได้รับ
การยกย่องด้านระบบการดูแลรักษาสุขภาพ จึงมีโอกาสที่จะเกิดการขยายตัวของการผลิตอาหารแปรรูป
สมัยใหม่เพื่อการส่งออกในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า สอดคล้องกับแนวโน้มโลกอนาคต และพฤติกรรมของ
ผู ้คนในยุคความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ที ่มีความจำเป็นต้องพึ ่งพาระบบโลจิสติกส์และ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งออกที่ดี จึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นด้านการคมนาคม  
อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทานของภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำและ 
ตลาดปลายน้ำ  
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์และแนวคิดการพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC  
 

3.1 การเช่ือมต่อโครงข่ายโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC เพื่อเช่ือมโยง Gateway กับภูมิภาค  
 การศึกษาและทบทวนข้อมูล พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น Logistics Hub  
ของภูมิภาค มีโอกาสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางราง ทางถนน ทางน้ำ 
และทางอากาศ เพื ่อเป็นช่องทางในการขนส่งหลากรูปแบบ (Multi-Modal Transportation) และ
เชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้ เมื ่อเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมที่มีในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต พื้นที่ EEC จะสามารถเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้า
ทั้งการนำเข้าและการส่งออกไปต่างประเทศ 
 
3.1.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

 การกำหนดบทบาทให้พื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ในการพัฒนา
เชื ่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า ประกอบด้วยกลุ ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว  
เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 
ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ หรือกว่า 740,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้กลุ่มประเทศ
CLMV เป็นประเทศเกิดใหม่ซึ ่งมีศักยภาพ มีประชากรรวมกันประมาณ 163.5 ล้านคน เป็นทั้งตลาด
ส่งออก แหล่งวัตถุดิบ เป็นฐานการผลิตและการลงทุนรวมทั้งเป็นเครือข่ายโซ่อุปทานการผลิตให้กับ
ประเทศไทย และเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีพรมแดนทั้งแผ่นดินและทะเลติดกับประเทศไทย โดยมีถนน 
สะพานเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการคมนาคมของ
ภูมิภาค โดยอาศัยแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) เป็นแนว
เส้นทางในการเชื่อมต่อโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เนื่องจากแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 
ลุ ่มแม่น้ำโขงมีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ จากประเทศจีนตอนล่างไปยังทะเลจีนใต้ตอนล่างและ 
ช่องแคบสิงคโปร์ และในแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงคาบสมุทรอินโดจีนผ่านประเทศในกลุ่ม CLMV 
และประเทศไทยกับทะเลอันดามัน รูปที ่ 3.1.1-1 แสดงแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยง EEC ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยแต่ละ
แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจมีรายละเอียดต่าง ๆ และมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และ
ประเด็นที่ควรดำเนินการที่อาจเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ EEC ดังนี้ 
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 1) ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 
  การเชื่อมโยงทางกายภาพ : เชื่อมโยงจีน-พม่า/ ลาว-ไทย (คุนหมิง-เชียงรุ่ง-ต้าหลั่ว-
เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก/แม่สาย-กรุงเทพฯ และคุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย/เชียงของ-
กรุงเทพฯ)  ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร 
  ศักยภาพ : โครงข่ายถนนในประเทศไทยตามแนวเส้นทางหมายเลข 3A (R3A) เชื่อมโยง 
จีน-ลาว-ไทย ปัจจุบันเส้นทาง R3A ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางช่วงห้วยทราย-บ่อเต็น จนแล้ว
เสร็จ นอกจากนี้ ไทยและจีนได้ร่วมกันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย 
  โอกาส : การเชื่อมต่อกับประเทศจีนจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
ไป ไทยควรปรับตัวเป็นพ่อค้าคนกลางและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าโดยใหจีนเป็นผู้ผลิต เพราะจีนมี
ต้นทุนการผลิตที ่ต่ำกว่าไทย เส้นทางขนส่งทางแม่น้ำโขงยังคงมีบทบาทในการขนส่งสินค้าประเภท
ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพราะการขนส่งทางน้ำจะประหยัดมากกว่าทางถนนและสินค้าไม่
บอบช้ำเสียหาย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโครงข่ายระบบราง อาทิ 
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค  
(ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 
  ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : นักลงทุนไทยและจีนได้ให้ความสำคัญในการไป
ลงทุนในลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า มากขึ้น เนื่องจากมองว่าประเทศเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร แต่ยังขาดการลงทุนและการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็น
ตลาดที่เริ่มเติบโต จึงมีความต้องการสูง แต่ยังขาดอุปทานที่จะป้อนสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็
ตาม การลงทุนยังคงมีอุปสรรคจากการขาดการเชื ่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ รวมทั้งขาดการส่งเสริม 
สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการลงทุน  

 2) ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ตอนล่าง (East West Economic Corridor 
(Lower) : EWEC) 
  การเชื่อมโยงทางกายภาพ : เชื ่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ระยะทางประมาณ 
1,500 กิโลเมตร ได้แก่ เมาะละแหม่ง-เมียวดี/แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร/สะหวันนะ
เขต-ดองฮา-ดานัง 
  ศักยภาพ : แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ตอนล่าง ผ่าน
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็น Gateway โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC อาทิเช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึกมาบ
ตาพุด ท่าเรือสัตหีบ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น ทั้งยังมีโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่แข็งแรง 
มีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อเมืองหลวงมายังภูมิภาค มีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงข่ายให้เกิดความ
สมบูรณ์เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
  โอกาส : ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ตอนล่าง จะสามารถเติบโตด้าน
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจได้อีกมาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถทดแทนการขนส่งสินค้าทางน้ำผ่าน
ช่องแคบสิงคโปร์ โดยการต่อเชื่อมโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศระหว่างท่าเรือแหลมฉบั ง และ
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โครงการท่าเรือทวายของพม่า และยังสามารถยกระดับ National Gateway ของประเทศไทยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC) จะต้องครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง นครนายก จันทบุรี ตราด ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี  ซึ ่งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ทั้งโครงข่ายจะต้องใช้งบประมาณสูง อีกท้ังโครงข่ายระบบรางยังมีปัญหาสภาพ
เป็นคอขวด ไม่สามารถขนส่งทางรางผ่านตัวเมืองกรุงเทพมหานครได้โดยตรง โดยจำเป็นต้อง Bypass ไป
ยังชุมทางฉะเชิงเทรา-ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนอง
ปลาดุก และมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพ่ือเป็น Land bridge ในการขนส่งสินค้า  

 3) ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 
  การเชื ่อมโยงทางกายภาพ : พื้นที ่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร-ระนอง- 
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
  ศักยภาพ : พื้นที่ของโครงการ SEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย โดยฝั่งด้านตะวันตกสามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือ
กลุ่มประเทศรอบอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา ไทย เนปาล และภูฏาน ส่วน
ทางด้านตะวันออกก็สามารถเชื่อมโยงกับโครงการ EEC ได้โดยตรง จึงทำให้พื้นที่ SEC มีศักยภาพเป็น
ประตูด้านคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี มีท่าเรือสำคัญ เช่น ท่าเรือ
ระนอง ท่าเรือปากบารา และท่าเรือสงขลา เป็นต้น 
  โอกาส : มีแผนการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับทั้งทางบก ทางน้ำ และ
ทางอากาศ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยายที่เชื ่อมจากหัวหิน -ชุมพร-สุราษฎร์ธานี หรือ 
เส้นทางถนนเลียบทะเลที่พัฒนาคู่ขนานไปกับรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนโครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน
หัวหิน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สามารถรองรับ
ทั้งปริมาณผู้โดยสารและจำนวนสินค้าที่จะเพ่ิมมากข้ึน  
  ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : สิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมระหว่าง EEC และ SEC คือการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกควบคู่ไปกับแนวคิดการสร้าง Land 
bridge หรือรถไฟทางคู่เพ่ือเชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกชุมพร-ระนองที่หากพัฒนาสำเร็จก็จะช่วยให้สามารถ
ขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือน้ำลึกระนองไปยังท่าเรือชุมพรและเชื่อมต่อถึงท่าเรือแหลมฉบังในจังหวัดชลบุรี
ได้แบบไร้รอยต่อ รวมถึงสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางหลักสำหรับเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหวา่ง
ทะเลอันดามันกับอ่าวไทยและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อโครงการ EEC เข้ากับมหาสมุทร
อินเดีย 
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ที่มา : สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน 

รูปที่ 3.1.1 – 1 แนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับพื้นที่ EEC 
 
 ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น Logistics Hub ของภูมิภาค โดยช่องทางการลำเลียงสินค้า
จากพื้นที่ตอนบนของภูมิภาคจะเชื่อมต่อกับประเทศจีน การเชื่อมต่อทางแนวตะวันออกและตะวันตกจะ
เป็นการเชื่อมระหว่างทะเลทั้งสองฝั่งคือทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน (อ่าวเบงกอล) ทั้งนี้ ไทยยังมีโอกาส
ในการลงทุนธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการมีระบบคมนาคมที่ดีจะช่วยสนับสนุนและดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติมายังประเทศไทย สำหรับข้อจำกัดที่พบจะเป็นข้อจำกัดด้านต้นทุนในการพัฒนา อีกท้ังต้องมีความ
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ร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องมี
ความพร้อมในการพัฒนาของแต่ละประเทศควบคู่กันไปด้วย 
 จากผลการศึกษางานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง 
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้า ผ่านทางรถไฟ และเพิ่มระบบ
จัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 
พบว่า ภาพรวมการขนส่งจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ 
จีนตะวันตก (ยูนนาน กวางสี กุ้ยโจว) ในปี พ.ศ. 2558 การขนส่งตู้สินค้าในภูมิภาคมีสูงถึง 520,000 TEUs 
ซึ่งถูกขับเคลื่อนจากการส่งออกในภูมิภาค ทำให้การขนส่งมีประมาณร้อยละ 52 และภายในปี พ.ศ. 2593 
มีการคาดการณ์ว่าการขนส่งจะเติบโตขึ้นถึง 2.5 ล้าน TEUs พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าใน
ภูมิภาค เพื่อต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ทำให้มีความพร้อมให้การนำเข้ าผลิตภัณฑ์สำหรับ 
การผลิตและการประกอบ โดยจะเชื ่อมต่อไปยังโครงข่ายระบบรางที ่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
การขนส่งทางรถไฟในภูมิภาคสู่ท่าเรือแหลมฉบังนั้น คาดว่าจะเห็นผลชัดเจนหลังจากปี พ.ศ. 2573 โดย  
ในปี พ.ศ. 2558 นั ้น การขนส่งทางรถไฟอยู ่ที ่ 50 ,000 TEUs และจะสูงถึง 1 ล้าน TEUs ภายในปี  
พ.ศ. 2593 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ระบบขนส่งทางรางที่จะเป็นช่องทางในการขนส่งตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจได้ในอนาคต 
 ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงจากแหลมฉบัง และพื้นที่ EEC กับประเทศ
เพ่ือนบ้านควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การขนส่ง
ระบบราง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางบก (Multi-Modal Transportation) 
ซ่ึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในและภายนอก 
อนุภูมิภาค GMS ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ทางด้านศุลกากรให้รวดเร็ว 
คล่องตัว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ รัฐบาลควรเร่งขยายความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคให้มากขึ้น ทั้งในด้าน
การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ รวมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ACMESS 
และ BIMSTEC เป็นต้น ตลอดจนควรหาโอกาสในการขยายการลงทุนด้านโลจิสติกส์ไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างกันให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญใน
การก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาค 
 
3.1.2 การเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
 ในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าภายในประเทศพบว่า EEC มีบทบาทเป็นช่องทาง 
ในการลำเลียงสินค้าเพื ่อการส่งออกเป็นหลัก และในแง่ของการเดินทางของประชาชนพบว่า พื ้นที่  
ภาคตะวันออกเป็นแหล่งของแรงงานและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว จากผลการศึกษาโครงการศึกษา
แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพ้ืนที่ 
พบว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่า 100,000 คนต่อวัน เป็นกลุ่มการเดินทางระหว่างภาคกลางกับ
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ภาคตะวันออก ส่วนการขนส่งสินค้าพบว่า สินค้าส่วนใหญ่เป็นการขนส่งภายในภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2580 การกระจายสินค้าระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกมีปริมาณ
ประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2-1 

รูปที่ 3.1.2-1 ผลคาดการณ์การกระจายปริมาณการเดินทางและสินค้าระหว่างภาคต่าง ๆ กับ EEC 
 

3.1.3 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งมวลชนภายในพื้นที่  

 โครงข่ายของระบบคมนาคมโดยทั่วไปมีลักษณะของโครงข่าย 3 รูปแบบได้แก่ รูปแบบกิ่งก้าน 
(Tree) รูปแบบตาราง (Grid) และแบบรัศมี (Radian) ดังแสดงในรูปที่ 3.1.3-1 โดยมีรายละเอียดรูปแบบ
โครงข่ายคมนาคมในพ้ืนที่ EEC ดังต่อไปนี้ 

การกระจายของสินค้า การกระจายการเดินทางของประชาชน 
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รูปที่ 3.1.3-1 รูปแบบของโครงข่ายของระบบคมนาคม 

 
 1) การเชื่อมต่อระหว่าง EEC และพื้นที่ใกล้เคียง 
  เมื ่อพิจารณาโครงข่ายถนนและรางในการเชื ่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลกับพื้นที่ EEC จะเป็นการเชื่อมต่อกันในลักษณะแบบรัศมี (Radian) ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางกระจายออกไปยังภาคต่าง ๆ เส้นทางหลักคือ ทางรถไฟสายตะวันออก เริ่มจากสถานีกรุงเทพ 
ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (กม.61) มีทางแยกไปท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ (กม.134) ซึ่ง
ในทางช่วงนี้ที่สถานีชุมทางศรีราชามีทางแยกไปท่าเรือแหลมฉบัง และบริเวณสถานีชุมทางเขาชีจรรย์มีทาง
แยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนการเดินทางผ่านโครงข่ายทางถนนมีทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง (M7) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นโครงข่ายหลัก 
สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนนิยมเดินทางโดยรถโดยสารระหว่างเมือง และรถไฟสาย
ตะวันออก การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจะเป็นการเพ่ิมรูปแบบทางเลือกในการ
เดินทางที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาถนนเชื่อมระหว่างเมืองและพื้นที่ข้างเคียง มี
ลักษณะแบบรัศมี (Radian) เช่นเดียวกัน โดยการเดินทางระหว่างเมืองพบว่าไม่มีความสะดวกมากนัก โดย
มีการเดินทางแบบรถตู้หรือรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมืองที่มีประชากรสูงเท่านั้น โดยมีรูปแบบวิ่งระยะ
สั้นและระยะทางไกล เช่น สายระยอง-นครราชสีมา-หนองคาย เป็นต้น  
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รูปที่ 3.1.3-2 โครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ EEC 

 
 2) โครงข่ายคมนาคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  โครงข่ายทางรางสายตะวันออกพาดผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทราโดยมีชุมทางฉะเชิงเทรา  
เป็นจุดเปลี ่ยนทิศทางไปยังสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายตะวันออก (ทิศทางไปจังหวัดสระบุรี)  
ส่วนโครงข่ายทางถนนในตัวเมืองฉะเชิงเทรามีลักษณะในภาพใหญ่แบบรัศมี (Radian) และเป็นแบบ 
กิ่งก้าน (Tree) จากโครงข่ายถนนหลักไปยังพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ รูปแบบระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองพบได้ 
ทั้งรถเมล์ปรับอากาศและรถสองแถว โดยปัจจุบันพบว่าบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทรามีปัญหาการจราจร
ติดขัดค่อนข้างมากเนื่องจากมีปริมาณจราจรผ่านเมืองค่อนข้างมากจึงควรมีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง
เพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และควรดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองเพ่ือเชื่อมต่อกับสถานี
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ไปสถานที่สำคัญ บริเวณจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน  
รวมถึงควรพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
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รูปที่ 3.1.3-3 โครงข่ายถนนเมืองฉะเชิงเทรา 

 
 3) โครงข่ายคมนาคมของจังหวัดชลบุรี 
  เนื่องจากจังหวัดชลบุรีประกอบไปด้วยเมืองและนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง โครงข่าย
ถนนจึงมีความหลากหลายทั้งถนนมาตรฐานสูงและถนนสายย่อย จึงมีรูปแบบที่ผสมผสาน ด้านการ
เดินทางประชาชนนิยมใช้รถขนส่งมวลชน เช่น รถสองแถวและรถตู้ประจำทาง อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย
เมืองพัทยาจะถูกยกระดับเป็นเมือง TOD ต้นแบบ จึงมีแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรูปแบบรางเบา
เพ่ือนำร่อง โดยเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และควรมีมาตรการปรับปรุง
เส้นทางของผู้ประกอบการเดิมเพ่ือให้บริการขนส่งมวลชนที่สอดรับการพัฒนาในอนาคต 
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รูปที่ 3.1.3-4 โครงข่ายถนนเมืองชลบุรี 

 
 4) โครงข่ายคมนาคมของจังหวัดระยอง 
  โครงข่ายทางรางสายตะวันออกจะสิ้นสุดที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนโครงข่าย
ทางถนนในตัวเมืองระยองมีลักษณะในภาพใหญ่แบบรัศมี (Radian) แบบครึ่งวง และเป็นแบบกิ่งก้าน 
(Tree) จากโครงข่ายถนนหลักไปยังพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รูปแบบระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองพบได้ทั้ง
รถเมล์ปรับอากาศและรถสองแถว และมีท่าเรือข้ามฟากไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาพื้นที ่และการท่องเที ่ยวของจังหวัดควรทำการต่อขยายเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม   
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3 สนามบิน ที่ปัจจุบันสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มาที่ตัวเมืองระยอง รวมถึงทำการพัฒนา
ถนนผังเมืองเพ่ือช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนที่และช่วยส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ 
 

 
รูปที่ 3.1.3-5 โครงข่ายถนนเมืองระยอง 

 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และประเด็นปัญหา (Gap Analysis) 
 การพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และประเด็นปัญหา หรือการทำ Gap Analysis  
จะช่วยให้การกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC 
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของ Cluster ต่าง ๆ และเป็นการทบทวนถึงโอกาสและข้อจำกัดของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในปัจจุบันทั้งในด้านการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า  
อันจะนำไปสู ่การสังเคราะห์ข้อมูลเพื ่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านความต้องการและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

 1) ด้านสภาพการเดินทางในปัจจุบัน 
• ศักยภาพ : โครงข่ายทางถนนในปัจจุบันครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของภาคตะวันออก 

มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง และถือเป็นทางเลือกหลัก เนื่องจากรูปแบบการเดินทางอ่ืน ๆ 
ยังไม่ครอบคลุม 

• โอกาส : มีแผนพัฒนาโครงการทั้งระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 
สนามบิน มีการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายระบบรางเบาหรือระบบขนส่งสาธารณะของหัวเมืองที่จะช่วย
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ยกระดับการเดินทางในอนาคต และการที่ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนจะส่งผลให้ปริมาณ
การจราจรบนถนนลดลง  

• ข้อจำกัด/ประเด็นที ่ต ้องดำเนินการ : การพัฒนามองด้านวิศวกรรมเป็นหลัก  
โดยยังขาดส่วนของการผสานเข้ากับวิถีชีวิต และบริบทของการพัฒนาเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและ
เกิดปัญหาคอขวด รวมทั้งการเชื่อมโยงกับพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นการพัฒนาจะต้องพิจารณาให้
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมือง และการแก้ปัญหาคอขวด รวมถึงการนำระบบอัจฉริยะมาบริหารจัดการ 

 2) ด้านสภาพการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน 
• ศักยภาพ : โครงข่ายทางถนนในปัจจุบันครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของภาคตะวันออก 

และมีท่าเรือศักยภาพสูงเปิดให้บริการ การขนส่งทำได้สะดวกผ่านโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายกรุงเทพ-บ้านฉาง (M7) เป็นต้น 

• โอกาส : สามารถพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานต่อยอดจากโครงข่ายในปัจจุบัน 
และมีแนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายระบบรางและโครงข่ายการขนส่งสินค้าตามแนวชายฝั่ง พัฒนาเมือง
การบิน และขยาย National Gateway ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ซึ่งจะเพิ่มความจุของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งการนำเข้าและ
ส่งออก 

• ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : โครงข่ายระบบราง ซ่ึงเป็นรูปแบบการขนส่ง
สินค้าที่มีต้นทุนต่ำขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา และมีโครงข่ายในภาคตะวันออกที่จำกัด ทั้งในด้าน  
การเข้าถึง และความน่าเชื่อถือของระบบ อีกทั้ง ICD ลาดกระบังในปัจจุบันให้บริการเต็มความจุแล้ว  
โดยยังขาด Facility ที่จำเป็น เช่น ท่าเรือบก (Dry port) สำหรับเชื่อมโยงระบบการเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งจากรถบรรทุกมายังระบบราง 

 3) ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
• ศักยภาพ : มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง

ตามการพัฒนาระดับยุทธศาสตร์ชาติ และกำหนดเป้าหมายเชิงประชากรและวิชาชีพในปี พ.ศ. 2580 
• โอกาส : มีการกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่ข้อกฎหมายและ

ข้อบังคับใช้ต่าง ๆ ที่จะตามมา เพื่อให้การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ มี 
ความสอดรับกัน และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ระหว่างการกำหนดผัง TOD ของพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างแหล่งกิจกรรม
กับแหล่งที่อยู่อาศัยให้สะดวกและปลอดภัย ลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 

• ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : การพัฒนาต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
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 4) ด้านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

• ศักยภาพ : ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เป็นที่รู้จักในเวทีโลก
โดยเฉพาะพัทยาควรขยายการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งของการ
ให้บริการด้านสุขภาพ 

• โอกาส : การท่องเที่ยวยังมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตอีกมาก โดยเฉพาะกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ การเดินทางที่สะดวกจะช่วยกระตุ ้นการท่องเที ่ยว และลดค่าใช้จ่า ยของ
นักท่องเที่ยวเช่นกัน ซึ่งนอกเหนือไปจากพื้นที่หลักของ EEC ยังพบว่าพื้นที่ต่อขยายของ EEC ยังเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตรที่เหมาะสมเช่นกัน 

• ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังคงจำกัด
ที่โครงข่ายระบบถนน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีข้อติดขัดด้านจราจร และระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่เชื่อมต่อ
ระหว่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ การเพิ่มความสามารถในการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญ โดยการนำระบบรางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะระบบ EV มาใช้ในพื้นที่ จะช่วยเพ่ิม
ความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยรักษาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 

 5) ด้านการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมายและผลผลิตทางการเกษตร 
• ศักยภาพ : เป็นแหล่งที ่ต ั ้งอุตสาหกรรมเป้าหมายที ่สำคัญของประเทศ โดย 

คาดการณ์ปริมาณขนส่งที่กระจายอยู่ภายในประเทศ และกระจายไปยังต่างประเทศผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 
19.3 ล้าน TEU และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 57.0 ล้านตัน รวมถึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผลผลิต
ทางการเกษตรมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน มังคุด และมะม่วง ซึ่งคาดการณ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตัน โดยกว่า
หนึ่งในสามเป็นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือสำหรับการส่งออก  

• โอกาส : การขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่ได้จำกัดที่การบริโภคสินค้าสดเท่านั้น  
ยังรวมไปถึงช่องทางในการใช้ประโยชน์จากการแปรรูป จึงจำเป็นต้องมีการเดินทางของวัตถุดิบจากแหล่ง
เพาะปลูกไปยังสถาบันวิจัย แหล่งแปรรูปทั้งในเชิงอุปโภคและบริโภค ไปจนถึงมือผู้อุปโภคบริโภค และ  
การส่งออก เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัว ทำให้มีความต้องการส่งออกไปยังท่าเรือต่าง ๆ 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

• ข้อจำกัด/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ : การขนส่งสินค้าทางถนนซึ่งเป็นการขนส่ง
หลักมีปัญหาการติดขัดในหลายเส้นทาง เนื่องจากไม่สามารถแยกการเดินทางในพ้ืนที่ออกจากการเดินทาง
ระหว่างเมืองได้ ดังนั้นการพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้มีความน่าเชื่อถือ  การเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงระบบราง ตลอดจนจนนำระบบอัจฉริยะมาใช้ในการบริหารจัดการการจราจร จะเพ่ิมความคล่องตัว
ในการขนส่งสินค้า และดึงดูดให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจได้ดี ตลอดจนนำระบบอัจฉริยะมาใช้ในการ
บริหารจัดการจราจร 
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3.3 แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC 

3.3.1 การสนับสนุนการขนส่งทางรางและทางน้ำเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งพื้นที่ EEC ในปี พ.ศ. 2560-2565 นั้น มีการ
วางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่เน้น
การเชื่อมโยงกันของแต่ละระบบอย่างไร้รอยต่อ ดังนั้นการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 ควร
ดำเนินงานตามแนวคิดของการพัฒนาในปี พ.ศ. 2560-2565 ต่อไป โดยดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ยกระดับให้การขนส่งทางรางและทางน้ำเป็นหลักในการขนส่งสินค้า ด้วยการพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้าเพ่ืออำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม เช่นการก่อสร้างท่าเรือบก (Dry Port) การพัฒนาเส้นทางระบบราง
เพิ่มเติมเชื่อมเข้าไปยังแหล่งอุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งในพื้นที่ EEC มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมันให้แก่ผู้ประกอบการ 
และมีต้นทุนทางด้านการขนส่งต่ำ รวมถึงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ EEC ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทางรางด้านต่าง ๆ ในประเทศ เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมการจ้างงาน ลดการนำเข้าวัสดุและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ  
 
3.3.2 การเชื่อมต่อพื้นที่พัฒนาใหม่และแหล่งเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และ  
  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เกิดความท่ัวถึง 

 1) แนวคิดการส่งเสริม TOD 
  TOD คือ การพัฒนาพื้นที ่โดยเน้นการเดินทางด้วยการเดินและระบบขนส่งมวลชน  
โดยออกแบบพื้นที่รอบสถานีให้ผสมผสานระหว่างศูนย์พาณิชยกรรม ร้านค้า ที่พักอาศัย แหล่งงาน  
เป็นต้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย การพัฒนาแบบ TOD 
จะมีตัวสถานีหลัก หรือสถานีย่อย หรือจุดหยุดรถของรถไฟ รถราง หรือรถบัส เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
พื้นที่และจะมีรัศมีการพัฒนารอบ ๆ จุดศูนย์กลางระหว่าง 400-800 เมตร ซึ่งเป็นรัศมีที่คนสามารถ 
เดินด้วยเท้าเข้าถึงศูนย์กลางสถานีได้อย่างสะดวกสบาย  
  จากการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน จะส่งผลให้เมืองตามแนว
เส้นทางโครงการเกิดการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว และพาณิชยกรรม ก่อเกิดการพัฒนา
เมือง TOD รอบสถานี และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ทั้งเมืองเดิมและแหล่ง
อุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี ้ยังต้องมีการจัดเตรียมพ้ืนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่าย
ผู้โดยสาร (Transfer Facility) ที่เหมาะสมระหว่างระบบขนส่งสาธารณะและระบบรถไฟความเร็วสูงและ
รถไฟทางคู่ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้สะดวกแบบไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) และ 
มีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ (Full Integration) ซึ่งรองรับได้ท้ังระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและระบบ
ขนส่งสาธารณะอื่น ๆ จากพื้นที่ต่อเนื่อง เช่น มีสถานีจอดรถโดยสารสำหรับรถโดยสารระหว่างเมืองและ  
รถโดยสารไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร (Public Transport Interchange: 
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PTI) จุดจอดรถ Taxi รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง จุดจอดรับส่ง ทางเดินมีหลังคาคลุม สิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงระบบตั๋วร่วม และหมุนเวียนผู้โดยสาร (Circulation) ที่มี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่สถานีรถไฟหลักของแต่ละจังหวัด 
  สำหรับเมืองใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ควรจะต้องวางผังระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการ
เตรียมการด้านสาธารณูปโภคควบคู่กันไป เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากภายนอกเมืองเข้าสู่พื้นที่ 
และวางแผนการพัฒนาเมืองไปถึงอนาคต เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและสอดคล้องกับความต้องการ
ในการเดินทางระหว่างโครงข่ายขนส่งมวลชนหลัก และขนส่งมวลชนรอง และจัดเตรียมพื้นที่เขตทางและ
ลดผลกระทบด้านการเวนคืนพ้ืนที่  

 2) มาตรการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ 
  การให้บริการข้อมูลระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สำหรับระบบที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้
เดินทาง รวมถึงตารางรอบบริการของ HSR โดยการประสานข้อมูลการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ผ่าน Application ใน Smart Phone โดยแสดงผลทั้งตัวเลือกในการเดินทาง ข้อมูลการบริการ เส้นทาง 
การเดินรถ อัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาคอย ตำแหน่งของตัวรถแบบ Real Time 
และสามารถเชื่อมต่อกับระบบการขายตั๋วหรือ E-Ticket ของผู้ให้บริการเดินรถได้ โดยสามารถแจ้งเตือน
ล่วงหน้ากับผู้โดยสารที่ทำการซื้อตั๋วล่วงหน้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และยกระดับ
ขนส่งมวลชนของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการบริหารจัดการข้อมูลการเดินทาง  
เก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนในอนาคต ทั้งนี้อาจสามารถต่อยอดเพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารด้วยการจัดทำ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เช่น เทศบาลเมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับผู้ประกอบการท้องถิ่น
เพ่ือเป็นส่วนลดค่าบริการหรือค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน ไปจนถึงส่วนลดในการใช้
ขนส่งมวลชนในเมืองผ่าน Application หรือท้ายตั๋วใบเสร็จ เพื่อกระตุ้นธุรกิจ สนับสนุนระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแบบไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจอาศัย
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตัวเมือง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ (Single Transit Information) 
เป็นช่องทางด้านข้อมูลและเป็น Platform แก่การให้บริการ 
 
3.3.3 การยกระดับ National Gateway ด้วยเทคโนโลยีเชิงรุก 

 1) ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) 
  ด้วยการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Computer Software) มา
ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในท่าเรือและสนามบิน และผสานกับข้อมูลทางศุลกากร  เพ่ือ 
ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการดำเนินการและตรวจสอบเอกสาร ยกระดับการให้บริการของท่าเรือให้เป็น 
Smart Port หรือท่าเรืออัตโนมัติ (Automation Terminal) สร้างสถานีบรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก (CFS) 
ขยายบริการธุรกิจเกี ่ยวเนื ่อง มาช่วยในการบริหารจัดการกองเก็บสินค้าในโกดังหลังท่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ปัจจุบันท่าเรือเอกชนหลายแห่งที่ให้บริการในท่าเรือแหลมฉบังได้มีการปรับปรุงสิ่ง
อำนวยความสะดวกภายในท่าเรือด้วยการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ก็ได้มีแผนการ
ปรับปรุงสิ ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยการนำระบบอัตโนมัติเข้ามา 
ใช้ปฏิบัติการภายในท่าเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนของภาคเอกชน และนโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล 
  โดยโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้มีการลงทุนด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ปฏิบัติการ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้การบริหารจัดการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการช่วย
ลดมลพิษและสร้างสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี ่ยม โดยเครื ่องมือระบบอัตโนมัติที ่ทางท่าเรือแหลมฉบัง  
นำมาปรับใช้ประกอบไปด้วย เครนยกตู้หลังท่าแบบไร้คนขับ (Automated Stacking Crane) เครนหน้าท่า 
(Gantry Crane) ระบบจ่ายไฟฟ้า (Cold Ironing) และระบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port) โดยท่าเรือ
แหลมฉบังจะเปิดบริการระบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้ง
ให้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงระหว่างกรมศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรืออ่ืนๆ รวมทั้ง
ให้บริการระบบการตรวจสอบการขนส่งสินค้า ณ สถานีตรวจสอบสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID และผนึก
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal) ทั้งนี้การยกระดับจะสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร โดยการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นต้นแบบ  
ให้แก่ท่าเรืออ่ืน ๆ ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นท่าเรืออัจฉริยะเต็มรูปแบบในอนาคต 

 2) การดำเนินงานระบบ National Single Window (NSW)  
  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่ง
เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการ
นำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศใน
ภูมิภาคอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจแบบปลอดภัย และได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งส ินค้าและบริการของประเทศขึ ้น ซึ ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ระบบ NSW เป็นการเชื่อมโยงระบบเอกสารทั้งหมดในการนำเข้าและ
ส่งออก ระหว่างหน่วยงาน รวม 37 หน่วยงาน อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบในส่วนของภาคเอกชน คือ เอกสาร
ซึ่งเป็นใบอนุญาตจากส่วนราชการต่าง ๆ รวม 24 หน่วยงาน ยังดำเนินการเชื่อมโยงไม่แล้วเสร็จครบทุก
หน่วยงาน โดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงระบบใบอนุญาตแล้วเสร็จ 17 หน่วยงาน คงเหลืออีก 7 หน่วยงาน 
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 
  นอกจากนี้ ในการดำเนินการยังพบว่า สินค้ากว่าครึ่งที่มีการนำเข้าส่งออกจะต้องมีการ
ขออนุญาต โดยปัจจุบันมีกรณีที่ต้องขอรับใบอนุญาตเพิ่มมากขึ้น จากเดิมประมาณ 9,000 รายการ ปรับ
เพิ ่มขึ ้นเป็นประมาณ 11,000 รายการในปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งสินค้าที ่ต้องได้รับอนุญาตจาก
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมการค้าต่างประเทศ ส่งผลให้ตัวเลขบัญชีอากรต้องมีการ
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา การใช้ระบบ NSW จึงยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
  ดังนั้นจึงเสนอให้ในพื้นที่ EEC ดำเนินการใช้ระบบ NSW อย่างครบวงจร ทั้งในท่าเรือ 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงท่าเรือบก (Dry Port) ที่จะดำเนินการก่อสร้างในอนาคต 
 
3.3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ EEC ด้วยระบบจราจรอัจฉริยะและมาตรการสนบัสนุน 

 1) แนวทางการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ 
  สภาพการจราจรในพื้นที่ EEC ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีปัญหามากขึ้น จึงควรนำระบบ
การจราจรและขนส่งอัจฉริยะมาใช้งาน โดยปัจจุบันข้อมูลด้านการจราจร การเดินทางและขนส่งจะถูกถือ
ครองโดยหน่วยงานผู้ให้บริการและเอกชนที่เกี ่ยวข้อง หากสามารถนำเอาข้อมูลซึ่งอยู่กระจัดกระจาย
เหล่านี้มาประมวลผลและใช้ประโยชน์ จะเป็นผลดีต่อการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
และเป็นข้อมูลสถิติเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น การแจ้ง เตือนพื้นที่อุบัติเหตุ การแนะนำทางเลี่ยง 
ข้อมูลสำหรับระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการควบคุมและติดตามการให้บริการระบบขนส่งมวลชนและ
การขนส่งสินค้าของหน่วยงานรัฐและเอกชน เป็นต้น โดยแนวโน้มการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรใน
อนาคตได้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในภาคการขนส่งและจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจร ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยที่ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
หรือ ITS มีองค์ประกอบหลัก 4 อย่างได้แก่ 
  (1) ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง การขนส่งการจราจร ยวดยาน โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ ตัวระบบประกอบด้วย 
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensors) หรือเครื่องตรวจจับสัญญาณ (Detectors) ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติและสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารไปยังศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยรูปแบบการส่งข้อมูลจะขึ้นกับความจำเป็นของข้อมูลซึ่งตัวอย่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ข้อมูลอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อช่วงถนน (Occupancy Ratio: OR) ซึ่งจัดเป็นข้อมูลลักษณะ
การจราจรพื้นฐาน (Traffic Characteristics) โดยเมื่อเก็บรวบรวมแล้วก็จะนำ ไปวิเคราะห์เพื่อแปลงเป็น
ปริมาณการจราจร ความหนาแน่น และความเร็ว  ในปัจจุบันข้อมูลประเภทนี้จัดเป็นข้อมูลที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารเพ่ือนำไปใช้ในขบวนการวิเคราะห์ 
สามารถดำเนินการในลักษณะทันทีทันใด (Real-Time) ได ้ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ข้อมูล Static 
เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั ้ง เช่น ป้ายจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟ รวมไปถึง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบถนน ฯลฯ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูล
ทันทีทันใด (Real-Time) แต่ต้องมีช่วงเวลาที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องเสมอ 
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  (2) ระบบสื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบหรือระบบที่ทำหน้าที่ในการโอนถ่ายข้อมูล 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยมีตัวกลาง เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับ
ควบคุมการส่งและการไหลของข้อมูล พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ในการส่งหรือรับข้อมูลตามรูปแบบที่ ต้องการ  
ภายในระบบสื่อสารจะต้องมีส่วนงานหรือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูล  
  (3)  ระบบวิเคราะห์และประมวลผล  ซึ ่งประกอบด้วย เครื ่องประมวลผล และ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย 
(Servers) และ กลุ่มงาน (Workgroup) เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายภายในศูนย์ และส่วนกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Operation Model) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ โดยทำ
หน้าที่ในการรับข้อมูลมาเพื่อจัดทำคำสั่งหรือคำแนะนำ และส่งต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทาง เช่น ระบบ
ควบคุมสัญญาณไฟที่ทางแยกต่าง ๆ หรือ ระบบนำทาง (Navigation System) ในรถบรรทุก เป็นต้น 
  (4) ระบบเผยแพร่และรับคำสั ่ง หรือคำแนะนำ หมายถึง ระบบที่รับผลลัพธ์จาก
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Operation Model) มานำเสนอต่อผู ้ใช้ซึ ่งเป็นผู ้เดินทาง (Travelers) 
รวมถึงอุปกรณ์ที่รับ “ผลลัพธ์” ซึ่งถูกติดตั้งทั้งในตัวรถ (Vehicles) และเขตทาง (Roadsides) ด้วยระบบ 
ITS จะมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบ ITS ได้แก่ ระบบการจัดการ
และควบคุมการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาทางจราจรติดขัดและการลดอุบัติเหตุ  ระบบแนะนำการเดินทาง 
ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบปฏิบัติการรถเชิงพาณิชย์ ระบบเก็บเงิน เป็นต้น  

 2) มาตราการ Truck Route โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
  ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นที่นิยมมากกว่าการขนส่งสินค้าในโหมดการขนส่งอ่ืน 
ๆ รวมถึงสามารถส่งสินค้าให้ผู้รับสินค้าได้แบบ Door-to-Door แตกต่างกับประเภทการขนส่งอื่น ๆ การ
ขนส่งสินค้าทางถนนจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าทางถนนอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกขนส่ง มีมากถึงร้อยละ 38  
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งการขนส่งสินค้าโดย
รถบรรทุกผ่านชุมชนและตัวเมืองจะสร้างผลกระทบด้านอุบัติเหตุ มลพิษ และเสียงรบกวน รวมถึงน้ำหนัก
บรรทุกยังทำลายสภาพถนนท้องถิ่นในระยะยาว  
  การกำหนดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยในการลดผลกระทบ
ดังกล่าวควบคู่ไปกับมาตรการลดการใช้รถบรรทุกและผลักดันการขนส่งสินค้าทางราง โดยประโยชน์ของ
มาตรการเส้นทางรถบรรทุกจะเป็นการจัดระเบียบการเดินทางโดยใช้ถนนที่รองรับรถบรรทุก ลดความ
แออัดของการจราจรในเมือง และเป็นการลดอุบัติเหตุจากเส้นทางท่ีมีความอันตราย 

 3) มาตรการกำหนดเวลาขนส่งโดยรถบรรทุก 
  เนื่องจากพื้นที่ EEC มีการกระจายตัวของแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งพาณิชยกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว และชุมชน จึงส่งผลให้ถนนหลายเส้นทางมีรถบรรทุกวิ่งอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
ต่อชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นในถนนบางเส้นทางโดยเฉพาะพ้ืนที่แหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวจึง
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มีความจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณากำหนดช่วงเวลาสำหรับให้รถบรรทุกวิ่งใช้เส้นทางเพ่ือลดปัญหาต่างๆ 
ที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน 

 4) มาตรการกำหนดค่าธรรมเนียมในการขนส่งสินค้า และมาตรการทางภาษี 
  ควรเรียกเก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ประกอบการที่ใช้รูปแบบการขนส่งที่มีการ
ปล่อยมลพิษสูง เช่น การขนส่งโดยรถบรรทุก ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเที่ยวการขนส่งและลักษณะการ
บรรทุกสินค้า (Carbon Footprint Inventory Data) จะช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี ่ยน
รูปแบบการขนส่งมาใช้ระบบรางและทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรืออาจอยู่ในรูปแบบ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ใช้รูปแบบการขนส่งที่มีการปล่อยมลพิษต่ำ เป็นต้น 
 
3.3.5 การเตรียมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมต่อความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ EEC 

 การพัฒนาพื้นที่เขตเมือง การขยายพื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึง การพัฒนาภาคการเกษตรและ
ภาคการท่องเที ่ยว ตลอดจนการปรับเปลี ่ยนผังการใช้ประโยชน์ของกลุ ่ม 3 จังหวัด EEC ส่งผลต่อ 
ความต้องการด้านน้ำประปาและพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประเด็นสำคัญสำหรับการเตรียมระบบ
ประปาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร ต้องมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้และครอบคลุมในพื้นที่ที่จะพัฒนาตามแผนการพัฒนา EEC พ.ศ. 2566-2570 ส่วนการเตรียม
ระบบไฟฟ้านั ้น มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพความมั ่นคงและความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในการ
ให้บริการ และการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด (Renewable Energy) โดยมีสัดส่วนต่อ
พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าเป็น 30:70 ดังนี้  

1) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่ EEC โดยในระยะแรก (ภายในปี 2569) 
เป็นระยะทดลองให้มีการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 เมกะ
วัตต์ และในระยะต่อไป จะขยายถึงร้อยละ 30 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในพ้ืนที่ EEC ซึ่งเป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Independent Power Supply : IPS) เพื่อใช้ในการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เขตส่งเสริม
ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จ.ระยอง 
มหานครการบินภาคตะวันออก เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ (5G) ในอำเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง เป็นต้น โดย สกพอ. จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตาม
นโยบายที่กำหนด 
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2) จัดหาพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือ ร้อยละ 70 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC 
โดยกระทรวงพลังงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะเป็นผู้จัดหาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ EEC ในอนาคต 

รวมถึง สกพอ. ร่วมมือและสนับสนุนให้ผู ้ดำเนินการพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู ้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่มีอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย 
ดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในลักษณะพลังงานอัจฉริยะ (Smart 
Power Supply : SPS) ภายในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

 ทั้งนี้ นอกจากการเตรียมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมต่อความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ 
EEC จำเป็นต้องจัดทำแผนงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรองรับการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื้นที่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการรื้อย้ายระบบประปาเพื่อสนับสนุนให้การก่อสร้าง
ถนน และระบบรางก็ควรพิจารณาถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา และการขยายพื้นที่บริการ
ไปในคราวเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดทำแผนงาน/โครงการและความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏบิัติการโครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

 

4.1 วิสัยทัศน ์

“เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบคมนาคมเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง
สาธารณะแบบไร้รอยต่อให้ทันสมัย ปลอดภัย ทั ่วถึง เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 
ให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค” 

4.2 พันธกิจ  
6) สนับสนุนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค  
7) สนับสนุนให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูเศรษฐกิจของ CLMV และภูมิภาค 
8) ยกระดับการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และน่าเชื่อถือ 

ด้วยการบริหารจัดการเชิงรุก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
9) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ EEC ให้
มากขึ้น  

10) ใช้ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะในการบริหารจัดการการคมนาคมในพ้ืนที่ 

4.3 วัตถุประสงค์  
 1) ยกระดับการขนส่งทางรางและทางน้ำ ให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และน่าเชื ่อถือ 
เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าจากทางถนน เป็นระบบ
รางและทางน้ำที่มีต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
 2) ลดปัญหาคอขวดการจราจร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี EEC 
 3) พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมอากาศยาน  
 4) พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด ให้รองรับปริมาณสินค้าได้อย่างพอเพียง  
 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคมนาคมในพื้นที่ EEC ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
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4.4 ขอบเขตของการพัฒนา 

 จากการกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่สนับสนุน จะสามารถสังเคราะห์แนวคิ ดเพื่อนำไปสู่
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ต้องสนับสนุนทั้งการเดินทางของประชาชน 
การขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ และสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีขอบเขตของ  
การพิจารณาโครงการดังรูปที่ 4.4.1 โดยมีรายละเอียดของเขตท้ัง 3 ระดับดังนี้ 
 1) พื้นที่หลักของ EEC เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมถึงกรุงเทพมหานคร (3+1) เป็นพื้นที่เป้าหมาย
หลักในการพัฒนาโครงการ โดยเป็นทั้งแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออก 
 2) พื้นที่ต่อขยายของ EEC ประกอบไปด้วย กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด
นี้เป็นจังหวัดที่เป็นทั้งแหล่งของวัตถุดิบ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเพาะปลูกท่ีสำคัญของประเทศอีกทั้งยัง
มีพ้ืนที่เขตแดนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาอีกด้วย 
 3) พื้นที่เชื่อมต่อ CLMV เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เป็น
การเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศคู่ค้า ทัง้ สปป. ลาว และกัมพูชาโดยเป็นการเชื่อมการขนส่ง
สินค้าทางราง และท่าเรือชายฝั่ง เป็นต้น 
 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 4.4-1 ขอบเขตของการพิจารณาโครงการ  

 
 

EEC พ้ืนท่ีหลัก EEC พ้ืนท่ีต่อขยาย EEC เชื่อม CLMV
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4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

 กรอบระยะเวลาของแผนปฏ ิบ ัต ิการโครงสร ้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ผ่านมา โดยแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566-2570 ประกอบด้วย 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

 เป้าหมาย 
1) ให้มีการใช้ระบบรางและทางน ้าในการขนส่งสินค้าในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 

ร้อยละ 4 ในปี 2564 เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ในปี 2570 และเพิ ่มขึ ้นเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 25 ในปี 2580 

2) ให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นจาก
สัดส่วนร้อยละ 25 ในปี 2564 เป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ในปี 2570 และเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 40 ในปี 2580 

3) เพ่ิมความเร็วในการเดินทางในพ้ืนที่ EEC จาก 65 กม./ชม. ในปี 2564 เป็น 70 กม./ชม.  
ในปี 2570 และเพ่ิมข้ึนเป็น 75 กม./ชม. ใน ปี 2580 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและทางน้ำ และเชื่อมต่อกับการ
ขนส่งสินค้ารูปแบบอ่ืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

• ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งผ่านระบบรางและทางน้ำอย่าง 
ไร้รอยต่อ 

ตัวชี้วัด 
ปีฐาน  
2564  

ค่าเป้าหมาย 
2570 2580 

การใช้ระบบรางและทางน ้าในการขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี EEC เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

4 15 25 

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางของประชาชน 
ในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

25 35 40 

ความเร็วในการเดินทางในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (กม./ชม.) 65  70  75  

ตัวชี้วัด 
ปีฐาน  
2564  

ค่าเป้าหมาย 
2570 2580 

การใช้ระบบรางและทางน ้าในการขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี EEC เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 4 15 25 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้
รอยต่อ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

• ปรับปรุงและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อเพิ่มสัดส่วนการ
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ 

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ และเพ่ิมการเข้าถึงพ้ืนที่พัฒนาหลักในพ้ืนที่ EEC 
• พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภครองรับการพัฒนาด้านคมนาคม เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการคมนาคมขนส่งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• กำหนดมาตรการที่มีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง

และการขนส่งสินค้ามายังระบบรางและทางน้ำอย่างบูรณาการ 

 

4.5.1 เป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 

 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

1) เป้าหมายระยะเร่งด่วน (สัมฤทธิ์ผลใน 1 ปี ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2566) 
  เนื่องจากโครงการที ่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาปีแรก (ปี พ.ศ. 2566) จะเป็นการ
ดำเนินการก่อสร้างโครงการบางส่วนจากในระยะแรก และโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มความสะดวกในการ
เดินทางแก่ประชาชนในพื้นที ่ โดยโครงการที่เป็น National Gateway โครงการประเภท Backbone 

ตัวชี้วัด 
ปีฐาน  
2564  

ค่าเป้าหมาย 
2570 2580 

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางของประชาชน 
ในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

25 35 40 

ความเร็วในการเดินทางในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (กม./ชม.) 65  70  75  

ตัวชี้วัด 
ปีฐาน  
2564  

ค่าเป้าหมาย 
2570 2580 

การใช้ระบบรางและทางน ้าในการขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี EEC เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 4 15 25 
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางของประชาชน 
ในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

25 35 40 

ความเร็วในการเดินทางในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น (กม./ชม.) 65  70  75  
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Infrastructure จะอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่เปิดให้บริการ โดยเป้าหมายของการดำเนินงานใช่วง
ระยะเร่งด่วน คือ 

  - งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ในพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา เสร็จสมบูรณ์ 

  - มีการเตรียมการพัฒนาระบบราง การขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ ระบบขนส่ง
สาธารณะ และ Missing Link ในพ้ืนที่ EEC 

 2) เป้าหมายระยะปานกลาง (สัมฤทธิ์ผลใน 5 ปี ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2567-2570)  
  2.1) ให้มีการใช้ระบบรางและทางน้ำในการขนส่งสินค้าในพื้นที่ EEC เป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 15 
   - โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 เสร็จสมบูรณ์ 
   - โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ 
   - มีระบบรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ ที่เสร็จสมบูรณ์ 
   - มี ICD และ/หรือ CY เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 1 แห่ง 
  2.2) ให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ EEC เป็น

สัดส่วนร้อยละ 35 
   - มีระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่เสร็จสมบูรณ์ 
   - ทางวิ่งและอาคารผู้โดยสารที่ 2 ของสนามบินอู่ตะเภาเสร็จสมบูรณ์ 
   - มีโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะนำร่องในพื้นที่หลัก 3 จังหวัด 
  2.3) เพิ่มความเร็วในการเดินทางในพื้นที่ EEC เป็น 70 กม./ชม. 
   - มีการใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะในพ้ืนที่ 
   - ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับ และจุดตัดทางรถไฟ 
   - ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
 

 3) เป้าหมายระยะต่อไป (สัมฤทธิ์ผลใน 10-15 ปี ใช้งบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571) 
  3.1) เพิ่มสัดส่วนการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและการขนส่งสินค้าในพื้นที่ (Mode 

Shifting) 
   - เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ EEC ให้มีสัดส่วนการขนส่งสินค้า

โดยระบบรางและทางน้ำเลียบชายฝั่งเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 
   - เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของประชาชน (Mode Shifting) ในพื้นที่ 

EEC ให้มีสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและทางรางอย่างน้อย 
ร้อยละ 40  
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  3.2) ลดต้นทุนการขนส่งและการเดินทางของประชาชน (Cost Reduction) 
   - ประชาชนใช้ระยะเวลาในการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมหลักในพื้นที่ EEC 

ลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 15 และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้นร้อยละ 
15 พร้อมทั้งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 10 

   - การขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 15 โดยการใช้โครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่งหลากรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือ 

  3.3) ยกระดับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่เป็นประตู
เศรษฐกิจ (Elevated Services) 

   - ยกระดับการให้บริการของ National Gateway ให้เทียบเท่าระดับสากล  
มีขีดความสามารถในการรองรับสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 200 
พร้อมลดพิธีการที่ซ้ำซ้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 จากการกำหนดเป้าหมายข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดขั้นต้นในการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งให้บรรลุตามเป้าหมายได้ดังรูปท่ี 4.5.1-1 โดยมีมุมมองต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมรองรับทั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางของประชาชน การเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้า และการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 
รูปที่ 4.5.1-1 แนวคิดขั้นต้นในการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายทางรางและโครงข่ายทางน้ำจึงเป็นหัวใจหลักในการกำหนดแนวคิด
เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขนส่ง โดยมีมาตรการและโครงสร้างพื้นฐานในการเปลี่ยน
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รูปแบบการเดินทางและการขนส่งสินค้ามาสนับสนุนรองรับแนวคิด TOD ดังแสดงในรูปที ่ 4.5.1-2  
โดยแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขนส่งจำแนกแนวทางตามเป้าหมายทั้งสามระยะ ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 4.5.1-2 การเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

 

4.5.2 แนวทางการดำเนินงาน 

 1) แนวทางการดำเนินงานในระยะเร่งด่วน (เริ่มต้น พ.ศ. 2566) 
  แนวทางการดำเนินงานในระยะเร่งด่วน เน้นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่มี
ความจำเป็นอยู ่ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2560-2565 สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก
ในพื้นที่ EEC รวมถึงเป็นโครงการที่หน่วยงานมีกำหนดการของบประมาณที่ชัดเจน สนับสนุนการเดินทาง
โดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ส่งเสริมการใช้รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน รองรับการพัฒนา
เมืองการบินภาคตะวันออก มุ่งเน้นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการสนับสนุนและเทคโนโลยี
เชิงรุก และแก้ไขรอยต่อระหว่างระบบรางและโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้ำ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าผ่านโครงการและมาตรการที่มีมูลค่าโครงการไม่สูงนัก แต่สามารถส่งเสริมในการ
เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขนส่งภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และบูรณาการกับโครงการ
หลักที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากการพัฒนา EEC ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
โครงสร ้างพ ื ้นฐานในเขตพัฒนาพ ิ เศษภาคตะว ันออกท ี ่ผ ่ านมา สำหร ับโครงการสาธารณูปโภค  
จะพัฒนาโครงการโดยรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ 
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 2) แนวทางการดำเนินงานในระยะกลาง (เริ่มต้น พ.ศ. 2567-2570) 
  เม ื ่ อการกำหนดมาตรการและโครงสร ้ า งพ ื ้นฐานตามแนวแกน ( Backbone 
Infrastructure) ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเร่งด่วนมีความสมบูรณ์พร้อม แนวทางการพัฒนาในระยะนี้ 
จึงพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนที่ต้องพึ่งการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
(Public Transit) ที่มีความสะดวก ปลอดภัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว วางแผนพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื ้นฐานเชื ่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง/TOD และสนามบิน กับเมืองใหม่ ใน
ขณะเดียวกันสามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง และสำหรับในด้านภาคการขนส่งสินค้า 
มองด้านการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางรางและทางน้ำเพ่ือลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พร้อมด้วยมาตรการสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ สามารถบริหารจัดการการ
ขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงด้านสินค้าเสียหาย แก้ปัญหาความแออัด
ของแถวคอยตู้สินค้าหน้าท่า ลดต้นทุนภาคขนส่งเชื่อมโยงภาคตะวันออกและประเทศกลุ่ม CLMV อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน National Gateway ที่มีเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย สามารถลดความ
ซ้ำซ้อนของพิธีการทางศุลกากร มีแหล่งห้องเก็บสินค้าและการเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบในการ
ขนส่งที่รวดเร็วและแม่นยำ และสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางและการขนส่งสินค้าทั้งภาค
ประชาชน และผู้ประกอบการผ่านมาตรการต่าง ๆ 

 3) แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) 
  แนวทางการพัฒนาและการดำเนินโครงการในระยะปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป ประกอบไป
ด้วยโครงการที่เชื่อมต่อจากพื้นที่ EEC หรือโครงการที่ยังไม่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจหากดำเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 หรือเป็นโครงข่ายซึ่งลดบทบาทของโครงข่ายทางรางและการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะของพ้ืนที่ EEC หากมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการพัฒนาในช่วงต้น เพ่ือเป็นการมุ่งเน้น
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและการขนส่งสินค้าโดยลดการใช้โครงข่ายทางถนนอย่างมีรูปธรรม และ
ประสานเข้ากับมาตรการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการในระยะนี้จึงคัดเลือกโครงการ
ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ในระยะ 20 ปี 
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ส่วนที่ 5 
โครงการภายใตแ้ผนปฏบิัติการ 

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

พ.ศ. 2566-2570  

5.1 ภาพรวมแผนงาน/โครงการ 

 ผลการจ ัดทำแผนการพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานในเขตพ ัฒนาพ ิ เศษภาคตะว ันออก  
พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย 1) การเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและ
ทางน้ำ และเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น 2) การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการ
เดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ และ 3) ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำหนดให้มีการดำเนินโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจำนวน 
77 โครงการ วงเงินรวม 337,797.07 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2566 
จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 125,599.98 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินปี 66 ประมาณ 25,425.65 ล้านบาท 
และโครงการที่เริ่มดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2567-2570 จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 212,197.09 ล้าน
บาท โดยจำนวนโครงการและวงเงินรวมสามารถจำแนกตามแผนงานได้ดังตารางที่ 5.1-1   

ตารางท่ี 5.1-1 ผลการจำแนกจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการจำแนกตามแผนงาน ภายใต้
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

วงเงิน (ล้านบาท) 

งบประมาณ เงินกู้ 
งบ

รัฐวิสาหกิจ/
เงินกองทุน 

เอกชน/PPP รวม 
ร้อยละ

วงเงินรวม 
(%) 

1.การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและ
ระบบขนส่งสาธารณะ 

18 39,790.00 59,873.00 - 54,959.00 154,622.00 45.77 

2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 4 8,976.00 - 20.00 - 8,996.00 2.66 

3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 7 2,360.00 - 3,558.00 10,210.00 16,128.00 4.77 

4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 32 44,914.49 - - 71,050.00 115,964.49 34.33 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลกั 6 8,709.87 - 6,672.71 23,000.00 38,382.58 11.36 

6. การยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วย
มาตรการสนับสนุนและเทคโนโลยีเชิงรุก 

10 2,240.00 - 1,464.00 - 3,704.00 1.10 

รวมทั้งหมด 77 106,990.36 59,873.00 11,714.71 159,219.00 337,797.07 100.00 

(%)   (31.67) (17.72) (3.47) (47.13) (100.00)   

 โดยจำนวนโครงการและวงเงินรวมสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังตารางที่ 5.1-2 และ
รูปที่ 5.1-1 
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ตารางท่ี 5.1-2 ผลการจำแนกจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

แผนงาน จำนวนโครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบรางและทางน้ำ และเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น 
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบ

ขนส่งสาธารณะ 
5 110,831.00 

แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 2 8,175.00 
แผนงานที่ 1.3 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 8 78,701.10 

รวม 15 197,707.10 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
แผนงานที่ 2.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบ

ขนส่งสาธารณะ 
13 43,791.00 

แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 2 821.00 
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 7 16,128.00 
แผนงานที่ 2.4 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 24 37,263.39 
แผนงานที่ 2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลัก 6 38,382.58 

รวม 52 136,385.97 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
แผนงานที่ 3.1 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการ

สนับสนุนและเทคโนโลยีเชิงรุก 
10 3,704.00 

รวม 10 3,704.00 
รวมท้ังหมด 77 337,797.07 

 

  
รูปที่ 5.1-1 สรุปภาพรวมจำนวนโครงการ และวงเงินจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการขนส่งสินค้า

15 โครงการ  (19%)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการเดินทางของประชนชน 

52 โครงการ (68%)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มาตรการการบริหารจัดการฯ เชิงรุก 10

โครงการ (13%)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การ
เพ่ิมขีดความสามารถ
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเชื่อมต่อการขนส่ง

สินค้า ทุกรูปแบบ 
197,707.10 ล้านบาท 

(59%)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :การยกระดับ
โครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทาง

ของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
136,385.97 ล้านบาท 

(40%)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มาตรการ
การบริหารจัดการด้วย
มาตรการสนับสนุนและ

เทคโนโลยีเชิงรุก 3,704.00
ล้านบาท  (1%)
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ตารางท่ี 5.1-3 โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที่ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 จำแนกตามระยะการพัฒนา 
ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 ระยะกลาง เร่ิมต้น พ.ศ. 2567-2570 

1. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุ
ทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา (125 กม.) 
และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด (70 กม.) 
2. โครงการศึกษาความต้องการในการขนส่งสินค้าและ 
การปรับปรุงโครงข่ายและโครงสร ้างพื ้นฐาน รวมถึง 
การกำหนดมาตรการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางและขนส่ง
ด้วยเรือชายฝั่ง 
3. โครงการก ่อสร ้างระบบขนส ่งมวลชนรองเพื่อ 
รองรับ HSR ระยะที่ 1 (เอกชน/PPP) 
4. โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยว
เกาะล้าน 
5. โ ค ร ง ก า รก ่ อ ส ร ้ า ง  High speed taxiway และ 
Taxiway เพิ่มเติม (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 
6. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อ
ขยายจากด่านอู่ตะเภา-สนามบินอู่ตะเภา (Spur Line) 
7. งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื้นที่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
8. การพัฒนาระบบการจราจรและขนส ่งอ ัจฉร ิยะ 
( Intelligent Transport System : ITS) เ พ ื ่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
ฯลฯ 

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Freight 
Terminal / CY รองรับสินค้าเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ระบบราง 
เพื่อรองรับสินค้าการเกษตร สินค้าแช่แข็ง และสินค้าแปร
รูป (จ.ระยอง/จ.จันทบุรี) 
2. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 6 HSR-
แหลมบาลีฮาย (รถไฟรางเบา เมืองพัทยา ) (เอกชน/PPP) 
3. โครงการการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเดินรถ
บนระบบราง (เอกชน/PPP) 
4. โครงการ Dry Port ฉะเชิงเทรา (เอกชน/PPP)  

5. โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเร ือเชิงพาณิชย์  
(ท่าเรือสัตหีบ) 
6. MR2 (ชื่อเดิม: โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ชลบุรี-นครราชสีมา (ช่วงแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ทล.359) 
(M61)) (เอกชน/PPP) 
7. โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง-จันทบุรี-ตราด ช่วง 
อู่ตะเภา-ระยอง (เอกชน/PPP) 
8. โครงการก ่อสร ้างระบบขนส ่ งมวลชนรองเพื่อ 
รองรับ HSR ระยะที่ 2 (เอกชน/PPP) 
9. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 
และปรับปรุงท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 1 
10. โครงการจ้างติดตั้งและพัฒนาปรับปรุงระบบ
การให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) สำหรับศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ของท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที ่3 
11. การพัฒนาระบบสารสนเทศตัวเมือง ส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะ (Single Transit Information)  
12. โครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M-Flow 
(M-Flow System Infrastructure) บนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 
ฯลฯ 
 

 
 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  

 ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570  

5 - 4 

 

รูปที่ 5.1-2 แผนทีแ่สดงภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ภายใตแ้ผนปฏิบัติการ
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MR7 
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5.2 แหล่งเงินลงทุน  
 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566-2570 รวม 77 โครงการ วงเงินรวม 337,797.07 
ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐลงทุน จากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ และงบรัฐวิสาหกิจ จำนวน 61 โครงการ 
วงเงินรวม 178,578.07 ล้านบาท (ร้อยละ 52.87) และภาคเอกชนลงทุน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP) จำนวน 16 โครงการ วงเงินรวม 159,219 ล้านบาท (ร้อยละ 47.13) ซึ่งเป็นการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน 295,710.49 ล้านบาท (ร้อยละ 87.5) ระบบสาธารณูปโภค 38,382.58 ล้านบาท 
(ร้อยละ 11.4) และมาตรการส่งเสริม 3,704 ล้านบาท (ร้อยละ 1.1) 
 ทั้งนี ้ เป็นแผนงานระยะเร่งด่วน (เริ ่มต้น พ.ศ. 2566) ซึ ่งเป็นแผนงาน/โครงการที ่ต ้อง
ดำเนินการทันทีเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง จำนวน 29 
โครงการ วงเงินรวม 125,599.98 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนของภาคเอกชน และการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) จ านวน 7 โครงการ วงเงินรวม 48,201 ล้านบาท ในระยะกลาง (เริ่มต้น พ.ศ. 
2567-2570) จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 212,197.09 ล้านบาท จากการลงทุนของ ภาคเอกชน และ
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) จ านวน 9 โครงการ วงเงินรวม 111,018 ล้านบาท     
 สำหรับปี พ.ศ. 2566 มีวงเงินลงทุนรวม 25,425.65 ล้านบาท (งบผูกพันรวม 100,174.33  
ล้านบาท) ซึ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 8,833.10 ล้านบาท (ร้อยละ 34.74) ระบบสาธารณูปโภค 
15,913.95 ล้านบาท (ร้อยละ 62.59) และมาตรการส่งเสริม 678.6 ล้านบาท (ร้อยละ 2.67) มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 5.2-1 
 
ตารางท่ี 5.2-1 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการและวงเงินรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ ภายใต้

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

ยุทธศาสตร์   
จำนวน

(โครงการ) 

วงเงินรวม (ล้านบาท)* 
งบประมาณ 
เงินกู้ และงบ
รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน/PPP รวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและ
ทางน้ำ และเช่ือมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น 

15 115,202.10 82,505.00 197,707.10 
(58.53%) 

ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 โครงการสำคัญ เช่น 3 56,929.00 - 56,929.00 
1) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทาง
รถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา (125 กม.) และ
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด (70 กม.)  
2) โครงการศึกษาความตอ้งการในการขนส่งสินค้าและ 
การปรับปรุงโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง 
การกำหนดมาตรการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางและขนส่งด้วย
เรือชายฝั่ง 
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ยุทธศาสตร์   
จำนวน

(โครงการ) 

วงเงินรวม (ล้านบาท)* 
งบประมาณ 
เงินกู้ และงบ
รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน/PPP รวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการ
เดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 

52 59,671.97 76,714.00 136,385.97 

(40.38%) 
ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 โครงการสำคัญ เช่น  22 19,005.98 48,201.00 67,206.98 
1) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยวเกาะล้าน 
2) โครงการก่อสร้าง High speed taxiway และ Taxiway 
เพิ่มเติม (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 
3) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื้นที่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน  

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิง
รุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

10 3,704.00 - 3,704.00 
(1.10%) 

ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น พ.ศ. 2566 โครงการสำคัญ เช่น 4 1,464.00 - 1,464.00 
 1) โครงการการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเดินรถบน
ระบบราง  
2) การพัฒนาระบบการจราจรและขนสง่อัจฉริยะ (Intelligent 
Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

    

รวมทั้งหมด 
(%) 

77  178,578.07 
(52.87) 

159,219.00 
(47.13) 

337,797.07 
(100.00) 

หมายเหต ุ: * โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินมูลค่าโครงการ 
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ตารางท่ี 5.2-2 สรุปภาพรวมจำนวนโครงการและวงเงินรวมจำแนกตามแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
โครงสร ้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2566-2570  

แผนงาน 
จำนวน 

(โครงการ) 
วงเงินรวม* 
(ล้านบาท) 

ร้อยละวงเงินรวม 
(%) 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบขนส่ง
สาธารณะ 

18 154,622.00 45.77 

2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 4 8,996.00 2.66 
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 7 16,128.00 4.77 
4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 32 115,964.49 34.33 
5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลัก 6 38,382.58 11.36 
6. มาตรการการบริหารจัดการด้วยมาตรการสนับสนุนและ

เทคโนโลยีเชิงรุก 
10 3,704.00 1.10 

รวมท้ังหมด 77 337,797.07 100.00 
หมายเหต ุ: * โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินมูลค่าโครงการ 

  

รูปที่ 5.2-1 สรุปภาพรวมจำนวนโครงการและวงเงินรวมจำแนกตามแผนงาน 

ทั้งนี้สามารถแยกเป็นรายหน่วยงานตามหน่วยงานได้ดังตารางที่ 5.2-3 

  

ทางรางและระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

18 โครงการ (23%)

ทางน ้า
4 โครงการ 

(5%)

ทางอากาศ
7 โครงการ (9%)ทางถนน

32 โครงการ (42%)

สาธารณูปโภคหลัก 6
โครงการ (8%)

มาตรการสนับสนุนและ
เทคโนโลยีเชิงรุก 10 โครงการ 

(13%)
ทางรางและระบบ
ขนส่งสาธารณะ
154,622 ล้านบาท

(45%)

ทางน ้า
8,996 ล้านบาท

(3%)

ทางอากาศ
16,128 ล้านบาท 

(5%)

ทางถนน
115,964.49 ล้านบาท

(35%)

สาธารณูปโภคหลัก
38,382.58 ล้านบาท

(11%)

มาตรการสนับสนุนและเทคโนโลยีเชิงรุก
3,704 ล้านบาท

(1%)
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ตารางท่ี 5.2-3 สรุปภาพรวมจำนวนโครงการและวงเง ินรวมจำแนกตามหน่วยงาน ภายใต้
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570  

หน่วยงาน 
จำนวน
โครงการ 

วงเงิน (ล้านบาท) 

งบประมาณ 
เงินกู้ และงบ
รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน/PPP รวม 
สัดส่วนตาม
หน่วยงาน 

(%) 
1. กรมทางหลวง 16 40,890.00 70,500.00 111,390.00 32.98 
2. กรมทางหลวงชนบท 16 6,024.49 - 6,024.49 1.76 
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย 7 92,658.00 20,268.00 112,926.00 33.00 
4. กรมเจ้าท่า 1 141.00  141.00 0.04 
5. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4 8,484.00 7,000.00 15,484.00 4.52 
6. กองทัพเรือ 7 12,600.60 10,210.00 22,810.60 6.67 
7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร 
4 155.00 - 155.00 0.05 

8. กรมการขนส่งทางบก / เทศบาลเมือง
พัทยา 

3 90.00 - 90.00 0.03 

9. เทศบาลเมืองพัทยา 3 680.00 20,429.00 21,109.00 6.17 
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา/

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
2 - 1,004.00 1,004.00 0.29 

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/เทศบาล
เมืองชลบุรี/เทศบาลเมืองศรีราชา 

2 - 2,248.00 2,248.00 0.66 

12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/
เทศบาลเมืองระยอง 

2 - 3,190.00 3,190.00 0.93 

13. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1 3,558.00 - 3,558.00 1.04 
14. การประปาส่วนภูมิภาค 2 1,320.66 - 1,320.66 0.39 
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 6,672.71 23,000.00 29,672.71 8.67 
16. หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค 1 4,103.61 - 4,103.61 1.20 
17. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 - 550.00 550.00 0.16 
18. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1 - 820.00 820.00 0.24 
19. สถาบันการบินพลเรือน 1 1,200.00 - 1,200.00 0.35 
20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 - - - 0.00 

รวมทั้งหมด 77 178,578.07 159,219.00 337,797.07 (100.00) 
(%)  (52.87) (47.13) (100.00)  

หมายเหต ุ: * โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินมูลค่าโครงการ 
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5.3 ระยะเวลาดำเนินงาน 

 กรอบระยะเวลาของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัต ิการโครงสร้างพื ้นฐาน และ
สาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 นั้นได้แบ่งระยะการพัฒนา 
ให้มีความสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และ
แผนของกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งออกเป็น 

• ระยะเร่งด่วน เริ่มต้น พ.ศ. 2566 เป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการทันทีเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 
125,599.98 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินปี 66 รวม 25 ,425.65 ล้านบาท (งบผูกพันรวม 100,174.33  
ล้านบาท) มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วง
หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด โครงการก่อสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับ HSR ระยะที่ 1 (ชบ 3 HSR ชลบุรี-บ้านบึง-EECi รย 4 ระยอง-บ้านค่าย- 
EECi) ( เ อกชน/PPP) โ คร งการปร ั บปร ุ ง ก ่ อสร ้ า งท ่ า เท ี ยบ เร ื อ เพ ื ่ อท ่ อ ง เท ี ่ ย ว เ กาะล ้ าน  
โครงการก่อสร้าง High speed taxiway และ Taxiway เพิ่มเติม (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) การพัฒนา
ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ( Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  งานรื ้อย้าย
สาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่ อมสามสนามบิน และโครงการ
จัดหาพลังงานสะอาด (เอกชน/PPP) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา (เส้นเสียง) อาทิ โครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก ของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  

• ระยะกลาง เริ่มต้น พ.ศ. 2567-2570 เป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
จากระยะเร่งด่วน จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 212,197.09 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการ
รถไฟทางคู ่สายใหม่ ช่วงศรีราชา-ระยอง โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า 
(เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) (เอกชน/PPP) โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง-จันทบุรี-ตราด  
ช่วงอู่ตะเภา-ระยอง (เอกชน/PPP) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับ HSR ระยะที่ 2 
(เอกชน/PPP) โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเรือเชิงพาณิชย์ (ท่าเรือสัตหีบ) MR2 (ชื่อเดิม:โครงการทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-นครราชสีมา (ช่วงแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ทล.359) (M61)) (เอกชน/PPP) 
และโครงการจ้างติดตั้งและพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) สำหรับศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการ Dry Port ฉะเชิงเทรา 
(เอกชน/PPP) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง/TOD และสนามบิน กับ
เมืองใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา อาทิ โครงการทางหลวงเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 และ ถนน 331 
เชื่อมเมืองใหม่ ช่วงบริเวณจุดตัด จอมเทียน-ห้วยใหญ่ (ญ 14 ใหม่ บนผัง EEC) โครงการทางแยกต่าง
ระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331 และ มอเตอร์เวย์สาย 7 เชื ่อมเมืองใหม่ (ช่วงบริเวณ วัดญาณฯ) 
โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสายรอง (Feeder) เชื่อมสนามบินอู่ตะเภา-เมืองใหม-่พัทยา 
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• ระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป เชื่อมโยงชายแดนและพัฒนาทางหลวงพิเศษ 

จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 420,319.29 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ เช่น MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางคู่สาย

ใหม ่  ช ่ วงบ ้ านฉาง -ระยอง-จ ันทบ ุรี -ตราด) โครงการรถไฟความเร ็ วส ู ง ระยอง -จ ันทบ ุรี -ตราด  

ช่วง ระยอง-ตราด โครงการศึกษาความเหมาะสม ICD หนองปลาดุก โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่  

พานทอง-หนองปลาดุก โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเรือ ณ หาดน้ำหนาว (ท่าเรือสัตหีบ) โครงการ MR6  

(เดิมชื่อ: ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพมหานคร-ด่านอรัญประเทศ (M71)) MR7 (ชื่อเดิม:โครงการ 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุร-ีตราด (M72)) เป็นต้น  

 โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะว ันออก พ.ศ. 2566 -2570 จำแนกตามระยะการพัฒนาระยะเร ่งด ่วนและระยะกลาง  
สรุปได้ดังตารางท่ี 5.3-1 ถึง ตารางท่ี 5.3-3 และระยะต่อไป ดังตารางท่ี 5.3-4 
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ตารางท่ี 5.3-1 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางและทางน้ำ และเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอ่ืน 

 
 

 
 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง 110,831.00 8,305

AA AA AA AA AA
30 8,305 13,842 13,842 13,842 5,507

AA AA AA
2,800 5,600 5,600

AA AA AA AA AA
1,549 3,098 3,098 3,098 4,648

AA AA AA
9 18 18

AA AA AA
5,185 10,370 10,370

2. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน  า 8,175.00 20

AA
20

AA AA AA AA
1,920 2,825 2,790 620

3. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 78,701.10 500

AA AA AA
720 840 840

AA AA AA AA
250 122 244 244

AA AA AA AA AA
249 107 348 696 696

AA AA AA
175 349 349

AA AA AA AA
500 208 416 416

AA AA AA AA
14,100 21,150 21,150 14,100

AA AA
160 240

AA AA
13 20

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง3.6 MR2 (ชื่อเดิม:โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-นครราชสีมา (ช่วงแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ทล.

359) (M61))

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร

873.10

3.5 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 อ.บางปะกง,เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เวนคืน / ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 - 4 ช่อง

1,540.00

3.8 โครงการก่อสร้างถนนโลจิสติกส์ สาย 36 - ทช.ชบ.3009 (เชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง) จ.ชลบุรี

70,500.00

33.40

3.7 โครงการขยายถนน ทล.3578 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - แยกทางหลวงหมายเลข 3574 ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร 

เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 7 กม.

400.00

หน่วยงานรายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา 

(125 กม.) และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด (70 กม.)

ก่อสร้างขยายช่วงจากทางเด่ียวเป็น

ทางคู่ และแก้ไขปัญหาจุดตัดกับถนน

55,369.00

การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย

1.2 โครงการ Dry Port ฉะเชิงเทรา (ชื่อเดิมคือ การก่อสร้าง ICD แห่งที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)) ก่อสร้าง Dry Port เพ่ือรองรับการ

ขนส่งสินค้า CLMV

14,000.00

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.3 โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงศรีราชา – ระยอง จัดท ารายงาน EIA  ออกแบบ

รายละเอียด และก่อสร้างโครงการ

15,492.00

ส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่ง

1.4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Freight Terminal / CY รองรับสินค้าเปล่ียนถ่ายเข้าสู่ระบบราง 

เพ่ือรองรับสินค้าการเกษตร สินค้าแช่แข็ง และสินค้าแปรรูป (จ.ระยอง/จ.จันทบุรี) (สสภ./สผง.)

ศึกษาความเหมาะสม  ออกแบบ

เบ้ืองต้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับเปล่ียน

45.00

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.5 โครงการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ศึกษาความเหมาะสม จัดท ารายงาน 

EIA  ออกแบบรายละเอียด และ

25,925.00

การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย

2.1 โครงการศึกษาความต้องการในการขนส่งสินค้าและการการปรับปรุงโครงข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง

การก าหนดมาตรการ เพ่ือส่งเสริมการเดินทางและขนส่งด้วยเรือชายฝ่ัง

ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการ

ขนส่งสินค่ารูปแบบเรือชายฝ่ัง วางแผน

20.00

กองทัพเรือ2.2 โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเรือเชิงพาณิชย์ (ท่าเรือสัตหีบ) พัฒนาปรับปรุงท่าเรือ 8,155.00

โครงการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจร ทล.3481 สายคลองหลวงแพ่ง - อ.บางน้ าเปร้ียว ก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรเป็น 4 ช่อง

จราจร (17 กม.)

2,400.00

3.3 โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

ออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน ก่อสร้าง

โครงการ ระยะทาง 8.5 กม.

2,095.85

3.4 โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315 – บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง อ.

บ้านบึง จ.ชลบุรี

ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็น 4

 ช่อง พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก

3.2 โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7-บ้านปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน ก่อสร้าง

โครงการ ระยะทาง 12.5 กม.

858.75

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ชนบท

3.1

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580

กรมทางหลวง
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ตารางท่ี 5.3-2 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 

  
 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบขนส่งสาธารณะ 43,791.00

AA AA AA
246 287 287

AA AA AA AA
4,000 6,000 6,000 4,000

AA AA AA
129 150 150

237 276 276

AA AA AA
71 83 83

AA AA AA
166 193 193

458 560 441

AA AA AA
173 202 202

AA AA
79 119

AA AA AA
206 240 240

204.00 238.00 238.00

AA AA AA
178 208 208

AA AA AA
26 30 30

39.60 149.40 135.00

AA AA
40 59

AA AA
37 55

AA AA
53 80

944.80 1,417.20

AA AA
121 181

AA AA
708 1,063

AA AA
116 173

อปท./ขบ./        

สกพอ.(สนบัสนนุ)

1.7 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 2 324.00 อปท./ขบ./        

สกพอ.(สนบัสนนุ)

1.62 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ฉช 2 HSR ฉะเชิงเทรา - วัดโสธรฯ ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

87.00

ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

552.00

1.8 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 2,362.00 อปท./ขบ./        

สกพอ.(สนบัสนนุ)

1.5 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 1,459.00

1.41 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 3 HSR ชลบุรี - บ้านบึง - EECi

1.6 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 680.00 อปท./ขบ./        

สกพอ.(สนบัสนนุ)

ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

237.00

1.42 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 5 เมืองศรีราชา - HSR ศรีราชา - ปลวกแดง

รฟม1.1 อุโมงค์เชื่อม ARL มักกะสัน กับ MRT เพชรบุรี ออกแบบรายละเอียด / ก่อสร้าง

โครงการฯ

820.00

1.4 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 789.00 อปท./ขบ./        

สกพอ.(สนบัสนนุ)

ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

685.00

เมืองพัทยา1.2 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 6 HSR-แหลมบาลีฮาย

(รถไฟรางเบา เมืองพัทยา )

ด าเนนิการก่อสร้างระบบ-ขนส่งมวลชน

รอง สถานแีละปรังปรุงกายภาพถนน

20,000.00

1.61 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ฉช 1 HSR ฉะเชิงเทรา - รร.เบญจมฯ - ตะวันออกคอมเพล็กซ์ ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

593.00

1.52 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 1 HSR ชลบุรี - เมืองชลบุรี ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

198.00

1.82 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง รย 1 นคิมฯมาบตาพุด - นคิมฯ IRPC ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

1,771.00

1.81 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง รย 4 ระยอง - บ้านค่าย - EECi ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

302.00

1.83 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง รย 2 แหลมเจริญ - สามแยกขนส่ง ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

289.00

1.51 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 4 HSR ศรีราชา - แหลมฉบัง - EECd ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

576.00

1.53 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 2 HSR ชลบุรี - บางแสน - หนองมน

1.71 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ฉช 3 รอบเมืองฉะเชิงเทรา ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

99.00

เมืองพัทยา1.3 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ชบ 7 HSR พัทยา - สวนนงนชุ ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

429.00

1.73 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ฉช 5 ฉะเชิงเทรา - บ้านโพธ์ิ - บางปะกง ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

133.00

1.72 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง ฉช 4 ฉะเชิงเทรา - บางคล้า ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

92.00

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน
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 ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570  

 ตารางท่ี 5.3-2 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ (ต่อ) 

  

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบขนส่งสาธารณะ 43,791.00

230.00 446.20 151.80

AA AA
51 76

AA AA
179 269

AA AA
101 152

AA
100

AA AA AA AA
4,000 4,000 4,000 4,000

2. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน  า 821

AA AA
56 85

AA AA AA
136 272 272

3. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 16,128.00

AA AA AA
142 284 284

3.2
AA

ได้รับเงินกู้ปี 65

3.3
AA AA AA
240 480 480

3.4
AA AA
60 90

3.5
AA AA
120 180

3.6
AA AA

1,423 2,135

3.7
AA AA AA AA

1,532 2,553 3,063 3,063

4. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 37,263.39

AA
ได้รับเงินกู้ปี 65

AA AA AA
165 193 193

AA AA AA
1,170 1,365 1,365

1.11 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จัดกรรมสิทธิที่ดินและค่าส ารวจ

อสังหาริมทรัพย์

0.00 การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.10 โครงการก่อสร้างและให้บริการะบบขนส่งมวลชนรองรับ TOD ก่อสร้างสถานแีละปรับปรุงถนนตาม

แนวสายทาง / จัดหาตัวรถและ

0.00 อปท.

1.9 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 828.00 อปท./ขบ./        

สกพอ.(สนบัสนนุ)

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.12 โครงการศึกษาการร่วมทุนและจัดท ารายงาน EIA Report ของ โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 

สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด ช่วง อู่ตะเภา-ระยอง

จัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และเสนอพิจารณา EIA / ศึกษา

100.00

1.91 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง รย 6 HSR อู่ตะเภา - ระยอง - EECi ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

127.00

1.93 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง รย 5 นคิมฯมาบตาพุด - นคิมฯ พัฒนา - ปลวกแดง ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

253.00

1.92 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง รย 3 HSR อู่ตะเภา - ระยอง - บ้านเพ ออกแบบ / จัดหาเอกชนร่วมลงทุน / 

ก่อสร้าง

448.00

กรมเจ้าท่า2.1 โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือท่องเที่ยวเกาะล้าน ปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพ่ือบูรณะท่า

เทียบเรือ

141.00

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.13 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง - จันทบุรี - ตราด ช่วง อู่ตะเภา-ระยอง ออกแบบรายละเอียด / ก่อสร้าง

โครงการฯ

16,000.00

กองทัพเรือ3.1 โครงการก่อสร้าง High speed taxiway และ Taxiway เพ่ิมเติม (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ด าเนนิการก่อสร้าง 710.00

เมืองพัทยา2.2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 และปรับปรุง ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 1 ออกแบบรายละเอียดและศึกษาด้าน

ส่ิงแวดล้อม / ด าเนนิการก่อสร้าง

680.00

สบพ.

กองทัพเรือ

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน  (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) สบพ อยู่ระหว่างการจัดท าแผนทบทวน

 FS ใหม่

1,200.00

โครงการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนนิการก่อสร้าง ได้รับ 

งปม. ปี 62-66 ค่าถมดิน จ านวน 

17,674.50

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

โครงการปรับปรุงสนามบิน สอ.รฝ. รองรับการใช้งานอากาศยานของราชการ (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ด าเนนิการก่อสร้าง 300.00

โครงการก่อสร้างร้ัวเขตการบินด้านทิศใต้ (ส่วนต่อขยายทางว่ิงที่ 2) พร้อมถนน และระบบสาธารณูปโภค  

(ท่าอากาศยานอู่ตะเภา)

ด าเนนิการก่อสร้าง 150.00

กองทัพเรือ

บริษัท วิทยุการ

บินแห่งประเทศ

ไทย จ ากัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Technical Zone) (โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศ

ยาน TG MRO ระยะที่ 1 (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา)

อยู่ระหว่างการทบทวนวิธีการด าเนนิงาน 10,210.00

โครงการ ATC Tower แห่งใหม่ (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ด าเนนิการก่อสร้าง 3,558.00

กรมทางหลวง4.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายจากด่านอู่ตะเภา-สนามบินอู่ตะเภา (Spur Line) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม / ออกแบบ / ก่อสร้าง

4,400.00

กรมทางหลวง4.3 โครงการทางเล่ียงเมืองพนสันคิม  ด้านใต้ ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร 

(ระยะทาง 17.2 กม.)

3,900.00

กทพ.4.2 โครงการก่อสร้างทางข้ึนลง (Expressway Ramp) เชื่อม ARL มักกะสัน กับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ

ทางพิเศษศรีรัช

การก่อสร้างทางข้ึนลง (On-Off Ramp) 550.00

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน
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2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

4. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 37,263.39

366 427 427

AA AA AA
105 123 123

AA AA AA
72 84 84

AA AA AA
135 158 158

AA AA AA
54 63 63

AA AA
7 23

AA
36

AA AA
6 12

AA AA
84 126

AA AA
36 55

AA AA AA
900 1,050 1,050

AA AA AA
66 77 77

AA AA AA
219 256 256

AA AA AA
330 385 385

AA AA AA
390 455 455

AA AA AA
5,010 5,845 5,845

AA AA AA
1,800 2,100 2,100

AA AA AA
66 77 77

AA AA AA
510 595 595

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.4 โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ (กรมทางหลวง) 1,220.00 กรมทางหลวง

4.44

4.7

4.8

กรมทางหลวง

4.42 โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณคลองบางละมุง ก่อสร้างสะพานกลับรถ 240.00

4.41 โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (ขาเข้าและขา

ออก)

ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถเกือกม้า 350.00

4.43 โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทล.3 บริเวณคลองสุครีบ (ศรีราชา)

กรมทางหลวง

ชนบท

เพ่ิมความคล่องตัวในการจราจรและ

ปรับปรุงด้านความปลอดภัย

450.00

4.6 โครงการส ารวจออกแบบถนนสาย ฎ2 และ ช5 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก (เดิม:

 สาย จ1 ผังเมืองบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง และถนนสาย ค2 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จ.

ชลบุรี)

ส ารวจออกแบบ (ปี 68, 36.00 ลบ.) 36.00

กรมทางหลวง

ชนบท

4.5 โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบถนนเล่ียงเมืองปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ศึกษาความเหมาะสม (ปี 65, 6.600 

ลบ.) ส ารวจออกแบบ (ปี 67, 23.1840

 ลบ.)

29.78

กรมทางหลวง

ชนบท

โครงกาส ารวจออกแบบถนนสาย ฌ16 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก (เดิม: ถนน

สาย ง4 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี)

(เมืองพัทยา จ้างส ารวจออกแบบ)

ศึกษาความเหมาะสม (ปี 66, 6.00 

ลบ.) ส ารวจออกแบบ (ปี 68, 12.00 

18.00

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสายทาง ชบ.4095 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาด

ความกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 2.5 เมตร (รองรับ EECmd)

91.00

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสายทาง ชบ.2081 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาด

ความกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 2.5 เมตร (รองรับ EECmd)

210.60

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3471 สาย บ.หนองพะวา – ต.ชุมแสง

(ทล.3471 บ.หนองพะวา – ต.ชุมแสง (ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร))

ก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจร เป็น 4 ช่อง

จราจร

220.00

โครงการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจร ทล.3 สายระยอง - แกลง ขยายเป็น 6 ช่องจราจร (ประมาณ 50

 กม.)

3,000.00

โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวง

หมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง)

ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับ 730.00

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณ บ.บางวัว (ขาออก) ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถเกือกม้า 180.00

กรมทางหลวง

โครงการทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทรา ด้านใต้ ก่อสร้างใหม่ขนาด 6 ช่องจราจร 

(ระยะทาง 29.7 กม.)

16,700.00

โครงการทางเล่ียงเมืองพนสันคิม  ด้านตะวันตก ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร 

(ระยะทาง 11.1 กม.)

1,100.00

กรมทางหลวง

โครงการทางเล่ียงเมืองพนสันคิม  ด้านตะวันออก ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร 

(ระยะทาง 12.8 กม.)

1,300.00

กรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 กับถนนบูรพาพัฒน์ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ 220.00

โครงการทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทรา ด้านเหนอื ก่อสร้างใหม่ขนาด 6 ช่องจราจร 

(ระยะทาง 20.9 กม.)

6,000.00

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงโครงการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจร ทล.3648 (ทางเล่ียงเมืองแกลง) ตอน แยก ทล.344 - บรรจบ ทล.3 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมแยกต่าง

ระดับ

1,700.00

กรมทางหลวง

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  5 - 15 

 ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570  

ตารางท่ี 5.3-2 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ (ต่อ) 

  

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

4. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 37,263.39

FALSE
0

AA AA
8.5 23

AA
32

AA
85

AA AA
36 54

FALSE
0

5. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลัก

   5.1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลักเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบคมนาคม 1,320.66

160 160

AA AA
46 46

AA AA
23 23

AA AA
38 38

AA AA
40 40

AA AA
13 13

AA AA AA AA AA
200 200 200 200 200

5.2 โครงการด้านการพัฒนาระบบขนส่งและระบบจ าหน่วยไฟฟ้า และการบรืการจดัการด้านพลังงานอย่างย่ังยืนภายในพื นท่ี 29,672.71

AA AA AA
2,002 2,335 2,335

AA AA
11,500 11,500

5.3 งานสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื นท่ีรอบนอกมหานครเมืองการบิน 3,285.60

AA AA AA
1,150 1,150 986

5.4 งานรื อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพื นท่ีโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 4103.608

AA AA
2,052 2,052

4.23

4.19

4.20

4.21

โครงการส ารวจออกแบบถนนสายต่อเชื่อม ทล.36 - ทล.3 อ.เมือง จ.ระยอง (เล่ียงเมือง สาย ฌ24 ผัง

ระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก) (เดิม: ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองระยอง จ.ระยอง)

ส ารวจออกแบบ (ปี 67, ด าเนนิการเอง) 0.00

โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบถนนสาย ช4 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาค

ตะวันออก (เดิม: ถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี)

ศึกษาความเหมาะสม (ปี 68, 8.45 

ลบ.) ส ารวจออกแบบ (ปี 70, 23.00 

ลบ.)

31.45

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ระยะทาง

ประมาณ 3.380 กม.

84.50

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน (ชบ.1063) ฝ่ังตะวันออก (ถนนสุขุมวิท) การก่อสร้างปรับปรุงทางสัญจร 31.65

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

โครงการส ารวจออกแบบถนนเพ่ือการท่องเที่ยวเลียบชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 

(ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ) ระยะที่ 2 จ.ระยอง

ส ารวจออกแบบ (ปี 69, 90.4044 ลบ.) 90.40

โครงการศึกษาส ารวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย รย.4038 แยก ทล.3139 – บ.มาบจันทร์

 อ.เมือง จ.ระยอง

ส ารวจออกแบบ (ปี 68, ด าเนนิการเอง) 0.00 กรมทางหลวง

ชนบท

5.1.1.1 โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล. 3 บ้านฉาง - ระยอง ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

92.50

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลักเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบคมนาคม ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

320.66 การประปาส่วน

ภูมิภาค

5.1.1.3 โครงการย้ายแนวหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา - สัตหีบ (ฝ่ังซ้าย) ต้ังแต่ซอยนา

จอมเทียน 2 ถึงซอยนาจอมเทียน 30

ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

75.65

5.1.1.2 โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทสาย ฉช. 2004 แยก ทล. 36 - 

บ้านเทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

46.20

5.1.1.5 โครงการย้ายแนวหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา - สัตหีบ (ฝ่ังขวา) ต้ังแต่หมู่บ้านสิ

รินดาถึงหมู่บ้านบารมี

ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

25.54

5.1.1.4 โครงการย้ายแนวหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา - สัตหีบ (ฝ่ังซ้าย) ต้ังแต่ซอยนา

จอมเทียน 30 ถึงสามแยกบางเสร่

ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

80.77

การประปาส่วน

ภูมิภาค

5.1.2 โครงการร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท ปี 2566-2570 ร้ือย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง

ของทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท

 พร้อมกับเพ่ิมการจ่ายน้ าไปยังชุมชน

1,000.00

การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

5.2.1  โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจ าหนา่ย ระยะที่ 2 (คพจ.2)

(แผนการด าเนนิงานปี 2564 - 2568 โดยมีวงเงินปี 2564 เป็นจ านวน 107.75 ล้านบาท)

1.พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าแห่งใหม่ ให้เป็นสถานไีฟฟ้า

6,672.71

กองทัพเรือ5.3.1 โครงการจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายส่ือสารเป็นระบบท่อร้อยสาย ในพ้ืนที่สัตหีบ ร้ือย้าย ปรับปรุง 3,285.60

การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

5.2.2 โครการจัดหาพลังงานสะอาด 1. ศึกษา พัฒนา ลงทุนโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

23,000.00

หนว่ยงานเจ้าของ

สาธารณูปโภค

5.4.1 แผนงานร้ือย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนในพ้ืนที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ร้ือย้ายแนวท่อและก่อสร้างทดแทน 4,103.61

4.24

4.22

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  5 - 16 

 ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570  

ตารางท่ี 5.3-3 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

มาตรการส่งเสริม (Soft-Side) การขนส่ง 3,704.00

591 743
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AA AA
144 216

AA AA
160 240

AA AA
178 266
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20

AA AA
14 21

AA
25

AA AA
52 78
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20

AA
40

AA AA
28 42

AA
20

AA AA
800 1,200

AA
20

AA AA
20 30

AA
20

การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย

มาตรการส่งเสริมการด าเนนิงานคมนาคมขนส่งทางน้ า 1,334.00

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580

รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน

1.2 โครงการจ้างติดต้ังและพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้สินค้า (TOS หรือ CTMS) ส าหรับท่าเรือชายฝ่ัง แหลม

ฉบัง เฟส 3 ในรูปแบบก่ึงอัตโนมัติ

ติดต้ังและพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้

สินค้า

360.00

1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนนิงานด้านพิธีการศุลกากรด้วยด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ การศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการด้าน

ศุลกากร เพ่ือลดระยะเวลา ข้ันตอนใน

50.00

1

1.4 โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) พัฒนา ก่อสร้าง ติดต้ัง ระบบ Port 

Community System (PCS)

444.00

1.3 โครงการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ (Gate Automation) ส าหรับท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 1-2) พัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ (Gate 

Automation) ส าหรับท่าเรือแหลม

ฉบัง ระยะที่ 1-2

400.00

1.6 โครงการพัฒนาและติดต้ังระบบ Rail OCR (Optical Character Recognition) ส าหรับท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาและติดต้ังระบบ Rail OCR 

ส าหรับท่าเรือแหลมฉบัง

35.00

1.5 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า พัฒนาระบบ Mobile Application  

เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย

20.00

1.7 โครงการจ้างติดต้ังและพัฒนาระบบบริหารจัดการจองคิวรถบรรทุก (VBS, Vehicle Booking System) 

ส าหรับท่าเรือแหลมฉบัง

การบริหารจัดการคิวรถบรรทุกเข้าออก

 ทลฉ. มีประสิทธิภาพ และแก้ไข

ปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25.00

5 การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  (ชื่อ

เดิม:การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะในพ้ืนที่ EEC (ศทท.))

ศึกษาและจัดท าแผนแม่บทในการบูร

ณาการข้อมูลการจราจร การรายงาน

ผลการจราจรเพ่ือเป็นประโยชนใ์นการ

70.00

4 โครงการการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการเดินรถบนระบบราง เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการให้

เอกชนมีส่วนร่วมในการขนส่งสินค้าทาง

ราง เช่น การจัดหาขบวนรถไฟและ

40.00

3 การศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างนคิมอุตสาหกรรมกับ

โครงข่ายทางรางและทางน้ า (สผง./สสภ.)

ศึกษาหาแนวทางมาตรการ การ

เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่แหล่ง

อุตสาหกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ กับ

2 โครงการจ้างติดต้ังและพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) ส าหรับศูนย์การ

ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ติดต้ังและพัฒนาปรับปรุงระบบการ

ให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS)

130.00 การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย

6 การบริหารจัดการระบบการให้สัมปทานกับเอกชน (Operator) ในการให้บริการด้านระบบขนส่งสาธารณะ ก าหนดการคัดเลือกผู้รับสัมปทาน

ภาคเอกชนที่จะร่วมด าเนนิการ และ

การก ากับดูแล รวมถึงการรวมกลุ่ม

20.00

20.00

กรมการขนส่งทาง

บก / เทศบาล

เมืองพัทยา

ส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่ง

และจราจร

ส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่ง

และจราจร

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

8 การศึกษามาตรการส่งเสริมการพัฒนาคลังสินค้าริมน้ า (warehouse at water/river front, WHARF) 

บริเวณหลังท่าเรือชายฝ่ังเพ่ือส่งเสริมการขนส่งทางน้ า (สผง.)

ก าหนดมาตรการและอ านวยความ

สะดวก ส่งเสริมในการให้การอนญุาต

การพัฒนาคลังสินค้าริมน้ า 

20.00

กรมทางหลวง

ส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่ง

และจราจร

7 โครงการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ M-Flow (M-Flow System Infrastructure) บนทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

การปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดย

น าระบบ Milti-Freeflow มาติดต้ังเพ่ือ

2,000.00

10 การจัดท าความร่วมือระหว่างภาครัฐ

กับผู้ประกอบการท้องถ่ินเพ่ือขอ

ส่วนลดค่าบริการหรือค่าอาหาร

กรมการขนส่งทาง

บก / เทศบาล

เมืองพัทยา

กรมการขนส่งทาง

บก / เทศบาล

เมืองพัทยา

9 การพัฒนาระบบสาระสนเทศตัวเมือง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ (Single Transit Information) พัฒนาระบบแจ้งเตือนของระบบขนส่ง

สาธารณะในเมืองผ่านการประมวลผล

จาก Big Data และแสดงผลข้อมูลแก่

50.00

การก าหนดสิทธิประโยชนผู้์ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 20.00
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1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบขนส่งสาธารณะ

2. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน  า

3. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ
3.1 กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Technical Zone)

(เดิมคือโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ระยะที่ 2  (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา))

ด าเนนิการก่อสร้าง 14,060.00

หน่วยงาน

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570

รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)

1.1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบ้ืองต้น และจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม รถไฟทางคู่สาย

ใหม่ ช่วงฉะเชิงเทรา - ระยอง  (แกลง)

ศึกษาความเหมาะสม และจัดท า

รายงาน EIA

700.00

1.2 MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางเด่ียวสายใหม่ ช่วงบ้านฉาง - ระยอง – จันทบุรี) จัดท ารายงาน EIA ออกแบบ

รายละเอียด (เดินการในรูปแบบทาง

เด่ียวและทางคู่) และ ก่อสร้างโครงการ

25,725.00

1.3 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ พานทอง-หนองปลาดุก ศึกษาความเหมาะสม จัดท ารายงาน 

EIA  ออกแบบรายละเอียด และ

ก่อสร้างโครงการ

95,000.00

1.4 โครงการศึกษาความเมหาะสม ICD หนองปลาดุก ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ

เบ้ืองต้น การพัฒนาโครงการลานกองตู้

สินค้าและอาคารส านกังานศุลกากร

510.00

1.5 MR6 (ชื่อเดิม:โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงคลองสิบเก้า - กบินทร์บุรี - คลองเล็ก (จ.สระแก้ว) - อรัญประเทศ 

(174 กม.))

ศึกษาความเหมาะสม จัดท ารายงาน 

EIA  ออกแบบรายละเอียด และ

ก่อสร้างโครงการ

17,833.55

1.6 MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางเด่ียวสายใหม่ ช่วงจันทบุรี – ตราด) จัดท ารายงาน EIA ออกแบบ

รายละเอียด (เดินการในรูปแบบทาง

เด่ียวและทางคู่) และ ก่อสร้างโครงการ

11,677.00

1.7 MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านฉาง - ระยอง – จันทบุรี – ตราด) ก่อสร้างทางรถไฟจากทางเด่ียว เป็น

ทางคู่ (208 กม.)

24,239.43

1.8 โครงการจัดท าแผนพัฒนาและศึกษาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม พร้อมก าหนดแนวเส้นทางเบ้ืองต้น

ส าหรับเมืองเป้าหมายใน EEC ระยะที่ 2 (จันทบุรี – ตราด) (สสภ.)

ศึกษาความเหมาะสมข้ันต้น ออกแบบ

แนวคิด พร้อมจัดท าแผน

60.00

1.9 โครงการศึกษาการร่วมทุนและจัดท ารายงาน EIA Report ของ โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 

สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด ช่วง ระยอง-ตราด

จัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และเสนอพิจารณา EIA / ศึกษา

แนวทางการด าเนนิการ PPP

400.00

1.10 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง - จันทบุรี - ตราด ช่วง ระยอง-ตราด ออกแบบรายละเอียด / ก่อสร้าง

โครงการฯ

78,000.00

2.1 โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเรือ ณ หาดน้ าหนาว (ท่าเรือสัตหีบ) พัฒนาปรับปรุงท่าเรือ 39,000.00

ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

ส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่ง

และจราจร
การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

สกพอ+เอกชน

กองทัพเรือ

         -     
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4. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน

.

หน่วยงาน

ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570

รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)

4.17

4.16

4.15

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนสาย ฌ8 และถนนสาย ฉ50  ผังระบบคมนาคมและ

ขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 71, 

15.0775 ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 73-74,

 1255.6875 ลบ.) และก่อสร้าง

2,995.244.14

โครงการก่อสร้างถนนสาย ช4 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก

(เดิม: ถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี)

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 74, 10.60 

ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 76-77, 1300.00

 ลบ.) และก่อสร้างโครงการ (ปี 78-80,

2,443.60

4.1 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ทล.3466 สะพานข้ามทางรถไฟสายบ้านเก่า – พานทอง ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 300.00

4.3 โครงการ MR6 (เดิมชื่อ: ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพมหานคร-ด่านอรัญประเทศ (M71)) ศึกษาความเหมาะสม จัดท ารายงาน 

EIA  ออกแบบรายละเอียด และ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

24,000.00

4.2 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ทล.3701 ทางบริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – 

ชลบุรี

ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 340.00

4.4 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7ตัดทางหลวงหมายเลข 3466 ต่าง

ระดับบ้านเก่า (ทล.7 & 3446 ต่างระดับบ้านเก่า)

ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 2,500.00

4.5 โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบถนนสาย ฌ13 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษ

ภาคตะวันออก (เดิม: ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี)

(ส ารวจออกแบบแล้วเสร็จและจะจัด

เข้าแผนขอออก พรฎ.ต่อไป)

2,329.00

4.6 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฌ10 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก 

(เดิม: ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  (ถนนอ่างศิลา – ถนนข้ามหลาม) ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี)

(ทช.ให้จังหวัดชลบุรี จัดท าการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชนเพ่ิมเติมให้

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

844.00

4.7 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง แห่งที่ 3 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมถนนต่อเชื่อม

ตามแนวถนนสาย ฎ1  ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก

(อยู่ระหว่างทบทวนแบบและท ามีส่วน

ร่วมภาคประชาชนใหม่ ปี 2564)

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 68, 

3,023.70

4.9 โครงการก่อสร้างถนนสายต่อเชื่อม ทล.36 - ทล.3 อ.เมือง จ.ระยอง (เล่ียงเมือง สาย ฌ24 ผังระบบ

คมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก) (เดิม: ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองระยอง จ.ระยอง)

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 71, 

18.2560 ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 73-74,

 2,940.00 ลบ.) และก่อสร้างโครงการ 

3,260.00

4.8 โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการท่องเที่ยวเลียบชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ) ระยะที่ 2 

จ.ระยอง

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 73, 

77.4250 ลบ.)  เวนคืนที่ดิน (ปี 

75-76, 2358.3750 ลบ.) และ

10,532.89

4.11 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฌ16 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก(เดิม: ถนนสาย ง4 ผัง

เมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี)

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 72, 9.78 

ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 74-75, 900.00 

ลบ.) และก่อสร้างโครงการ (ปี 76-78, 

483.00

4.10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย รย.4038 แยก ทล.3139 – บ.มาบจนัทร์ อ.เมือง จ.

ระยอง

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 74, 12.60 

ลบ.)  เวนคืนที่ดิน (ปี 76-77, 720.00

 ลบ.) และก่อสร้างโครงการ (ปี 78-80,

120.00

4.13 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฌ13 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก

(เดิม: ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี)

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 73, 

10.8721 ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 75-76,

 808.75 ลบ.) และก่อสร้างโครงการ (ปี

2,167.32

4.12 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฎ2 และ ช5 ผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพิเศษภาคตะวันออก (เดิม: สาย จ1

 ผังเมืองบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง และถนนสาย ค2 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี)

ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 72, 16.30 

ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 74-75, 2000.00

 ลบ.) และก่อสร้างโครงการ (ปี 76-78,

3,664.30

ช่วง พ.ศ. 2571 - 2580 (P3)

พ.ศ.2566 (P1) พ.ศ. 2567 - 2570 (P2) พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2580

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ชนบท

โครงการก่อสร้างถนนเล่ียงเมืองปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ (ปี 71, 9.78 

ลบ.) เวนคืนที่ดิน (ปี 73-74, 2625.00

 ลบ.) และก่อสร้างโครงการ (ปี 75-77,

4,711.26 กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ชนบท

MR7 (ชื่อเดิม:โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-ตราด (M72)) ศึกษาออกแบบรายละเอียด เสนอ

พิจารณา EIA และก่อสร้างทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองขนาด 4 - 6 ช่อง

49,400.00



 

 

 ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570  

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  5 - 19 

5.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

4) ด้านเศรษฐกิจ 

• เกิดการจ้างงานระหว่างก่อสร้างเฉลี่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ประมาณ 20,000 
ต าแหน่ง/ปี และปี พ.ศ. 2571-2580 ประมาณ 12,000 ต าแหน่ง/ปี  

• มีระบบการขนส่งทางราง และทางน ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ
ประเทศลงประมาณร้อยละ 1.6 

• ระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนลดลง คิดเป็นการลดความสูญเสียจากความ
ล่าช้าในการเดินทาง 10.75 ล้านบาท/วัน หรือ 3,900 ล้านบาท/ปี  

• ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ร้อยละ 5 (มูลค่าความสูญเสียทางด้าน
อุบัติเหตุ ลดลงประมาณ 100 ล้านบาท/ปี) 

• ยกระดับ National Gateway สนับสนุนการพัฒนาพื ้นที ่ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ EEC 

5) ด้านสังคม 

• มีระบบขนส่งมวลชนทันสมัย คุณภาพสูง พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก เชื่อมการ
เดินทางแบบไร้รอยต่อ สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

• เดินทางจากพ้ืนที่ EEC เข้าสู่กรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยรถไฟความเร็วสูง  
• เพ่ิมความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางทางอากาศด้วยสนามบินอู่ตะเภา  
• ลดปัญหาจราจร เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงในพ้ืนที่ จากความเร็วเฉลี่ย 65 

กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็น 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
• ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศจากการใช้รถส่วนตัว 
• มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพที่ดี รองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6) ด้านระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

• มีเส้นทางรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นประมาณ 275 กิโลเมตร และมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร 

• สนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคนต่อปี  
• พ.ศ. 2570 จะมีถนนที่ได้รับการด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือขยายจ านวนช่อง

จราจรจ านวน 25 เส้นทาง และมีการก่อสร้างสะพานจุดกลับรถ/สะพานข้ามทางรถไฟ/ทางแยก เพ่ือแก้ไข
ปัญหาจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุจ านวน 10 แห่ง  

• พ.ศ. 2575 ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านตู้ต่อปี 
และรองรับรถยนต์ได้จ านวน 3 ล้านคันต่อปี และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดสามารถรองรับสินค้าได้
เพ่ิมข้ึนเป็น 60 ล้านตันต่อปี 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ก 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 
(Eastern Economic Corridor : EEC)  

ณ เดือนกันยายน 2564 

 

 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ก - 1 

ภาคผนวก ก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ เดือนกันยายน 2564 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
Design 

EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

กรมทางหลวงชนบท 22 โครงการ          
1. สาย รย.5050 แยกนิคมสร้างตนเอง สาย 15 - บ้านห้วยโป่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 2558 – 2560 179.50   

      
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 

2. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 7 ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2559 – 2563 1,447.35   
     √ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 

3. สาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา , จ.สมุทรปราการ 
ระยะทาง 20.328 กม.  
สัญญาที่ 1 ระยะทาง 11.00 กม. 
สัญญาที่ 2 ระยะทาง 9.328 กม. 

2559 – 2564 3,712.80   

     √ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
สัญญา 1 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 
สัญญา 2 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 

4. สาย รย.4058 แยก ทล.3138 – ทล.334 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2561 - 2563 159.95   
     √ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 

5. สาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2561 - 2565 540.00   
     √ 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
ผลงานร้อยละ 49.981 

   - สาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 (ตอนที่ 2) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2560 - 2563 59.00   
     √ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

6. สาย รย.2015 แยก ทล.36 – แยก ทล.36 – แยก ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2562 - 2565 447.00   
     √ 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
ผลงานร้อยละ 22.607 

7. โครงข่ายทางสนับสนุนเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร – 
จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น ้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.
สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) 

2557 - 2568 87,456.59   

√      

อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA แต่เนื่องจากโครงการอยู่
นอกพื ้นที ่ EEC ประกอบกับเป็นส่วนหนึ ่งของถนนวงแหวน 
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลจึงขอตัดออกจากแผนปฏิบัติการฯ 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.1032     แยก ทล.7 – บ้านปากร่วม อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี 

2570 - 2572 608.75   
      

จะขอรับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2570 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315 – บ้านหนองปลาไหล 
อ.พานทอง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

2566 - 2568 873.10   
    √  

- ดำเนินการจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปี 2563-2564 
- จะขอรับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2566 

10. โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 สายทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 39+650) – 
บ้านหนองคล้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

2571 - 2573 1,740.00  √ 
      จะขอรับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2571 

11. เดิม โครงการก่อสร้างถนนสาย ง1      ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปลี่ยนชื่อ
เป็น ถนนสาย ฌ13 แผนผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2561 - 2566 4,028.00  √ 
      

- สำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ปี 2561 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 

12. เดิม โครงการก่อสร้างถนนสาย ง4 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น ถนน
สาย ฌ16 แผนผังระบบคมนาคมและขนส่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

    
      

เมืองพัทยาเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ 
 
 

13. โครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี           สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ 
14. โครงการก่อสร้างถนนโลจิสติกส์ สาย 36 – ทช.ชบ.3009 (เชื ่อมท่าเรือ 
แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี 

    
      

มีแผนสำรวจออกแบบ ปี 2567 
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15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย รย.2061 แยก ทล.36 –  
บ.หนองมะหาด อ.เมือง จ.ระยอง 

 190.00  √ 
      

เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ จึงขอ
ชะลอโครงการจนกว่าจะพิสูจน์เขตทางได้ชัดเจน และตัดออกจาก
แผนปฏิบัติการฯ 

16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย รย.4038 แยก ทล.3139 – บ.มาบ
จันทร ์อ.เมือง จ.ระยอง 

2563    
      

มีแผนจะดำเนินการสำรวจออกแบบปี 2569 
 

17. เดิม โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการถนนเลี่ยงเมืองสาย ง  อ.
เมือง จ.ระยอง เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการถนน
เลี่ยงเมือง สาย ทล.36 – ทล.3 อ.เมือง จ.ระยอง 

2563 7.00   
√      

- ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

18. โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ รายละเอียดพร้อมราคา
ถนนโลจิสติกส์ สายทาง ฉช.2004 (ตอนที่ 2) จ.ฉะเชิงเทรา (แยก ทล.34 - ทล.314  
อ.บางปะกง, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา) 

2567 - 2569 1,040.00   
    √  

- ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ 
- ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปี 2565 
- จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2567 

19. โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด พร้อมประมาณราคา 
สะพาน คสล. ข้ามจุดตัดถนนกับทางรถไฟและแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัดฯ ใน จ.
ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 แห่ง 

    
      

รวมการดำเนินการภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) / 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

20. โครงการศึกษาความเหมาะสมขยาย ช่องจราจร ชบ.3027 และสะพานข้ามแยก 
ทล.331 ตัดใหม่กับ ชบ.3027 จ.ชลบุรี 

    
      

21. โครงการศึกษาความเหมาะสมขยาย ช่องจราจร ชบ.3007 แยก ทล.331 เชื่อม 
ทล.3245 จ.ชลบุรี 

    
      

22. โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2562 22.00   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

กรมทางหลวง 64 โครงการ          
1. ทล.344 ชลบุรี – บ้านบึง 2557 622.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
2. ทล.331 แยก ทล.36 ถึง ทล.3 (สัตหีบ) 2557 666.09         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
3. ทล.3 ศรีราชา – อ่าวอุดม 2558 600.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
4. ทล.331 หนองขาม – มาบเอียง ตอน 1 -2 2558 1,500.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
5. ทล.3138 บ้านบึง – บ้านค่าย ตอน 3 (ทล.344 – ทล.331) 2558 670.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
6. ทล.3138 บ้านบึง – บ้านค่าย ตอน 4 (ทล.3191 – ทล.36) 2558 540.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
7. ทล.314 บางปะกง – ฉะเชิงเทรา ตอน 2 2558 220.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
8. ทล.346 & 3127 บ้านเก่า – พานทอง ตอน 2 (ทล.34 ไปบรรจบ ทล.315) 2558 360.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
9. ทล.304 มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน 2 2559 1,100.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
10. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง ตอน 1 (ทล.7 – ทล.331) 2559 490.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
11. ทล. – ทางเล่ียงเมืองแกลง 2559 482.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
12. ทล.3122 ดอนสีนนท์ – บ้านโพธิ์ 2559 193.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
13. ทล.3200 ฉะเชิงเทรา – บางน้ำเปรี้ยว 2559 139.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
14. ทล.3126 แยก ทล.3 – ทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา 2559 161.99         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
15. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่ และแยกหนองบอน)       
ตอนทางต่างระดับเขาไม้แก้ว – แยกหนองบอน 

2561 1,395.00   
      ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
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16. ทล.344 อ.บ้านบึง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) 
รวมสะพานลอยข้ามแยกหนองซาก 

2561 1,200.00   
      ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

17. ทล.315 อ.พนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา 2561 1,134.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
18. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง แยกทับมา และ   
แยกบ้านดอน) ตอนแยกมาบข่า – แยกบ้านแลง 

2561 2,250.00   
      ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

19. ทล.304 มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน   นครเนื่องเขต – ฉะเชิงเทรา รวมสะพานขา้ม
แยก 

2561 1,530.00   
      ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

20. ทล.349 หนองซาก – อ.พนัสนิคม 2561 612.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
21. ทล.331 สะพานลอยข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิรน์ซีบอร์ด/อมตะซิตี้
และแยกปากร่วม 

2561 4,000.00  √ 
  √ √  √ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

22. ทล.3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด 2561 632.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
23. ทล.363 ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยก
เนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท) 

2561 500.00  √ 
  √ √  √ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

24. ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน ตอนฉะเชิงเทรา – บางคล้า รวมสะพานข้าม
สามแยกเข้าวัดสมานรัตนาราม 

2561 600.00   
      ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

25. ทล.344 อ.บ้านบึง – อ.แกลง ตอน      บ.หนองเสือช้าง – อ.แกลง 2561 1,300.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
26. ทล.36 กระทิงลาย – ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย – แยกต่างรับโป่ง (ทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7) 

2561 470.00   
      ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

27. ทล.3 บางปู – อ.บางปะกง (รวม 5 ตอน) 2561 2,726.84  √ 

 √ √ √   

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  74.91/69.92 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  100/93.69 
ตอน 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  100/88.15 
ตอน 4-5 ก่อนสร้างแล้วเสร็จ 

28. ทล.3 & 331 & 3126 สะพานลอย    ข้ามแยก กม.10 2562 900.00  √ 
  √ √ √  

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ติดขัดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
แผน/ผล  45.23/51.76 

29. ทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ) – แยก ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) 
 

2562 800.00  √ 
  √ √  √ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

30. ทล.319 พนมสารคาม – ศรีมโหสถ     (ทล.304 – ทล.3070)/ปราจีนบุรี – อ. พนมสาร
คาม ช่วง บ.หนองหัวหมู –  อ. พนมสารคาม (รวม 2 ตอน) 

2562 1,550.00  √ 

 √ √ √   

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  90.28/95.71 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  44.95/62.77 

31. ทล.3304 บ้านโพธิ์ – แปลงยาว 2562 1,200.00  √ 

  √ √   

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  100/97.03 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  100/95.54 

32. ทล.3245 โครงการขยายช่องจราจร  ทางหลวงสายปลวกแดง – หนองใหญ่ 2562 550.00  √ 
  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  100/73.14 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ก - 4 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
Design 

EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

33. ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน ตอน 3 (พนมสารคาม – เขาหินซ้อน) 
ช่วง พนมสารคาม - เขาหินซ้อน 
ช่วง บางคล้า - พนมสารคาม 
ช่วง ทางแยกต่างระดับพนมสารคาม 

2562 
2562 
2563 
2565 

 
2,315.00 
2,200.00 
1,000.00 

  
 
√ 
 
 

 

 
 
√ 
 

 
 
√ 
 

 
 
√ 

 
 
 
 

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  77.34/66.25 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  97.83/84.77 

34. ทล.3 สัตหีบ – บ้านฉาง 2562 900.00  √ 
  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  100/83.69 

35. ทล.3191 มาบตาพุด – นิคมพัฒนา 2562 1,500.00  √ 
 √ √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  58.58/60.51 

36. ทล.304 & 359 ทางแยกต่างระดับ    เขาหินซ้อน 2562 520.00  √ 
  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  85.02/76.21 

37. ทล.3376 บ้านฉาง – ถนนซอย 13    ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง (ขยาย
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

2562 1,260.00  √ 
 √ √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  99.88/94.87 

38. ทล.331 แยกทางหลวงหมายเลข 36 – ต่างระดับมาบเอียง (ขยาย 8 ช่องจราจร) 2562 900.00  √ 
  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  63.29/54.39 

39. ทล.331 ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 แยกหนองปรือ 2562 900.00  √ 

  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  63.29/54.39 
 
 

40. ทล.3 บ้านฉาง – ระยอง (รวม 2 ตอน) 2563 1,850.00  √ 

√ √ √ √   

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  15.36/12.26 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  18.41/25.09 

41. ทล.304 ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน (พนมสารคาม - เขาหินซ้อน) ช่วง อ.บางคล้า - อ.
พนมสารคาม (รวมสะพานข้ามทางแยก ทล.3551) 

2563 2,200.00  √ 

 √ √ √   

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  46.27/68.87 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  16.66/25.72 

42. ทล.3 พัทยา – สัตหีบ ตอน 1 - 3 2563 2,965.689  √ 

√ √ √ √   

ตอน 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  31.02/23.81 
ตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  32.87/28.92 
ตอน 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  23.19/23.45 

43. ทล.3 & 332 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่ตะเภา ทางหลวง
สายพัทยา – ระยอง 

2563 350.00   
      

อยู ่ระหว่างทบทวนรูปแบบร่วมกับรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 
สนามบิน 

44. ทล.3701 สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ทางบริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
กรุงเทพฯ – ชลบุร ี

2565 340.00   
      

ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
 

45. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า แยกบ้านเก่า (กม.53) ขาเข้า – ขาออก 2565 250.00         ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
46. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า โรงไฟฟ้าบางปะกง (กม.50) ขาออก 2565 250.00         ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
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47. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า บางวัว (กม.39) ขาเข้า – ขาออก 2565 280.00         ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
48. ทล.34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า     วัดระกาศ (กม.34) ขาออก 2564 150.00         อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ตัดออกจากแผนปฏิบัติการฯ 
49. ทล.34 & 361 สะพานลอยข้ามแยกหนองไม้แดง (Direction ramp เลี่ยงเมืองชลบุร)ี 2565 480.00  √       ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
50. ทล.365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต ้
     ด้านใต้ (ทางแนวใหม่ 6 ช่องจราจร) 
     ด้านใต้ (ทางแนวใหม่ 6 ช่องจราจร) 

 
2566 
2567 

 
9,300.00 
6,200.00 

  
     √ มีแผนจะดำเนินการในปี 2566-2567 

51. ทล.3466 สะพานข้ามทางรถไฟสายบ้านเก่า  – พานทอง  2566 300.00  √       ชะลอโครงการ โดยเสนอให้มีการยกระดับรถไฟทางคู่ทดแทน 
52. ทล. – ทางเล่ียงเมืองมาบตาพุด 
 (ทางแนวใหม่ 8 ช่องจราจร)  

2566 6,000.00   
      ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 

53. ทล.3 & 344 ทางแยกต่างระดับแกลง  2565 350.00   
      

เนื่องจากประชาชนคัดค้าน และทล. ได้ดำเนินการก่อสร้างทาง
เลี่ยงเมืองสาย ทล.3648 มาทดแทนและแก้ปัญหาจราจรแล้ว ตัด
ออกจากแผนปฏิบัติการฯ 

54. ทล.3578 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - แยกทางหลวงหมายเลข 3574 
(ระยะทาง  7 กม. ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร)  

2565 400.00   
      

ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
 

55. ทล.3 ก่อสร้างสะพานกลับรถถนนสุขุมวิท บริเวณคลองบางละมุง  2565 240.00         ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 
56. ทล. 365 วงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา  
     ด้านเหนือ (ขยายทางเดิม 4 ช่องจราจร) 
    ด้านเหนือ (ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร) 

 
2564 
2568 

 
1,150.00 
8,000.00 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 

 
ลงนามสัญญา (23 ส.ค.64) 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 2567 

57. ทล.36 & 331 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว 2563 600.00  √ 
  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  13.54/30.82 

58. ทล. – ทางเล่ียงเมืองพนัสนิคม 
- ด้านใต้ (ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร) 
- ด้านตะวันตก (ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร) 
- ด้านตะวันออก (ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร) 

 
2566-2570 

 
3,900.00 
1,100.00 
1,300.00 

  

      ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2566-2570 

59. ทล.3471 บางบุตร – ชุมแสง 
ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง 
(ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

2563 1,120.00 
 

 √ 
 √ √ √ √  

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  19.67/8.43 

60. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(Motorway) กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา -  
มาบตาพุด 

 24,700.00   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

      - ช่วงกรุงเทพ - ชลบุรี - พัทยา  4,500.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
      - ช่วงพัทยา - มาบตาพุด  20,200.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
61. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี - นครราชสีมา (แหลมฉบัง – 
ปราจีนบุรี ทล.359) 

 70,500 √ √ 
      

ออกแบบแล้วเสร็จ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

62. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี - ตราด (ชลบุรี - แกลง)  22,000.00         ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 
63. ทล.7 & 3446 ต่างระดับบ้านเก่า  2,500.00         ชะลอโครงการ เนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ จำเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่ 
64. ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท แยกเมืองใหม่ หรือสะพานกลับรถหน้า 
กสิกรไทย 

 240.00  √ 
  √ √   

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แผน/ผล  29.94/32.96 
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(ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 
4) 

 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 8 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา  75.17        √ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
2. โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ -ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ)  224,544.36 √ √ √ √ √ √   ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา 
–    ศรีราชา (125 กม.) และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด (70 
กม.) 

 35,340.00 √  
      ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2565 (แต่ไม่ได้รับจัดสรร) 

4. โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่  
ช่วงศรีราชา – ระยอง (61 กม.)  

 9,383.00 √  
      

- ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ 
- คาดว่าจะดำเนินการหลังปี 2570 

5. โครงการทางเดี่ยวสายใหม่ ช่วงมาบตาพุด -ระยอง - จันทบุรี – ตราด (218 กม.)  39,247.00 √  
      

- ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ 
- คาดว ่าจะขอรับจ ัดสรรงบประมาณปี 2566 เพ ื ่อออกแบบ
รายละเอียด และจัดทำรายงาน EIA 

6. โครงการทางคู่สายใหม่ ช่วงมาบตาพุด -ระยอง – จันทบุรี - ตราด (218 กม.)  15,155.00 √  
      

- ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ 
- คาดว ่าจะขอรับจ ัดสรรงบประมาณปี 2566 เพ ื ่อออกแบบ
รายละเอียด และจัดทำรายงาน EIA 

7. โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงคลองสิบเก้า -อรัญประเทศ (174 กม.)  17,833.55         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
8. โครงการ ICD หนองปลาดุก  510.00         ยังไม่ได้ดำเนินการ 

กรมการขนส่งทางบก 1 โครงการ          

1. การกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับท่าอากาศยานอู่ตะเภา     

      

- ขบ. ได้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 3 จำนวน 3 
เส้นทางเป็นรถมาตรฐาน 2 เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว จำนวนรถ 2 – 4 
คัน ดังนี้(1) สายที่ 398 ตราด – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
(2) สายที่ 399 ระยอง – 
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
(3) สายที่ 400 ชลบุรี – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
โดยได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 
2561 
- ในอนาคตหากประชาชนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น อาจมีการ
กำหนด (ปรับปรงุ) เส้นทางการเดินรถเพิ่มขึ้นตามความต้องการต่อไป 

กรมเจ้าท่า 2 โครงการ          

1. โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ให้รองรับผู้โดยสารและรถยนต์ 2560 - 2564 201.00 √ √ 

      

บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด สนใจให้บริการเดินเรือ RoRo Ferry 
ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ รถบรรทุกสินค้า โดยได้นำเรือสัญชาติ
ญี่ปุ่นขยาด 7,000 ตันกรอส ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคล
และรถบรรทุกได้ประมาณ 100 คัน และรองรับผู้โดยสาร 586 คน 
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนเปิทดลองการให้บริการในเดือน
เมษายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณโ์ควิด – 19 จึงได้ชะลอการเปิด
ทดลองใช้บริการออกไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ 
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ทั้งนี ้ จท. จะสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ในการ
อนุญาตเดินเรือประจำทาง และกำกับดูแลความปลอดภัยต่อไป 

2. โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยวเกาะล้าน 2560 - 2564 226.80   

√      

- โครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จท. จึงได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำ 
และนำเสนอรายงาน EIA โครงการท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  (Env i ronmental  Impact  
Assessment : EIA ) ท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ซึ ่ง จท. ได้นำเสนอรายงาน ต่อ สผ. แล้ว เมื ่อวันที ่ 14 
มกราคม 2564 และ คชก. ได้พิจารณารายงาน EIA แล้ว เมื่อวันที่ 
8  มีนาคม 2564 และให้ จท. แก้ไขเพิ่มเติมรายงานตามประเด็นที่ 
คชก. ชี้แนะ 
- ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานผลกระทบฯให้ สผ. ได้พิจารณา และ 
สผ. จะจัดประชุม วันที่ 
28 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณารายงานฯ ต่อไป 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 3 โครงการ          

1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
(การจ้างที่ปรึกษาเพื ่อศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม) 

 141.50 √ √ 
 √    

ปีงบ  
ประมาณ 
2562 - 2566 

 

    - การจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2561 - 2562 11.44 √  √  √ √   ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เรียบร้อยแล้ว 
   - การศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
สิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับตู้
สินค้าผ่านท่าโดยทางรถไฟด้วยระบบ Automation   ในรูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 

2561 - 2564 61.87 √ √ 

  √ √   

- ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานผลการศึกษาฯ แล้วเสร็จ และส่งมอบ
ให้ท่าเรือแหลมฉบังแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 
- เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กทท. ได้รายงานผลการศึกษาต่อ สก
พอ. 
- เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 กทท. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
จากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ 
- เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กพอ. ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการ 
ละ ครม. ได้อนุมัติให้ กทท. ร่วมลงทุนกับเอกชนและกู้เงินในกรอบ
วงเงินไม่เกิน 47,060 ล้านบาท และให้ กทท. ประสานกับ รฟท. เพื่อ
เตรียมความพร้อมเกี ่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าผ่านทางรางเพื่อ
รองรับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
- ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานสรุปผลการประมูลเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 เรียบร้อยแล้ว 

   - การจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทง
รถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนส่งตู้สินค้าอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

2561 - 2564 28.19   

      
- ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 – 4 (จากทั้งหมด 6 งวด) ในส่วน
ของเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ พร้อมแบบก่อสร้างฉบับ
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 



 

 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ก - 8 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
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EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

- ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในกระบวนการสรรหาผู้
รับจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาท่ารือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 

   - งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟสำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2561 - 2562 3.85   
      ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

   - การดำเนินการการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐโครงการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนท่าเทียบเรือ F) 

2561 - 2564  √  

      

- คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาให้กลุ่มกิจการร่วมค้า   จี
พีซี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งได้มีการเจรจาผลประโยชน์ตอบ
แทนทางการเงินจำนวน 4 คร้ัง ไม่สามารถเจรจาผลประโยชน์ตอบ
แทนของภาครัฐตามที ่  ครม. ได ้เห ็นชอบ ซึ ่งตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนดว่า หากเจรจาแล้วผลประโยชน์
ตอบแทนของภาครัฐไม่ถึงตามที่รัฐคาดหมาย ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนอผลการเจรจาต่อ กพอ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
- กทท. เสนอเรื่องผลการเจรจาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อ 
สกพอ. และร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดทำความเห็นเพื่อ
ใช้ประกอบการนำเสนอต่อ กพอ. ต่อไป 
- กทท. ได้ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณา ซ่ึงได้ดำเนินการตรวจแล้วเสร็จและส่งข้อสังเกตให้ กทท. 
แล้ว โดย กทท. และ สกพอ. ได้ร่วมกันเจรจากับเอกชนจนได้ข้อยุติ
เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ฉบับแก้ไข ลงวันที่ 
11 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้ งสรุปประเด็นข้อสังเกตการการ
ดำเนินงานตามข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
- กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
ได้เห็นชอบผลการคัดเลือก ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
เรียบร้อยแล้ว 

   - การสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
พร้อมจัดหาและติดต้ังเครื่องมือยกขนหลัก (ส่วนที่ 1) 

2563 - 2568 6,967.09   

      

- กทท. ได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่      3 ก.ย. 2563 ว่าจ้างกลุ่มกิจการร่วม
ค้า ซีเอ็นเอ็นซี กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 1,460 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจาก กทท. ให้เริ่มงาน (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 –  
3 พฤษภาคม 2568) 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

   - งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสรา้ง
อาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค  

2565 - 2568 750.04   
      

- ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเพื่อเผยแพร่ร่างเอกสารประกวด
ราคา ครั้งที่ 2 

   - งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4) 

2564 - 2570 14.34   

      

- กทท. ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามคณภาพสิ่งแวดล้อมในการ
ก่อสร้างและติดตามในระยะดำเนินการ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  
1,440 วัน (ระยะเวลา 4 ปี หรือ 48 เดือน) และติดตามผลในระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ 720 วัน (ระยะเวลา 2 ปี หรือ 24 เดือน) โดย
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
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EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

เริ ่มงานตั ้งแต่วันที ่ 21 สิงหาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จ 20 
กรกฎาคม 2570 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการ 

   - งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเร ือแหลมฉบ ัง ระยะที ่  3  
(ส่วนที่ 1-4) 

2563 - 2568 398.47   

      

- กทท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ โดยเร่ิมงานเม่ือวันที่ 26 
ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป แบ่งระยะเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 ระยะเวลาก่อสร้างรวมระยะเวลา 52 เดือน และช่วงที่ 2 
ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา 24 เดือน นับจาก
วันที่กำหนดในหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. โครงการศึกษาศูนย์การขนส่งตู้สินค้า  ทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง 2559 - 2562 2,944.93 √ √ 

√ √ √ √   

- งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561 
- งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า อยู่ระหว่างสรร
หาผู้รับจ้าง 

3. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง  
(ท่าเทียบเรือ A) 

2559 - 2561 1,864.19 √ √ 
√ √ √ √  √ 

งานก่อสร้างโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้เปิดให้บริการ 
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 และมี  พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563 

เมืองพัทยา 1 โครงการ            

1. โครงการก่อสร้างรถไฟรางเบา (Tram) เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2562 74.90 √  
      

ดำเนินการศึกษาฯ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอรายงาน 
EIA ให้ สผ. พิจารณา 

กองทัพเรือ (สนามบินอู่ตะเภา) 19 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้าง High speed taxiway และ Taxiway เพิ่มเติม 2560 - 2561 330.00 √ √     √  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
2. ก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบลานจอดอากาศยาน แยกพื้นที่จอดอากาศยาน
ทหาร 

2560 10.00  √ 
  √  √ √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3. ก่อสร้างอาคารเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น จัดเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่ 2560 20.00  √   √  √ √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ลานจอดรถยนต์เพิ่มเติม และย้ายกองขนส่ง 
สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ 

 105.00   
      ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

5. โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 2560 70.00  √   √    ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6. จัดหาระบบกล้องวงจรปิด เครื ่อง X-Ray และ Software ในการรักษาความ
ปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ และเส้นทางเข้า – ออก 

2560 53.00  √ 
  √    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7. โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บท   การพัฒนาสนามบิน 2560 140.00 √    √    ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8. โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 2563 - 2567 8,326.00 √  

      
ยังไม ่ได ้ดำเนินการ อย ู ่ระหว่างเสนอรายงาน EHIA และขอ
ปรับเปลี่ยนแหล่งเงิน 

9. โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ระยะที่ 1 2560 10,210.00 √   √ √    ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ 
10. โครงการก่อสร้างอาคารรับรองการปฏิบัติงานของ AIR CARGO ระยะที่ 1 2560 5,680.00         เป็นรายการ PPP 
11. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน 2560 6,100.00 √ √       ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ 
12. โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหาร Defense-related 
industry research zone 

2560 370.00 √  
      ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง 

13. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสนามบิน 2560 7,120.00         เป็นรายการ PPP 
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ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

14. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 และลานจอดอากาศยาน ระยะที่ 1  43,820.00         เป็นรายการ PPP 
15. โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ระยะที่ 2 2563 - 2567 14,060.00 √   √     ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ 
16. โครงการก่อสร้าง AIR CARGO ระยะที่ 2  5,680.00         เป็นรายการ PPP 
17. โครงการพัฒนาเขตประกอบการค้าเสรี (FREE TRADE ZONE)  16,150.00         เป็นรายการ PPP 
18. โครงการพัฒนาศูนย์ธุรกิจการค้า (COMMERCIAL GATEWAY)  26,650.00         เป็นรายการ PPP 
19. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ระดับสากล (Medical Hub) 2562 23,910.00 √        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 1 โครงการ          

1. โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 2563 
2564 
2565 

11.50 
22.00 
846.50 

√ √ 

 √   √  

- ออกแบบแล้วเสร็จ 
- บ.แอร์บัส ได้มีหนังสือถึง บกท. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ว่าไม่
อยู่ในสถานะที ่จะสามารถยื ่นข ้อเสนอตามเอกสาร RFP ได้ ซ่ึง
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ MRO และ
แจ้ง สกพอ. ต่อไป 
- กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้น บกท. ลงต่ำกว่าร้อยละ 50 
เมื ่อว ันที ่ 22 พฤษภาคม 2563 ทำให้  บกท. หลุดพ้นจากการเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ
ต่อไปไดใ้นฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ในโครงการ PPP ดังนั้น
ผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องพิจารณาโครงการ MRO ใหม่ 

กองทัพเรือ (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) 13 โครงการ 

1. โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัต
หีบ – กองทัพเรือ 

2560 0.50   
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

2. โครงการจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบ ปรับปรุงร่องน้ำและบริเวณท่าเรือจุก
เสม็ด 

2560 6.24   
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

3. โครงการจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณเกาะจระเข้ 2560 6.32   
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

4. โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และปรับปรุงท่าเทียบเรือ รับ – ส่ง น้ำมัน      
เป็นท่าเรือเอนกประสงค์ 

2560 5.00   
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

5. โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบพัฒนาพื้นที่ธุรกิจบริการ เชื่อมต่อพื้นที่ท่า
เทียบเรือเฟอร์ร่ี และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 

2560 4.50   
     √ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

6. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 2560 194.74   
     √ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

7. จ้างโครงการปรับปรุงร่องน้ำท่าจอดเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด และบริเวณพื้นที่จอดเรือ 
ระยะที่ 1 

2561 396.51 √ √ 
  √   √ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณบางส่วนถูกพับไป อยู่ระหว่าง
เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาใช้จ่ายในงวดงานที่ 7 - 10 

8. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณเกาะจระเข้ 2562 - 2563 361.15         ยกเลิกโครงการ 
9. โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรองรับการขนส่งหลายรูปแบบของท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบ 

2562 29.00   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10. โครงการจัดหาเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงสำหรับการขนถ่ายสินค้า 2561 245.92   
     √ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
Design 

EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

11. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือ   เฟอร์รี่ (Ferry Terminal) พร้อมสิ่งอำนวย 
ความสะดวก 

2561 159.30   
     √ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

12. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน (ท่าเรือ POL เพื่อเป็นท่าเรืออเนกประสงค์) 2562 431.17 √ √       ยกเลิกการดำเนินการ 
13. โครงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี ่และ        
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 

2562 250.00 √ √ 
  √  √ √ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณบางส่วนถูกพับไป อยู่ระหว่าง
เสนอขอโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณมาใช้จ่าย โดยจะสิ ้นสุด
สัญญา   ในวันที่ 26 เม.ย. 2565 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 โครงการ *รอบนี้ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานมายัง สนข. จึงใช้ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 

1. การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด (ระยะที่ 3)  12,900.00 √ √ 

√ √ √ √ √ √ 

- กนอ. ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือ 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) กับบริษัทกัลฟ์ เอ็มที
พี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 
- เร่ิมออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างถมทะเล ปี 2564 - 2567 
- ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ปี 2567 - 2569 
- กนอ. ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโครงการพัฒนา
ท่าเรือฯ มาบตาพุด (ระยะที่ 3) จากกรมเจ้าท่า เมื ่อวันที ่ 25 มิ.ย.  2563 
เรียบร้อยแล้ว 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน 
EHIA เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง และขออนุญาตขุดลอก
ร่องน้ำทางเรือเดินจากกรมเจ้าท่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง 
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10 โครงการ 

1. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) 2554 - 2562 932.00 √   √    √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือน       ที่ห่างไกล (คฟก.) 2558 - 2561 15.00 √   √    √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟท.) 2557 - 2561 14.00 √   √    √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) 2559 - 2563 87.00 √   √    √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)  3,134.00 √  

 √ √ √  √ 

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง แบ่งเป็น  (1) งานก่อสร้างระบบจำหน่าย  ใต้
ดิน จำนวน 9 Lot (2) งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 
และ (3) งานรองรับระบบสื่อสาร 
- ผลงานร้อยละ 29.95 

6. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.
ชลบุร ี

2561 - 2563 1,069.00   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

   - กลุ่มงานที่ 1 : AMI/MWMS/IT Integration   √   √ √ √    
   - กลุ่มงานที่ 2 : Substation 
 Automation 

  √  
 √ √ √    

7. โครงการนำร่องสถานีอัดประจุยานยนต์ และระบบการบริหารจัดการโครงข่าย
เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (เส้นทางไปกลับสนามบินสุวรรณภูมิ – พัทยา) 

2559 - 2561 40.00   
     √ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

8. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) 2560 - 2565 7,036.00         - จัดหาที่ดินได้แล้ว 10 แห่ง 
- สายส่ง 115 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 112.87 วงจร-กม. 
- สายจำหน่าย 22 เควี ก่อสร้างแล้วเสร็จ 562.25 วงจร-กม. 

   - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี (14 แห่ง)   √ √ √ √ √ √ √ √ 
   - ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (265.5 วงจร – กม.)   √ √ √ √ √ √ √ √ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
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จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

   - เพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลงที่สถานี (4 แห่ง)   √ √ √ √ √ √ √ √ - ผลงานรวม ร้อยละ 35.26 
   - ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี (615 วงจร – กม.)   √ √ √ √ √ √ √ √ 
   - ติดต้ังอุปกรณ์ตัดตอน/ป้องกันในระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี (77 ชุด)   √ √ √ √ √ √ √ √ 
   - ปรับปรุงสถานีเส่ือมสภาพ (1 แห่ง)   √ √ √ √ √ √ √ √ 
9. โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) 2554 - 2558 4,156.00         - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 17 แห่ง 

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง 
- อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดิน 1 แห่ง 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 64.00 วงจร - กม. 
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 8.00 วงจร - กม. 
- การจัดซื้อที่ดินไม่เป็นไปตามแผน และโรคโควิด - 19 ทำให้งาน
ล่าช้ากว่าแผนงาน 
- ผลงานรวม ร้อยละ 97.45 

   - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี (19 แห่ง)    √   √ √ √ √ 
   - ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (73 วงจร – กม.)    √ 

  √ √ √ √ 

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) งานด้านระบบศูนย์สั่งการ
จ่ายไฟ 

2561 212.606 √  
 √     ผลงานรวม ร้อยละ 68.55 

     - ติดต้ังอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง DWDM Protection Link     
      

ดำเนินการแล้วเสร็จปี 2559 

 

(32 กม.) 
     - ติดต้ัง Optical Fiber (OFC) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้     

      
ดำเนินการแล้วเสร็จปี 2559 
(93.5 กม.) 
 

     - งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั ้งระบบ Hardware & Software SCADA (1 แห่ง   
จ.ชลบุรี) 

    

  
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

   

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด - 19 ส่งผลให้การทำงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องระยะเวลา และ
มาตรการต่าง ๆ 

    - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces และวิทยุสื่อสารสำหรับ
ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (จัดหาและติดตั้ง FRTU 555 ชุด, ติดตั้งอุปกรณ์ MARS 
Master 21 ชุด, ติดต้ังอุปกรณ์ MARS Remote 593 ชุด) 

    

  √ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

  

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค       โควิด – 19 ส่งผลให้โรงงาน
ผู ้ผล ิตซึ ่งเป ็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนทั ้ง Feeder Device 
Interface และว ิทย ุ  ต ้องป ิดโรงงานตามคำส ั ่ งร ัฐบาล และ
ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญจากประเทศจ ีนถ ูกระง ับการเด ินทาง ทำให้
กระบวนการผลิตและพัฒนา Software อุปกรณ์หยุดชะงัก ซ่ึงงาน
ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการ FAT และตรวจรับอุปกรณ์ ทำให้
ล่าช้าจากเดิม 

    - ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 2 สถานี 
(สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง และสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา) 

    
 √ √   

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค     โควิด - 19 ส่งผลให้การ
ดำเนินงานมีความ่าช้าจากแผน 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
Design 

EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

     - งานจ้างเหมาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคารสำหรับ
สถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation (เฉพาะงาน CCTV) จำนวน 35 สถานี 
 
 
 
 

    

 √ √ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสร็จ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2 โครงการ          

1. โครงการขยายระบบไฟฟ้า ระยะที่ 12 2563 750.69 √ √ 

 √ √ √   

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- งานขยายและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 เควี  
ปราจีนบุรี 2 
- งานขยายและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 เควี กบินทร์
บุรี 
- งานตัดสายส่ง 115 เควี ระยอง 2 – ระยอง 3 ลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง
ระยอง 4 โดยก่อสร้างเป็นสายส่ง 230 เควี ระยอง 2 – ระยอง 4 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี 
ชลบุรี 2 – บ่อวิน ผลงานร้อยละ 24.39 
- งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี   บ่อวิน – บ้านบึง ผลงานร้อยละ 7.47 
- งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี บ้านบึง 2 – บ้านบึง (บ้านบึง 2 – 
บ้านบึง 2 junction – บ้านบึง) 
ผลงานร้อยละ 5.00 
- งานขยายและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 เควี ชลบุรี2 
ผลงานร้อยละ 16.33 
- งานขยายและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 เควี ระยอง 4 
ผลงานร้อยละ 12.97 
- งานขยายและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 เควี บ้านบึง 2 
ผลงานร้อยละ 8.95 

2. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟ้า 

2563 996.32 √ √ 
- 

(IEE) 
√     

-  งานขยายและก ่อสร ้ า งสถานี ไฟฟ ้าแรงส ูง 500/230 เควี   
บางละมุง 2 ผลงานร้อยละ 6.64 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 17 โครงการ          

1. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการเส้นทางพิเศษ พัทยา – มาบตาพุด 2560 19.23  √ 
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้เงินรายได้ของ กปภ. ในการย้ายแนวท่อ    
ในกรณีเร่งด่วนแล้ว 

2. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3  
ที่ กม.4+130 – 4+600) 

2560 54.82   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

FS Detail 
Design 

EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

3. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอน
ชลบุรี (แยกกระทิงลาย) – บรรจบทางหลวง 3 (ระยอง) ระหว่าง กม.16+000 –  
กม.57+000 

2562 7.80   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ตอนฉะเชิงเทรา – สุวินท
วงศ์ กม.58+885 – กม.71+567 (ด้านขวาทาง) 

2562 39.67   
     √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.315 ฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม 2562 61.73         ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม – หนองซาก 2562 9.57        √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง สาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 ช่วงแยกบ่อ
วิน – วัดสะพานสี่ (ด้านขวาทาง) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

2562 67.95   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

8. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง สาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 ช่วงวัด
สะพานสี่ – แยกมาบเตย (ด้านขวาทาง) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

2562 53.93   
     √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

9. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง สาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 ช่วงวัดห้วย
ปราบ – แยกมาบเตย (ด้านขวาและซ้ายทาง) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

2562 46.37   
     √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.344 บ้านบึง – แกลง ตอนที่ 1 (บ้านบึง –  
หนองปรือ) 

2562 69.56   
     √ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม – หนองซาก 2562 9.57   
      

เนื ่องจากโครงการซ้ำซ้อนกับโครงการลำดับที ่ 6 ตัดออกจาก
แผนปฏิบัติการฯ 

12. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.3 บ้านฉาง – ระยอง 2563 92.50   

     √ 

เดิมรายงานความก้าวหน้า 37.63% แต่ด้วยติดปัญหาอุปสรรคไม่
สามารถเข้ารื้อย้ายท่อได้ เนื่องจากกรมทางหลวงยังไม่ส่งมอบพื้นที่ 
จึงได้มีการปรับแผนงานใหม่ให้สอดคล้องตามแผนงานของกรมทาง
หลวง ตามระยะเวลาก่อสร้างของกรมทางหลวง จึงทำให้ปัจจุบัน 
ผลงาน ร้อยละ 28.74 

13. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร ้าง โครงการปร ับปร ุงทางหลวงชนบท  
สาย ฉช.2004 แยก ทล.36 – บ้านเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

- 46.20   
      ดำเนินการแล้วเสร็จ 

14. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา – 
สัตหีบ (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ซอยนาจอมเทียน 2 ถึงซอยนาจอมเทียน 30 

- 75.65   
      

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน แต่มีความจำเป็นต้องรื้อย้าย
แนวท่อ จึงใช้เงินรายได้ของ กปภ.เร่งด่วน ดำเนินการแล้วเสร็จ 

15. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา –    
สัตหีบ (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ซอยนาจอมเทียน 30 ถึงสามแยกบางเสร่ 

- 80.77   
      

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน แต่มีความจำเป็นต้องรื้อย้าย
แนวท่อ จึงใช้เงินรายได้ของ กปภ.เร่งด่วน ดำเนินการแล้วเสร็จ 

16. งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา –    
สัตหีบ (ฝั่งขวา) ตั้งแต่หมู่บ้านสิรินดา ถึงหมู่บ้านบารมี 

- 25.54   
      

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน แต่มีความจำเป็นต้องรื้อย้าย
แนวท่อ จึงใช้เงินรายได้ของ กปภ.เร่งด่วน ดำเนินการแล้วเสร็จ 

17. งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวง บริเวณหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ 
ถึงสามแยกวัดหนองเค็ด ม.7 ถนน 304 (ซ้ายทาง) 

- 13.96   
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้เงินเหลือจ่าย (เงินอุดหนุน) ปี 2562 และ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

18. งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวง บริเวณหน้าทางเข้า  
โรงอวน ต.เมืองเก่า ถึงหน้า กรป. ถนน 304 (ขวาทาง) 

2562 22.29   
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 3 โครงการ          

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลานจัดคิวรถบรรทุกเข้าท่าเรือ  
แหลมฉบัง 

 15.00   
      

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากปัจจุบัน กทท. ได้มีการใช้ระบบจองคิว 
รถบรรทุกในการเข้าสู่ท่าเรือเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการ ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) 
ความคืบหน้าการดำเนินงาน 

สถานภาพโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 
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EIA 
ขออนุมัติ 

ครม. 
ประกวด 
ราคา 

ลงนามใน 
สัญญา 

จัดหา 
ที่ดิน 

ก่อสร้าง 

2. โ ค ร งก า รพัฒนาสถานี ขนส่ ง ส ิ นค้ า คอนเทนเนอร์รองรับ EEC (ชื ่อเดิม 
“โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ( ICD) 
รองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศกัมพูชา”) 

2560 
(งบกลาง) 

38.10 √  
      

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนส่งผลการศึกษา   ให้ สกพอ. ต่อไป 

3. โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ EEC 2562 15.00   
  √ √   

- ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เสนอผลการศึกษาไปยังกระทรวง
คมนาคมเรียบร้อยแล้ว 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คจร. 

30 กันยายน 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC)  



 

 

 ภาคผนวก ข 

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566–2570  ข - 1 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC)  
 
 ผลหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พบว่า
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เสนอโครงการเพิ่มเติมจากโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 56 โครงการ วงเงินรวม 44,051.80 ล้านบาท โดยจำนวนโครงการและวงเงิน
รวมสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังตารางท่ี ข-1  
 
ตารางท่ี ข-1 ผลการจำแนกจำนวนและมูลค่าโครงการที่มีการเสนอเพิ่มเติมจำแนกตามยุทธศาสตร์  

แผนงาน จ านวนโครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบรางและทางน ้า และเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น 
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและ

ระบบขนส่งสาธารณะ 
- - 

แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน ้า - - 
แผนงานที่ 1.3 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 9 3,401.00 

รวม 9 3,401.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
แผนงานที่ 2.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและ

ระบบขนส่งสาธารณะ 
- - 

แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน ้า 2 241.00 
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 5 4,294.30 
แผนงานที่ 2.4 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 36 26,102.02 
แผนงานที่ 2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหลัก - - 

- โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ 4 10,013.48 
รวม 47 40,650.80 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
แผนงานที่ 3.1 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการ

สนับสนุนและเทคโนโลยีเชิงรุก 
- - 

รวม - - 
รวมท้ังหมด 56 44,051.80 
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ตารางท่ี ข-2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบรางและทางน้ำ และเชื่อมต่อกบัการขนส่งสนิค้ารูปแบบอื่น 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบขนส่งสาธารณะ 
- - - - - - 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 
- - - - - - 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 
1 โครงการขยายช่องจราจร ชบ.3027 และสะพานข้ามทางแยก 

ทล.331 เชื่อมทล.331 ตัดใหม่กับ ทช.3027 จ.ชลบุรี 
ออกแบบ / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตขนาด 4 - 6 ช่องจราจร และปรับปรุงทางลาดแยก
ต่างระดับมาบเอียง 

912.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ชบ.4082 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

657.80 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ 
(ช่วงท่ี 1) 

ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

64.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ เทศบาลเมืองมาบตา
พุด สนับสนุนโดยกรม
ทางหลวงชนบท 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนเสาสูง - SPY ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

31.20 ก่อสร้าง / ดำเนินการ อบต.มาบยางพร 
สนับสนุนโดยกรมทาง
หลวงชนบท 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ชบ.5068 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

208.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง รย.4034 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

364.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ชบ.4064 ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง พร้อม
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 15 กม. 

480.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ชบ.3083 ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง พร้อม
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 10 กม. 

320.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง รย.2026 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

364.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชนชนอย่างไร้รอยต่อ 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางและระบบขนส่งสาธารณะ 

- - - - - - 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ 

1 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นแบบ (Home port) 
สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน (ในพื้นท่ี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี) 

ศึกษาการให้บริการ แผนการพัฒนาท่าเรือและ
เส้นทางเดินเรือระหว่างชายฝั่งและตามแนวชายฝั่ง 
และประเมินความพร้อมของภาคเอกชน 

70.00 ศึกษา กรมเจ้าท่า 

2 โครงการพัฒนาเเส้นทางเดินเรือ Ferry ให้รองรับผู้โดยสารและ
รถยนต ์(จุกเสม็ด - ปากน้ำปราณ) 

พัฒนาท่าเรือบริเวณปากน้ำปราณบุรีเชื่อโยงการ
ขนส่งกับท่าเรือเฟอรี่สัตหีบ หลังจากสามารถจัดหา
ผู้สนใจเข้าบริหารท่าเรือและให้บริการเดินเรือได้แล้ว 

171.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมเจ้าท่า 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
1 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยรั้วเขตการบิน - 11.90 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 
2 โครงการพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา ท่าอากาศยาน

นานาชาติอู่ตะเภา ระยะท่ี 1 
- 115.40 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

3 โครงการพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา ทางวิ่ง 1 ระยะ
ท่ี 2 

- 60.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

4 โครงการพัฒนาการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ทางวิ่งที่2 - 150.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 
5 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา : โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและ

สายสื่อสารเป็นระบบท่อร้อยสาย 
- 3,957.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 
1 ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3200 สาย

ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว 
ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 1,250.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

2 ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 361 สายทางเลี่ยง
เมืองชลบุรี ตอน บ.หนองข้างคอก - บ.ห้วยกะปิ 

ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็น 6-8 ช่องจราจร และ
ปรับปรุงทางแยก 

1,000.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

3 ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.34 สาย อ.บางโฉลง - อ.บางปะกง ขยายทางหลักเป็น 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง และขยาย
ทางคู่ขนานเป็น 3 ช่องจราจรต่อทิศทางเช่นกัน 

2,400.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

4 ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3284 สาย อ.พนัส
นิคม - บ.หนองเสม็ด 

ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 700.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

5 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331ตัด
3551 แยกแปลงยาว (เกตุเวย์) 

ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

580.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

6 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304ตัด
3076 แยกพนมสารคาม 

ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

600.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

7 ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 สาย
ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม  

ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร 780.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

8 ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ช่วงมาบปู-
เขาคันทรง 

ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร 700.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

9 โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3340 สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง 

ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 800.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

10 โครงการถนนวงแหวนเพื่อรองรับการพัฒนามหานครการบิน
ภาคตะวันออก 
(ถนนเชื่อม ทล.3 - ทล.3376 - ทล.7 - ทล.332 และ(ถนนเชื่อม 
ทล.7 - ทล.331 - ทล.36) 

ถนนสายใหม่ 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 25 
กม. 

2,000.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

11 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
(spur Line) ตัดทางหลวงหมายเลข 3 

ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

500.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

12 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับ ทล.34 ตัด 314 บางปะกง เพิ่มความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัย 

300.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

13 สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง เพิ่มความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัย 

400.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

14 ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3574ตัด 
ชบ.3083 แยกสุรศักดิ์ 

เพิ่มความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัย 

450.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

15 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 315ตัด3127 
แยกมาบโป่ง 

ก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

400.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

16 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3127ตัด
3466 แยกพานทอง 

ก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

400.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

17 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331ตัด3284
ตัด3340 แยกหนองเสม็ด 

ก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

400.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

18 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง
หลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) 

ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน
การจราจรและปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

400.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

19 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 บ้านสวน  
ห้วยกะปิ (รวมปรับปรุงทางแยกห้วยกะปิ) 

ขยายความกว้างผิวจราจร ปรับปรุงทางแยก เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัย 

700.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกคีรี ขยายความกว้างผิวจราจร ปรับปรุงทางแยก เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัย 

700.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ห้วยกะปิ - 
เสม็ด (รวมปรับปรุงทางแยกอ่างศิลา) 

ขยายความกว้างผิวจราจร ปรับปรุงทางแยก เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัย 

950.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

22 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 บางพระ - 
คลองสุครีบ (รวมปรับปรุงทางแยกบางพระ) 

ขยายความกว้างผิวจราจร ปรับปรุงทางแยก เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัย 

700.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 คลองสุครีบ - 
ศรีราชา 

ขยายความกว้างผิวจราจร ปรับปรุงทางแยก เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการจราจรและปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัย 

530.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวง 

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ชบ.3022 เพิ่มจำนวนช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ขนาดความ
กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 
เมตร 

135.20 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนคลองหวายโสม ซอย 4 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

36.40 ก่อสร้าง / ดำเนินการ อบต.ป่ายุบใน 
สนับสนุนโดยกรมทาง
หลวงชนบท 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

26 โครงการสะพานต่างระดับข้ามทางแยกบนถนนสุขุมวิท อำเภอ
ศรีราชา 

ศึกษาความเป็นไปได้ / การก่อสร้างทางต่างระดับบน
ถนนสุขุมวิท บริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

1,500.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ชบ.2081 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

210.60 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

28 โครงการถนนสาย ชบ.3059 แยก ทล.344 - บ.หัวกุญแจ อ.บ้าน
บึง 

สำรวจออกแบบ เวนคืนท่ีดิน ก่อสร้างโครงการ 
ระยะทางประมาณ 5.2 กม. 

1,383.70 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนน ฉช.3005 แยก ทล.314 - 
อำเภอบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธ์ิ 

ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 
ระยะทางประมาณ 6.1 กม. 

628.10 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนสาย ฉช.5006 แยก ทช.นย.
3001 (กม.ท่ี 26+493) - บ.ตลาดคลอง 16 อ.บางน้ำเปรี้ยว 

ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 
ระยะทางประมาณ 13.026 กม. 

1,929.02 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 

31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนบ้านเนินสว่าง- 
บ้านท่าเสา 

ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

200.20 ก่อสร้าง / ดำเนินการ อบจ.ระยอง สนับสนุน
โดยกรมทางหลวง
ชนบท 

32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนขุนอินทร์-ยุบตาเหน่ง ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

150.80 ก่อสร้าง / ดำเนินการ อบต.ป่ายุบใน 
สนับสนุนโดยกรมทาง
หลวงชนบท 

33 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย รย.4038 แยก 
ทล.3139 – บ.มาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง 

ปรับปรุงถนนเดิม 2 ช่องจราจร โดยการขยายความ
กว้างช่องจราจรเป็น 3.5 เมตร/ช่อง และไหล่ทาง
กว้าง 2.5 เมตร 

1,989.00 ก่อสร้าง / ดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

34 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนเทศบาล 2 ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

62.40 ก่อสร้าง / ดำเนินการ เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
สนับสนุนโดยกรมทาง
หลวงชนบท 

35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนบ้านไร่กล้วย- 
บ้านหนองยายบู่ 

ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

150.80 ก่อสร้าง / ดำเนินการ เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
สนับสนุนโดยกรมทาง
หลวงชนบท 

36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง ถนนเลียบหาดสุชาดา- 
หาดแสงจันทร์ 

ปรับปรุงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ขนาดความกว้างช่อง
ละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร 

85.80 ก่อสร้าง / ดำเนินการ เทศบาลตำบลเนินพระ 
สนับสนุนโดยกรมทาง
หลวงชนบท 

โครงการพัฒนาอื่น ๆ 
1 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมือง

การบินภาคตะวันออก 
-   ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

    - โครงการศูนย์กีฬาสันทนาการและสุขภาพ สนามบินอู่ตะเภา  290.00   
2 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - 

กองทัพเรือ รองรับการเชื่อมโยงทางน้ำกับการขนส่งทางบก 
(ทางรางและถนน) และทางอากาศ (สนามบินอู่ตะเภา)  -   

ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

    - โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือรบ (อรม.อร.)  1,500.00   
    - โครงการปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณท่าเรือด้านความมั่นคง  20.00   
    - โครงการพัฒนาสวัสดิการกำลังพล  30.00   
    - โครงการพัฒนาหาดนางรำ และหาดนางรอง  70.00   
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

3 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหาร รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) -   

ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

    - โครงการศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหาร   973.99   
4 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์การแพทย์ Medical Hub 

รองรับ การเป็นมหานครการบินอู่ตะเภา (Utapao 
Aerotropolis) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) -   

ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

    - โครงการศูนย์บริหารเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว  620.00   
    - โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติรองรับเขตเมืองการบินภาค

ตะวันออก   1,260.00 
  

    - โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอื่นๆ       
    - โครงการก่อสร้างกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 

พร้อมบ้านพักข้าราชการ   2,456.01 
  

    - โครงการก่อสร้างกองร้อยต่อสู้อากาศยาน พัน สอ.11 (พื้นท่ี
เขาโกรกตะแบก) 

  694.91   

    - โครงการก่อสร้างกองร้อยอาวุธนำวิถี พัน สอ.11 (พื้นท่ี
สนามบินอู่ตะเภา)   290.63 

  

    - โครงการกอ่สร้างอาคารรักษาความปลอดภัยเฝ้าตรวจและ
รายงานเป้าทางอากาศเขาโกรกตะแบก   46.63 

  

    - โครงการใช้ประโยชน์พื้นท่ีบริเวณ พัน ปตอ. กรม ป. พล.นย.    84.87   
    - งานปรับพ้ืนท่ีเขาโกรกตะแบก สำหรับการก่อสร้างศูนย์

ป้องกันภัยทางอากาศ   23.00 
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รายการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภทโครงการ หน่วยงาน 

4 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์การแพทย์ Medical Hub 
รองรับ การเป็นมหานครการบินอู่ตะเภา (Utapao 
Aerotropolis) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ต่อ)   

ก่อสร้าง / ดำเนินการ กองทัพเรือ 

   - จ้างก่อสร้าง บก.กบร.กร. เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การด้าเนินการของโครงการสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก  80.00 

  

    - โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC โรงเรียนสัตหีบ   129.00   
    - โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC  โรงเรียนนาวิก

โยธินบูรณะ   117.45 
  

    - โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาโกรกตะแบก
และวัดคีรีภาวนาราม   60.00 

  

    - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 
ช่องทาง สาย 3376-รอบเขาอนุรักษ์   821.00 

  

    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างแบบ LED ถนน รย.2024   6.00 

  

    - โครงการปลูกป่าทดแทนและสนับสนุนการทำกิจกรรมชุมชน   400.00   
    - โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อคนบ้านฉาง   40.00   

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 
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