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ปัจจุ ัน ต่ละประ ท ยายาม ัฒนาตน อง ห้สามารถ ข่งขันทาง ร ฐกจ โดยจีนมีการทำโครงการ
The Belt And Road Initiative ป็น ส้นทางสายไหมทาง ก คือ ถนน ละรางรถไฟจากจีนมุงหนาไปทางท
ตะวันตก ละ สนทางสายไหมทางทะ ลคือ สนทางทางทะ ลจากจีนมุ งหนาลง ต ลว ขาสูท ตะวันตก ื่อ
ชื่อมโยง สนทางการคา น ๓ ทวีป ซึ่งประ ท ไทยมีภูม าสตร ปนจุด ูนยกลาง ร วณทาง ชื่อมโยงระหว่าง
The Belt And Road Initiative ละ ป็ น ูนย์กลางการขนส่งทาง รือของอา ซียน ที่สามารถ ชื่อมโยงไปยัง
ท่า รือน้ำลึกทวายของสาธารณรัฐ ห่งสหภา มียนมา ท่า รือสีหนุวลล์ของราชอาณาจักรกัม ูชา ละท่า รือ
วัง ตาของสาธารณรัฐสังคมนยม วียดนาม รวมทั้ง นวยุทธ าสตร์ของอนโด- ปซฟิกที่สำคัญ นการดำ นน
นโย ายต่างประ ท ของญี่ปุ่น ที่ต้องการ ห้สหรัฐ อ มรกา ข้ามามี ท าท นภูมภาค น ร ทที่จีนได้ ผ่ขยาย
อทธ ล นภูมภาคมากขึ้น รื่อยๆ
ประชาคมอา ซียน (ASEAN Economic Community : AEC)ก็มีความจํา ปนตองมีการ ัฒนา ื่อ ห
มี ั ก ยภา นการ ขงขั น ทาง ร ฐกจ ดั งนั้ น ประ ท ไทย ซึ่ ง ป็ น หนึ่ ง นสมาช กอา ซี ยน จึ งไดกํ าหนด
ยุทธ าสตรชาตมารองรั การ ัฒนายุทธ าสตรชาต ๒๐ ป โดยการ ัฒนาปจจัยสนั สนุน ละการ ัฒนาโครง
สราง ื้น ฐาน ื่ อ ่ มขีดความสามารถ นการ ขงขัน โครงการที่ สํ าคั ญ คือ โครงการ ั ฒ นาโครงสราง ื้ น
ฐานรองรั ื้นที่ระ ียง ร ฐกจ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ื่อ หสามารถ
รรลุ ปาหมาย นการยกระดั โครงสราง ื้นฐาน น ื้นที่สามจังหวัด ได ก ฉะ ช ง ทรา ชล ุรี ละระยอง
รวมทั้ง ื้นที่ขาง คียง หมีความ ชื่อมโยงกันอยางไรรอยตอ ทุกระ ทั้งทาง ก ทางน้ำ ทางอากา ื่อ ห
ประชาชนมีทาง ลือก นการ ดนทางมากขึ้น รวมถึงการ ัฒ นาโครงสราง ื้นฐาน ดานไฟฟา ประปา ละดจทัล
หมีประสทธภา สูงขึ้น รอมสูการ ปน “World-Class Economic Zone”รองรั การลงทุนอุตสาหกรรม ปา
หมายของประ ท ื่อ ปนกลไกขั คลื่อน ร ฐกจ นอีก ๒๐ปขางหนา นหมวดวชาที่ ๒ ความมั่นคง หงชาต
ของหลักสูตรนายทหารอากา อาวุโส รุนที่ ๗๕ ได ล็ง ห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนด หสัมมนาที่ ๘
ว คราะหสถานการณโลกที่มีผลกระท ตอความมั่นคงของประ ท ไทย นหัวขอ การ ัฒนาระ โครงสราง
ื้นฐาน ื่อรองรั ื้นที่ระ ียง ร ฐกจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมี
วัตถุประสงค ื่อ หนายทหารนัก รียนสามารถว คราะหสถานการณดานการ มือง ร ฐกจ สังคมจตวทยา
วทยา าสตร ละ ทคโนโลยี การ ลังงาน ละส่ง วดลอม การ ชกําลังทางทหาร ความสัม ันธระหวางประ ท
ละ ท าทของประ ท มหาอํานาจ รวมทั้งการดํา นนการของประชาคมอา ซียนจากอดีตที่ผานมาถึงปจจุ ัน
ที่มีผลกระท ตอความมั่นคงของชาตไดอยางถูกตอง
คณะผูจัดทําหวัง ปนอยางย่งวา อกสารฉ ั นี้จะ ปนประโยชนตอการ ึก าคนควา ละการ รียนรู
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้งอํานวยความสะดวก กผูที่สน จ ื่อ ช ปน นวทาง นการ ึก าตอไป
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ภูมภาค อ ชีย ปนผูนํา นการขั คลื่อนโลก ทั้งดานการลงทุน ละการ จรญ ต โตทาง ร ฐกจ โดย
มีประ ท จีน อน ดีย ญี่ปุน กาหลี ต รวมทั้งอา ซียน ปนหัว จหลักของการขั คลื่อนดวยประชากรรวมกวา
๓.๕ ันลานคน ละ GDP คด ปน ๓๒% ของ GDPโลกประ ท ไทยจึง ปนจุด ูนยกลาง นการ ชื่อมตอกั กลุ่ม
ร ฐกจ นทวีป อ ชียจาก หนือสู ต ตั้ง ตจีนสูอนโดนี ซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้ง ต วียดนามขามไป
จนถึง มียนมาร ละ ปนจุดยุทธ าสตรของกลุมประชาคม ร ฐกจอา ซียน หรือ AEC นดานการผลตการคา
การสงออก ละการขนสง ทั้งยังอยูกึ่งกลางระหวางประ ท กัม ูชา ลาว มียนมาร ละ วียดนาม ที่กําลัง ต โต
อยางรวด ร็ว ประ ท ไทยจึง ปนตํา หนงที่ดีที่สุดของการลงทุน นอา ซียน ื่อ ชื่อม อ ชีย ละ ชื่อมโลก
(สํานักงานคณะกรรมการนโย าย ขต ัฒนา ภาคตะวันออก, ๒๕๖๒)
โดยจีนมีการทำโครงการ The Belt And Road Initiative ป็น ส้นทางสายไหมทาง ก คือ ถนน ละ
รางรถไฟจากจีนมุงหนาไปทางท ตะวันตก ละ สนทางสายไหมทางทะ ล คือ สนทางทางทะ ลจากจีนมุงหน
าลง ต ลว ขาสูท ตะวันตก ื่อ ชื่อมโยง สนทางการคา น ๓ ทวีป ซึ่งประ ท ไทยมีภูม าสตร ปนจุด ูนย
กลาง ร วณทาง ชื่อมโยงระหว่าง The Belt And Road Initiative ละ ป็น ูนย์กลางการขนส่งทาง รือของ
อา ซียน ที่สามารถ ชื่อมโยงไปยังท่า รือน้ำลึกทวายของสาธารณรัฐ ห่งสหภา มียนมาร์ ท่า รือสีหนุวลล์ของ
ราชอาณาจักรกัม ูชา ละท่า รือวัง ตาของสาธารณรัฐสังคมนยม วียดนาม รวมทั้ง นวยุทธ าสตร์ของอนโดปซฟิก ที่สำคัญ นการดำ นนนโย ายต่างประ ท ของญี่ปุ่น ที่ต้องการ ห้สหรัฐอ มรกา ข้ามามี ท าท น
ภูมภาค น ร ทที่จีนได้ ผ่ขยายอทธ ล นภูมภาคมากขึ้น รื่อยๆ (www.eastasiawatch.in.th,๒๕๖๑)
่ือ หประ ท ไทยไดมีโอกาส นการ ขงขันทาง ร ฐกจ ละกลาย ปนกลุมประ ท ที่มีรายไดสูง จึงต้อง
มีการ ัฒนาระ โครงสราง ื้นฐานที่ ห็นชัด จน ทั้งนี้ ดวยขอได ปรีย ดานตํา หนง ที่ตั้งของประ ท ละ
ักยภา นอุตสาหกรรมที่มีความ ชี่ยวชาญ ดม ประกอ กั ปาหมาย วสัยทั น ละ ผนการดํา นนงานที่
ชัด จนของรัฐ าล จึงไดกําหนดยุทธ าสตรชาตมารองรั การ ัฒนายุทธ าสตรชาต ๒๐ ป โดยการ ัฒ นา
ปจจัยสนั สนุน ละการ ัฒนาโครงสราง ื้นฐาน ื่อ ่มขีดความสามารถ นการ ขงขัน ซึ่งโครงการที่สําคัญ
คือ โครงการ ัฒ นาโครงสราง ื้น ฐานรองรั ื้ น ที่ระ ียง ร ฐกจ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern
Economic Corridor) จะ ปนตัวขั คลื่อน ร ฐกจที่ สําคัญของ ร ฐกจไทยโดยการยกระดั โครงสราง
ื้นฐาน น ื้นที่สามจังหวัด ได ก ฉะ ชง ทรา ชล ุรี ละระยอง รวมทั้ง ื้นที่ข าง คียง หมีความ ชื่อมโยงกัน
อยางไรรอยตอ ทุกระ ทั้งทาง ก ทางน้ำ ทางอากา ื่อ หประชาชนมีทาง ลือก นการ ดนทางมากขึ้น
รวมถึงการ ัฒนาโครงสราง ื้นฐาน ดานไฟฟา ประปา ละดจทัล หมีประสทธภา สูงขึ้น รอมสูการ ปน
“World-Class Economic Zone”รองรั การลงทุ น อุ ต สาหกรรม ปาหมายของประ ท ื่ อ ปนกลไก
ขั คลื่อน ร ฐกจ นอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า
ความ ป็นมา...
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มื่อ ๓๕ ปที่ ลว ประ ท ไทย ร่มมีโครงการอี อส ี หรือ “อีส ทรนซี อรด” ชื่อ ต็มคือ โครงการ
ัฒนา ื้นที่ ร วณชายฝงทะ ลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) ที่ ร่มขึ้น น
ผน ัฒนา ร ฐกจ ละสังคม หงชาต ฉ ั ที่ ๕ ( . . ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) ภาย ตรัฐ าลของนายกรัฐมนตรี
ล อก ปรม ตณสูลานนท ดวย ราะ “ทํา ล”ของ ื้นที่ที่อยูไมไกลจาก มืองหลวงของประ ท สามารถ ชื่อม
ตอกั ภาคตะวันออก ฉียง หนือ ซึ่ง ปน หลงงาน ละวัตถุด รวมไปถึงตดกั อาวไทย ซึ่ง ปนชองทาง ขาออก
สําคัญ นการสงสนคาทางทะ ล ทํา ห“ภาคตะวันออก” ปน ื้นที่ที่มี ักยภา น รื่องของความ หมาะสมที่จะ
ัฒ นาอุ ตสาหกรรม (สํานั กงานคณะกรรมการนโย าย ขต ั ฒนา
ภาคตะวันออก, ๒๕๖๒) ความสํา ร็จ
โครงการ ัฒนา ื้นที่ ร วณชายฝงทะ ลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ได้ดํา นนมาตลอดกวา ๓๐ ปที่
ผ่านมา
ต่อมา ร ฐกจไทยได้ ร่มหยุดชะงัก ละถดถอยลงมาโดยตลอด อีกทั้งได้มีการ ปลี่ยน ปลงอยางรวด
ร็วของสถานการณ ร ฐกจภูมภาค ไมวาจะ ปนดานการ ัฒนาประ ท ระ คมนาคม ตลอดจนความรวม
มือระหวางประ ท โดย ฉ าะอยางย่งการรวมกลุมของประชาคมอา ซียน (ASEAN Economic Community
: AEC) ที่มีจุดมุงหมาย ื่อผลักดัน หภูมภาคอา ซียน ปนตลาด ละฐานการผลต ดียวที่มีการ คลื่อนยายสนคา
รการการลงทุน ละ รงงานฝมือไดอยาง สรี ปนอีกหนึ่งสา หตุที่สงผล ห ร ัทตางชาตมีตัว ลือก นการตั้ง
ฐานการผลต ละกระจายสนคามากขึ้น ถ้าหากไมมีการกระตุน ร ฐกจจะทำ ห้ ร ฐกจไทยรวงลงมา รื่อย ๆ
ต่ นื่องจาก รายังมี East West Corridor ทั้งดาน น ละดานลาง ที่ ชื่อมมหาสมุทร ปซฟก ขากั
มหาสุมทรอน ดีย ทํา หไทยอยู นจุดยุทธ าสตรที่สําคัญ นการผลต ละการคมนาคมขนสงของ อ ชีย ละ AEC
ดังนั้น ประ ท ไทย จึงมีความจำ ป็นต้องปรั ปลี่ยนตน อง ละอีกประ ด็นหนึ่งที่ทํา ห รา ตองปรั ปลี่ยน
ตน อง น ชงยุทธ าสตรการ ัฒนา นื่องจากความสํา ร็จ นการ ัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ละปิโตร คมี ดม
กำลังจะหมดไป โดยยังไมมีอุตสาหกรรม หมที่จะนํามาชวยทด ทน ื่อยกระดั โครงสรางการผลตของ ราขึ้น
ไปอีกขั้น ละสรางความ ขม ข็ง หกั ประ ท ดวย หตุนี้ ไทยจึงตอง รงลงทุน หญรอ หม่ ื่อสรางอนาคต
โดยมี ื้นที่ชายฝงทะ ลดานตะวันออก ปนทาง ลือกสําคัญ ราะ ื้นที่ดังกลาว หากดํา นนการอยาง หมาะสม
จะสามารถกาวขึ้น ไปไดอี กระดั กลาย ปน ื้ น ที่ ร ฐก จที่ สํ าคั ญ อยางย่ง ของ อ ชี ย โดย ปนประตูห รือ
Gateway สําคัญของนักลงทุนสู มียนมาร วียดนาม กัม ูชา ละลาว ซึ่งประ ท หลานี้มีโอกาสจะขยายตัวสูง
นอีก ๒๐ ปขางหนา ละประชากร มื่อรวมกั ไทยมีประมาณ ๒๔๐ ลานคน ทั้งยังจะ ปนประตู ชื่อมไปจีน
ตะวันตก จีนตอน ต ละอน ดีย โดย EEC จะ ปน ูนยกลาง นการคมนาคมที่สําคัญของอา ซียน ปนจุดขน
สง ละกระจายสนคา ปนที่ตั้งอุตสาหกรรม หงอนาคต ปน ูนยกลางการ น นภูมภาคตลอดจน ปน หลง
ทอง ที่ยวสําคัญของ อ ชีย
โครงการ ขต ัฒนา
ภาคตะวันออก (EEC) ปน ผนยุทธ าสตรภาย ตไทย ลนด ๔.๐ ดวยการ
ัฒนา ชง ื้นที่ที่ตอยอดโดย นครั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการนโย าย ขต ัฒนา ภาคตะวันออก (สก อ.)
มี ปาหมาย.......

-๓มี ปาหมายหลัก นการ ตม ต็มภา รวม นการสง สรมการลงทุนซึ่งจะ ปนการยกระดั อุตสาหกรรม
ของประ ท ่ ม ความสามารถ นการ ขงขั น ละทํ า ห ร ฐก จของไทย ต โตได นระยะยาว โดย น
ระยะ รกจะ ปนการยกระดั ื้ น ที่ น ขต ๓ จั งหวัด คื อ ชล ุ รี ระยอง ละฉะ ช ง ทรา ห ปน ื้ น ที่ ขต
ร ฐกจ ภาคตะวันออก ื่อรองรั การขั คลื่อน ร ฐกจอยาง ปนระ ละมีประสทธภา ผาน กลไก
การ รหารจัดการภาย ตการกํากั ดู ลของ คณะกรรมการนโย าย ื้นที่ ขต ร ฐกจ
ภาคตะวันออก
โดยมีนายกรัฐมนตรี ปนประธาน (สํานักงานคณะกรรมการนโย าย ขต ัฒนา ภาคตะวันออก, ๒๕๖๒)
โครงการดังกลาวจึง ปนจุด ร่มตนของการกาว ขาสูยุค “โชตชวงชัชวาล” ของ ร ฐกจไทย ทํา ห
รากาวขึ้นสู นวหนาของประ ท นภูมภาค ปนจุดหัก หสําคัญที่ชวยสรางอนาคต หกั ประ ท นําไปสู การ
จัดตั้งนคมอุตสาหกรรม ๓๒ หง โรงงาน กือ ๕ ันโรงงาน ดวย งนลงทุนรวมกันกวา ๕ หมื่นลานดอลลาร
ทํา ห ราสามารถกาวขึ้น ปน ูนยกลาง นการผลตยานยนต ละช้นสวนยานยนตสําคัญ (Detroit of the East)
รวมทั้งกลาย ปน ูนยการผลตปโตร คมีที่มีขนาด หญ ปน ๑ น ๕ ของ อ ชียสา หตุที่ ราตองมีการ ัฒนา ื้นที่
ชาย ฝงภาคตะวันออกรอ หม ราะสถานการณ ละส่ง วดลอมทาง ร ฐกจรอ ๆตัวกําลัง ปลี่ยนไป
อยางรวด ร็ว (สำนักงานคณะกรรมการนโย าย ขต ัฒนา ภาคตะวันออก,๒๕๖๑)
ญ

ฐ ภ

(EEC)

จากที่มีการ ข่งขันทาง ร ฐกจของประ ท มหาอำนาจ จีน สหรัฐอ มรกา ญี่ปุ่น ละ กาหลี ต้ โดย
จีนมีการทำโครงการ The Belt And Road Initiative ป็น ส้นทางสายไหมทาง ก คือ ถนน ละรางรถไฟจาก
จีนมุงหนาไปทางท ตะวันตก ละ สนทางสายไหมทางทะ ล คือ สนทางทางทะ ลจากจีนมุ งหนาลง ต ลว
ขาสู ท ตะวัน ตก ื่ อ ชื่อมโยง สนทางการคา น ๓ ทวีป ประ ท ไทยนอกจากจะยังอยู กึ่งกลางระหวาง
ประ ท กัม ูชา ลาว มียนมาร ละ วียดนาม ที่กําลัง ต โตทาง ร ฐกจอยางรวด ร็ว ละ ป็นจุดยุทธ าสตร
ที่สําคัญ นการผลต การสงออก ละการคมนาคมขนสง ของกลุมประชาคม ร ฐกจอา ซียน หรือ AEC ล้ว
ประ ท ไทยยั ง ปนจุ ด ูน ยกลาง นการ ชื่อ มตอกั กลุ่ ม ร ฐกจ นทวีป อ ชียจาก หนื อสู ต ตั้ง ตจีนสู
อ นโดนี ซี ย จากตะวั น ออกมายั ง ตะวั น ตก โดยมี East West Corridor ทั้ ง ดาน น ละดานลาง ที่ ชื่ อ ม
มหาสมุทร ปซฟก ขากั มหาสุมทรอน ดีย จาก นวยุทธ าสตร์ของอนโด- ปซฟิก ซึ่ง ป็นการดำ นนนโย าย
ต่างประ ท ของญี่ปุ่น ที่ต้องการ ห้สหรัฐอ มรกา ข้ามามี ท าท นภูมภาค น ร ทที่จีนได้ ผ่ขยายอทธ ล น
ภูมภาคมากขึ้น รื่อยๆ อีกทั้งประ ท ไทย
อีกทั้ง นปัจจุ ัน ได้ กดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอ มรกากั จีน ทำ ห้การขยายตัวทาง ร ฐกจ
ของโลก ได้รั ผลกระท นักลงทุนได้โยกการลงทุนไปสู่ หล่งของการลงทุนที่ปลอดภัย ซึ่งปัญหา หล่านี้ ไม่ ช่
ค่ ๒ ประ ท ท่านั้น ที่ได้รั ผลกระท ต่มันยังขยายวงกว้างไปยังประ ท อื่นๆ ทำ ห้การขยายตัวทาง
ร ฐกจของโลกที่ได้รั ผลกระท ช่น ต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรั ธุรกจ ละผู้ รโภค ความต้องการผลตภัณฑ์ที่
ลดลงจากสนค้าที่ งขึ้น การหยุดชะงัก ละประสทธภา ของซั ลาย ชนที่ลดลง ความผันผวนของตลาด
การ งน....
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การ งน ละทองคำ การค้า ละการลงทุ น ระหว่างประ ท ลดลง การ ข่งขั นทางนวัต กรรมที่ ล ดลง หาก
สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น นท้ายที่สุดจะผล ห้ ร ฐกจโลก ข้าสู่ภาวะถดถอย (www.thaifrx.com)
อยางไรก็ตาม นชวง ๑๐ ปที่ผานมา ร ฐกจไทยได้ ร่มหยุดชะงัก ละถดถอยลงมาโดยตลอด จาก
อัตราการ จรญ ต โตทาง ร ฐกจที่ร อยละ ๗ – ๘ ถ้าหากไมมีการกระตุ น ร ฐกจจะรวงลงมา รื่อย ๆ
หลือรอยละ ๓ - ๔ ตางจากประ ท ื่อน านหลาย ๆ ประ ท ที่มี นวโนม ต โตขึ้น รื่อย ๆ โดยสา หตุหลัก
ประการ รก มาจากการขาดดุลยภา จากการ ต โตทาง ร ฐกจ ที่สวน หญยังคง ึ่ง าการสงออก โดยมีสัด
สวนของรายไดมากถึงรอยละ ๗๐ ละ มื่อมีปญหาทาง ร ฐกจโลก กดขึ้น จึงสงผลกระท ตอการสงออก หชะงัก
งันทั นที ประการตอมาส นคาที่ ป ระ ท ไทยผล ตไมมี ความโดด ดน ดังนั้ น หากประ ท ไทยไมสามารถ ่ ม
มูลคา นตัวสนคา หรือคดคนนวัตกรรมที่จะชวยสรางมูลคา ละอุตสาหกรรมที่จะสามารถ ขงขันได นอนาคต
รายไดของประ ท ก็จะคอย ๆ ลดลง
ต่จากปจจัยสําคัญ ที่ทํา หประ ท ไทย ปน ื้นที่ยุทธ าสตร ูนยกลางการลงทุน มี ื้นที่ตลาดขนาด
หญ ละมีกําลังซื้อสูงจากอา ซียน จีน ละอน ดีย ร ฐกจมหภาคมี สถียรภา ละมีความ จรญ ต โตสูง
ปนผู นํ าดานการผล ต ละ ู น ยกลางการสงออก มี จุ ด ดนหลากหลายทั้ งดานการ ก ตรกรรมสมั ย หม
อุตสาหกรรมรวมถึงปโตร คมีขั้นสูง มีความ รอม นดานโครงสราง ื้นฐานที่ อื้อตอการลงทุน
ดวย หตุนี้ โครงการ EEC จึงนั วา ปนโครงการที่มีความสําคัญที่จะ ่มขีดความสามารถ นการ ขงขัน
ื่อสรางความ ต โตทาง ร ฐกจ ละดึงดูดการลงทุน นอนาคต โดยมี ปาหมาย ื่อมุงยกระดั ื้นที่ ขต
ร ฐกจภาคตะวันออก หกลาย ปน “World-Class Economic Zone” ื่ อรองรั การลงทุ น นอุตสาหกรรม
Super Cluster ละอุตสาหกรรม ปาหมายของประ ท ละ ปนกลไกการขั คลื่อน ร ฐกจ นอีก ๒๐ ปขาง
หนา ทนที่ Eastern Seaboard โดยมีการคาดการณวาการลงทุน น EEC จะกระตุ น ห ร ฐกจขยายตัว
ฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป สรางการจางงาน นภาคอุตสาหกรรม ละ รการ ๑๐๐,๐๐๐ อัตราตอป สรางฐานภา ี
หมไมต่ำกวา ๑ สนลาน าทตอป รวมทั้งสามารถดึงดูดนักทอง ที่ยว ปนจํานวนมากกวา ๑๐ ลานคนตอป
ละสรางฐานรายได ่มไมนอยกวา ๔.๕ สนลาน าทตอป (สํานักงาน ลขาธการสภาผู ทนรา ฎร, ๒๕๖๐)

ภาพจาก : https://www.eeco.or.th
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ื้นที่ ขตสง สรมระ ียง ร ฐกจ ภาคตะวันออก (EEC) คณะกรรมการนโย ายการ ัฒนาระ ียง
ร ฐกจ ภาคตะวันออก ไดออกประกา รื่องการกําหนด ขตสง สรมระ ียง ร ฐกจ ภาคตะวันออก
ตามโครงการ ัฒนาระ ียง ร ฐกจ ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอ คลุม ื้นที่ ๓ จังหวัด นภาคตะวันออก
ได ก จังหวัดฉะ ชง ทรา ชล ุรี ละระยอง จํานวน ๕ ื้นที่ ประกอ ดวย
๑. ขตสง สรมระ ียง ร ฐกจ
ภาคตะวันออก : มืองการ นภาคตะวันออก หรือ Special EEC
Zone : Eastern Airport City ขนาด ื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร ร วณสนาม นนานาชาตอูตะ ภา ื่อยกระดั สนาม นอู
ตะ ภา ห ปน ูนยกลางการ น
๒. ขตสง สร มนวั ตกรรมระ ี ยง ร ฐก จ
ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation: EECi) ตั้งอยู น ร วณวังจันทรวัล ลย จังหวัดระยอง ขนาด ๓,๓๐๒ ไร ละ ร วณอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกา อํา ภอ รีราชา จังหวัดชล ุรี ขนาด ื้นที่ ๑๒๐ ไร ื่อยกระดั อุตสาหกรรม ละชุมชน
๓. ขตสง สรมอุตสาหกรรม ละนวัตกรรมดจทัล (Digital Park Thailand : EECd) ร วณอํา ภอ รีราชา
จังหวัดชล ุรี ขนาด ื้นที่ ๗๐๙ ไร ื่อขยาย ละปรั ปรุงโครงสราง ื้นฐานดานดจทัล ดมรองรั การ ปน Data
Hub ของอา ซียน
๔. นคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง ื้นที่ ๑,๔๖๖ ไร ร วณนคมอุตสาหกรรม มา ตา ุด
จังหวัดระยอง ื่อรองรั อุตสาหกรรมการ ก ตร ละ ทคโนโลยีชีวภา อุตสาหกรรมหุนยนตอุตสาหกรรมการ น
ละโลจสตกส อุตสาหกรรมดจทัล อุตสาหกรรมการ ทยคร วงจร ละการทอง ที่ยว กลุมรายไดดี ละการทอง
ที่ยว ชงสุขภา
๕. น คมอุ ตสาหกรรม หมราช อี ส ท รนซี อรด หงที่ ๔ จั งหวั ดระยอง ื้ นที่ ๑,๙๐๐ ไร (ระ ี ยง
ร ฐกจภาคตะวันออก, ๒๕๖๐)
ื้นฐานที่ดีของ ขต ร ฐกจภาคตะวันออก
๑. ปนจุด ูนยกลาง นระดั โลกทั้งดานการลงทุน ละสถานที่ทอง ที่ยว
๒. ปนฐานอุตสาหกรรมดาน ลังงาน ละโครงสราง ื้นฐานประกอ ดวยโรงกลั่นน้ำมันขนาด หญ ๕
โรงกลุมอุตสาหกรรม กลุมปโตร คมี ๓ หง โรงผลตไฟฟา ๒๐ โรง ละนคมอุตสาหกรรม ๒๙ หง ชื่อมโยงดวย
โครงสราง ื้นฐานการขนสงที่ ีย รอม ระยะทาง ๒๐๐ กม. จากกรุง ท ฯ ชื่อมผาน สนทางสายหลักทา รือ
าณชย หลมฉ ัง สนาม นอู ตะ ภา ละทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุด (สํานักงานคณะกรรมการสง สรมการ
ลงทุน, ๒๕๕๙)

ความหมาย...
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คือ โครงสรางทางกายภา ที่ ชอํานวยความสะดวกสาธารณะ ซึ่งอาจจะ ปนโครงการที่ภาค อกชนหรือ
ภาครัฐ าลทําก็ได โดยมุง นน หสาธารณะชนไดประโยชน อาท ชน ระ ขนสง ระ ระ ายน้ำ ระ ํา ัดน้ำ
สีย ปนปจจัยสําคัญที่ทํา หประ ท กดการ ัฒนาทางดานสังคม ละ ร ฐกจ (มหาวทยาลัย ก ตร าสตร,
๒๕๖๐)
คําวา โครงสราง ื้นฐาน (Infrastructure) มักถูก ช นความหมายที่รองรั การ ชงานของประชาชน ชน
ถนน ระ ประปา ระ น้ำท้ง ระ ไฟฟา ละ ระ สื่อสาร โดย นหลายครั้ง โครงสราง ื้นฐานถูกสรางขึ้น ื่อ
ตอ สนองอุตสาหกรรม ื่อผลตสนคาหรือ รการ นอกจากนี้ คําวาโครงสราง ื้นฐาน างครั้งยังกลาวถึงระ
ื้นฐานที่ตอ สนองประชาชน ชน โรง ยา าล หรือ โรง รียน นทางการทหารคําวา โครงสราง ื้นฐานกลาวถึง
อาคารหรือการสวนที่ ตรียม ช นการสูร ละปฏ ัตการทางการทหาร

โครงสร้าง ื้นฐาน ป็นส่งจำ ป็นต่อการขั คลื่อน ร ฐกจ ละสังคม ป็น นวทาง นการ ัฒนาประ ท
จากผลสำรวจทางด้าน Infrastructure การจัดอันดั ว่า ประ ท ไทยอยู่ นลำดั ที่ ๔๙ โดย รามีประ ท ื่อน
้านอย่างสงคโปร์อยู่ นลำดั ที่ ๑ (๒๐๑๗) ผลสำรวจดังกล่าว จะสะท้อนว่าประ ท ดน่าไปลงทุน นื่องจากจะ
ได้ รั การตอ สนองมากที่ สุ ด ส่ งผลต่ อการขั คลื่ อน ร ั ท ที่ จะ ข้ าไปลงทุ นมากที่ สุ ด ประ ท ที มี ระ
Infrastructure ที่ดีจึงมีโอกาส กดการ ัฒนา นด้าน ร ฐกจ ห้ ดนหน้าต่อไป
้ ฐ
จากยุทธ าสตร์ข้อที่ ๗ การ ัฒนาระ โครงสร้าง ื้นฐาน ละโลจสตกส์ ประกอ ด้วย
๑.โครงสร้าง....
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๑.โครงสร้าง ื้นฐานคมนาคมขนส่ง ได้ ก่ ขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากา
ขนส่งทางน้ำ
๒.ระ โลจสตกส์ ได้ ก่ มาตรฐานการ รหารจัดการโลจสตกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า
๓. ลังงาน ได้ ก่ ่มประสทธภา การ ช้ ลังงาน การ ช้ ลังงานทด ทน ส่ง สรมไทย ป็น ูนย์กลาง
ลังงาน
๔. ร ฐกจดจทัล ได้ ก่ การ ช้ ทคโนโลยีดจทัลทางธุรกจ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซ อร์
๕.สาธารณู ปการ ได้ ก่ การขยาย รการครอ คลุ ม ลดอัตราน้ำสู ญ สี ย ละจัดตั้งองค์กรกำกั การ
ประปา (https://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_Group4.pdf)
ท าทของโครงสราง ื้นฐาน
๑. กอ ห ก ดการจางงาน ทั้ งทางตรง ละทางออม ชน มี การจางงานตั้ ง ต ร่มตนวาง ผน
โครงการดํา นนการกอสราง จนถึงการ ํารุงรัก า ทางออม ชน มื่อโครงการ ื้นฐาน ขาไปถึงทํา ห กด ปน หล
งชุมชน มือง กดการ ัฒนามีความ จรญ ่มมากขึ้น ชนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ปนตน
๒. กดคุณภา ชีวตที่ดีงาม ชน มื่อมีถนนตัดผานทํา ห กด สนทางดีขึ้น การวางระ ประปาผ
านชุมชนชาว านสามารถ ชน้ำไดทั่วถึง ตก็อาจมีผลกระท ตอการขยายตัวของชุมชนได ชนกัน
๓. ปนตัวขั คลื่อน ร ฐกจ หดีขนึ้ ปนผลมาจากมีการจางงานมากขึ้น
๔. ไดผลตผลการขยายตัวทาง ร ฐกจ สงผล ห กดการนํา ขา-สงออก กระตุน ห กดการลงทุน
นระ โครงสร้าง ื้นฐาน
๕. กดโครงสราง ื้นฐานที่ ปนระ โครงขาย ชน โครงขายถนน โครงขายทอประปา โครงขาย
ระ น้ำ สีย
๖. กดระ ผูกขาดอัน นื่องมาจากโครงสราง ื้นฐาน ความหมายคือ ปนระ ที่มีขนาด หญมี
การลงทุนมาก โดยมีตนทุนที่ลงไป ลวอาจจะไมไดกลั คืนมา นรูปของ งน ต หตุที่สามารถอยูได ราะผลจาก
การขยายตัวของ มือง ชน ผลจากการ ึก าโครงการรถไฟฟาจากทั่วโลก วายังไมมีประ ท ดที่มีการ รหาร
จัดการรถไฟฟา ลวมีผลกําไร มี ียงฮองกงประ ท ดียวที่ทํา ลวมีกําไร หตุผล ราะมีหนวยงานดานผัง มือง
ละหนวยงานที่ ัฒนาการคมนาคม ปนหนวยงาน ดียวกัน
๗. กดการ สื่อมสภา ทํา หตองมีการซอม ํารุงรัก า นื่องจากการ สื่อมสภา จากการ ชงาน
ซึ่งอาจตรงตามที่ไดออก หรือมากกวา นื่องจาก กดการขยายตัวของ มืองอยางรวด ร็ว (มหาวทยาลัย ก ตร
าสตร, ๒๕๖๐)
การลงทุน นโครงสร้าง ื้นฐาน ปัจจุ ัน ว่า มีการลงทุน นรูป

การลงทุนระหว่างภาครัฐ ละ
ภาค อกชน....
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ภาค อกชน (Public Private Partnership: PPP) ป็นรูป การดำ นนงานที่ภาครัฐ ห้ อกชน ข้ามามีส่วนร่วม
นการดำ นนโครงการ นการ ห้ รการสาธารณะ ื่อ ่มประสทธภา ของการดำ นนงาน ละ รการ โดยมุ่ง น้น
การ ห้ รการที่มีประสทธภา คุ้มค่ากั ต้นทุนมากกว่า ภาครัฐจะ ป็น จ้าของหรือดำ นนการ องโดยภาครัฐ อง
ทั้งนี้การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ ละภาค อกชน สามารถก่อ ห้ กดประโยชน์กั ผู้ที่ กี่ยวข้อง โดยโครงการจะ
ได้รั ทคโนโลยี ละนวัตกรรม หม่จากภาค อกชน รวมทั้งมีการประหยัดต้นทุนของโครงการ ขณะที่ภาค อกชน อง
จะได้ มีช่องทาง นการดำ น นธุรกจได้มากขึ้น นอกจากนี้ภาคประชาชนจะได้ รั ประโยชน์ จากการ รการที่ มี
ประสทธภา ด้วยราคาที่ หมาะสม
ญ
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EEC
การ ัฒนาโครงสราง ื้นฐานของ EEC นั้น จังหวัดชล ุรี จังหวัดระยอง ละจังหวัดฉะ ชง ทรา ปน ๓
จังหวัดที่ไดรั ลือก ห ปนที่ตั้งของโครงการ ื่อ ัฒ นาระ โครงสราง ื้นฐานมารองรั การ ัฒ นาระ
โลจสตกสของประ ท นื่องมาจาก
๑.) ปนการตอยอดของการที่จังหวัดชล ุรีมีการ ัฒนาโครงสราง ื้นฐานอยู ดม ซึ่งได ก โครงการ
ทา รือน้ำลึกมา ตา ุด
๒.) ร วณดังกลาวถือ ปนจุดยุทธ าสตร นการขนสงทางทะ ลของประ ท ไทย
๓.) ร วณดั ง กลาว ปนจุ ด ชื่ อ มโยงกั ระ ขนสงอื่ น ชน ทางรถยนต รถราง ทาง ครื่ อ ง น
นอกจากนี้ ยั ง ชื่ อ มกั โครงการ One Belt One Road หรื อ ที่ จี น ปลี่ ย นชื่ อ หม ปน Belt and Road
Initiative (BRI)
๔.) จังหวัด หลานี้ยังมีการ ัฒ นาไมมาก ซึ่งหลังจาก ัฒ นา ลว จะช่วยสง สรม ละ ัฒ นากระตุ้น
ระ
ร ฐก จของ ร วณดั ง กลาว ลดความ หลื่ อ มล้ ำของคนจน ตามหลั ก นวค ด ร ฐก จ อ ี ย ง
(สํานักงานคณะกรรมการนโย าย ขต ัฒนา ภาคตะวันออก, ๒๕๖๒)
โครงการ EEC มุง ัฒนาโครงสราง ื้นฐานทางคมนาคมขนสง ชื่อมโยงการ ดนทางทั้งทางอากา ทาง
ก ทางรางทางน้ำ ไรรอยตอ (Seamless Operation) ื่อ ่มขีดความสามารถ นการ ขงขัน สรางความ
ต โตทาง ร ฐกจ ละดึงดูดการลงทุน นอนาคต โดยมุ งยกระดั ื้นที่ ขต ร ฐกจภาคตะวันออก หกลาย
ปน “World-class Economic Zone” ื่ อ รองรั การลงทุ น นอุ ต สาหกรรม Super Cluster ละ
อุตสาหกรรมของประ ท ( อกสารวชาการ สํานักวชาการ สํานักงาน ลขาธการสภาผู ทนรา ฎร, ๒๕๖๐)
ปจจุ ันมี ๑๐ อุตสาหกรรม ปาหมายที่มี ักยภา จะ ปนปจจัยขั คลื่อน ร ฐกจ (New - Growth
Engine) ของประ ท ไทย ละสามารถ ่มขีดความสามารถ นการ ขงขัน หสูงขึ้น โดยสามารถ ง ปน ๒
กลุม ดังนี้
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ตยังไมตก ทรน มี นวโนมปรั ตัว ละ ัฒนาสูอนาคตได ดังนี้
๑.๑ อุต สาหกรรมยานยนต (Next-Generation Automotive) สนั สนุนการ ัฒ นา ปนฐาน
การผลตยานยนตไฟฟา
๑.๒ อุตสาหกรรมอ ล็กทรอนกสอัจฉรยะ (Intelligent Electronics) การผลตระ อ ล็กทรอนกส
ช นยานยนต อุปกรณโทรคมนาคม รวมถึงการออก ที่อยูอา ัยอัจฉรยะ ซึ่ง ชื่อมตอกั ครือขายอน ทอร น็ต
๑.๓ การ ก ตร ละ ทคโนโลยีชีวภา ระดั สู ง (Advance Agriculture and Biotechnology)
ทคโนโลยีการ ก ตรขั้นสูงที่มีการ ช ทคนคการว คราะหขอมูลการวจัย ละการลงทุนทาง ทคโนโลยีชีวภา
ื่อปรั ปรุง ันธุ ืช ละสัตว
๑.๔ อุตสาหกรรมการ ปรรูปอาหาร (Food Processing) การวจัย ละผลตอาหาร ื่อสุขภา ผลต
ภัณฑอาหาร ปรรูปที่ ชโปรตีนทาง ลือก ชน โปรตีน ก ตร
๑.๕ อุตสาหกรรมทอง ที่ ยวกลุ มรายไดดี ละการทอง ที่ยว ช งสุ ขภา (Tourism) จัดระ ีย
ละสง สรม กจกรรมหลากหลายตามสถานที่ทอง ที่ยวสําคัญ สนั สนุนธุรกจการฟนฟูทางการ ทย ละ ูนย
ฟนฟูสุขภา สง สรม ูนยการ สดงสนคา ละนทรร การระดั นานาชาต
.
ใ ซึ่งภาครัฐคาดหวัง ห ปน รงขั คลื่อน หม หกั ร ฐกจไทย ดังนี้
๒.๑ หุนยนต ื่ออุตสาหกรรม ละชีวตประจําวัน (Advance Robotics) ชน หุนยนตที่ ชี่ยวชาญ
ฉ าะดาน อาท การดําน้ำ ละการ ทย
๒.๒ อุตสาหกรรมการ น ละโลจสตกส(Aviation and Logistics) การ ัฒนา ูนยซอมอากา ยาน
ละฝกอ รม ตั้ง ปา ปน ูนยกลางทางการ นของ อ ชีย
๒.๓ อุตสาหกรรมการ ทยคร วงจร (Medical Hub) มีโรง ยา าลที่ทันสมัย การลงทุน นการ
ผลตยาอุปกรณทางการ ทย รวมถึงการรัก าโรคทางไกลผานอน ทอร น็ต/สมารทโฟน
๒.๔ อุตสาหกรรม ชื้อ ลงชีวภา ละ คมีชีวภา (Biofuels and Biochemical) ตั้ง ปา ชจุด
ข็งดานการ ก ตร หญที่สุด นอา ซียน ัฒนาไปสูอุตสาหกรรม คมีชีวภา ชน ชไ โอ ลาสตก นการหี หอ
ื่อการสงออก...
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ื่อการสงออก
๒.๕ อุตสาหกรรมดจทัล ชน E-commerce, Digital Content, Data Center, Cloud
Computing
จากภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) วันที่ ๙
พ.ย.๖๒ มีมติให้เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ อีอีซี จาก ๑๐ เป็น ๑๒ อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่
เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นลำดับที่ ๑๑ คือ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ส่วนอุตสาหกรรมที่ ๑๒ คือ อุตสาหกรรม
พัฒนาคนและการศึกษา (bangkokbiznews.com)
ญ
๑. ชื่อมโยง EEC กั ภูมภาคทางอากา ผานโครงการ ัฒนาสนาม นอู ตะ ภา ละ มืองการ นภาค
ตะวันออกมุง นนการสง สรม หประ ท ไทย ปน ูนยกลางอุตสาหกรรมอากา ยาน ละโลจสตกสทางอากา
ละ ชื่อมโยงการ ดนของผูโดยสารสนาม นหลัก (ดอน มือง สุวรรณภูม อูตะ ภา) โดยรถไฟความ ร็วสูง ื่อ ห
การ ดนทางระหวางกรุง ท ฯ กั EEC ไม กน ๑ ชม.
๒. ชื่อมโยงการขนสงสนคาของประ ท ไทยกั ภูมภาค โดย ัฒนารถไฟทางคู ชื่อมโยงจีน ลาว ไทย
กัม ูชา ละระ ขนสงสนคา ไรรอยตอ ละระ ขนสง อัตโนมัต ผาน ูนยกระจายสนคา หมที่
ฉะ ชง ทราไปยังทา รือน้ำลึก หลมฉ ังระยะที่ ๓ ละทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุดระยะที่ ๓ รวมทั้งสง สรม
EEC ห ปน มืองทอง ที่ยวระดั โลกโดยการ ัฒนาทา รือสําราญ (Cruise Port) ที่ทา รือ าณชยสัตหี โดย
โครงการที่สำคัญ ดังนี้
๒.๑ สนาม นอูตะ ภา ละ มืองการ นภาคตะวันออก
๒.๒ รถไฟความ ร็วสูง ชื่อม ๓ สนาม น
๒.๓ ทา รือมา ตา ุด ระยะที่ ๓
๒.๔ ทา รือ หลมฉ ัง ระยะที่ ๓
๒.๕ ูนยซอมอากา ยานอูตะ ภา

ภา จาก : https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news
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โครงการนี้อนุญาต ห อกชน
ขารวมทุน นการ ัฒ นาทาอากา ยานนานาชาตอู ตะ ภา โดย ปนสวนหนึ่งของโครงการ ัฒ นาสนาม นอู
ตะ ภา ละ มืองการ นภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ปนโครงการที่ ปด ห อกชน ขารวมลงทุน
ื่อ ัฒนาสนาม น ละกจกรรมตอ นื่องตาง ๆ ประกอ ดวย การกอสรางความ รอม นการ ห รการ ละ
ํารุงรัก า อาคารผู โดยสารหลังที่ ๓ (Terminal ๓) ละ ูนยธุรกจการคา (Commercial Gateway) ธุรกจ
ขนสงสนคาทางอากา ละโลจสตกส(Air Cargo) ระยะที่ ๒ ธุรกจซอม ครื่อง น (Maintenance Repair and
Overhaul, MRO) ระยะที่ ๒ ูนยฝกอ รม ุคลากรการ นระยะที่ ๒ ละกลุ มธุรกจอุตสาหกรรมอากา ยาน
(Free Trade Zone)

้
ทาอากา ยานนานาชาตอู ตะ ภา ตั้งอยู น ื้นที่ ตํา ล ลา อํา ภอ านฉาง จังหวัดระยอง ละ ื้นที่
โดยรอ ประมาณ ๖,๕๐๐ ไร ตั้งอยู น ื้นที่อํา ภอ านฉาง ละอํา ภอสัตหี จังหวัดระยอง

โครงการนี้ ห อกชน ขารวมทุน นการ ั ฒ นาทาอากา ยานนานาชาตอู ตะ ภา ปนสวนหนึ่งของ
โครงการ ัฒ นาสนาม นอู ตะ ภา ละ มืองการ นภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ปนโครงการที่
ปด ห อกชน ขารวมลงทุน ัฒ นาสนาม น ละกจกรรมตอ นื่องตาง ๆ ประกอ ดวยการกอสราง รอม ห
ร การ ละ ํ า รุ ง รั ก าอาคารผู โ ดยสารหลั ง ที่ ๓ (Terminal ๓) ละ ู น ยธุ ร ก จการคา (Commercial
Gateway) ธุ ร ก จขนสงส นคาทางอากา ละโลจ สต กส (Air Cargo) ระยะที่ ๒ ธุ ร ก จซอม ครื่ อ ง น
(Maintenance Repair and Overhaul, MRO) ระยะที่ ๒ ู นยฝกอ รม ุ คลากรการ นระยะที่ ๒ ละกลุ ม
ธุรกจอุตสาหกรรมอากา ยาน (Free Trade Zone)
สภา วดล้อม...

- ๑๒ –
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ปจจุ ันทาอากา ยานนานาชาตอูตะ ภา มีทางว่ง ๑ ทางว่ง ขนาดมาตรฐานยาว ๓,๕๐๐ มตร กวาง
๖๐ มตร ละมี ๕๒ หลุ ม จอด ซึ่ งหาก ชทางว่ งนี้ ต็ ม ั ก ยภา จะสามารถรองรั ปร มาณผู โ ดยสารได
๒๐ลานคนตอป อาคารผูโดยสารหลังที่ ๑ รองรั ผู โดยสารทั้ง น ละระหวางประ ท ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน
ตอป ละหลั งจากอาคารผู โดยสารหลั งที่ ๒ ปด ห รการจะมีขีดความสามารถ นการรองรั ผู โดยสารได
ประมาณ ๓ ลานคนตอป ผนการ ั ฒ นา ื้ น ที่ นระยะ รงดวน ประกอ ดวย ื้ น ที่ ห ร การ นปจจุ ั น
(Brownfield) ที่ภาครัฐจะมีการลงทุนกอสราง ่ม ตม ทางว่งที่ ๒ (Runway) ูนยฝกอ รม ุคลากรการ น
ระ สาธารณูปโภค ื่อรองรั การขยายตัวของสนาม น ละ ปด ื้นที่ ห รการ หม (Greenfield) ซึ่งภาครัฐ
จะมีการลงทุนกอสราง ูนยซอม ํารุงอากา ยานอูตะ ภา (MRO) ระยะที่ ๑ ละ ูนยขนสงสนคาทางอากา
(Air Cargo) ระยะที่ ๑ รวมกั ร ัทการ นไทยจํากัด (มหาชน) ละ ูนยฝกอ รม ุคลากรการ น ระยะที่ ๑
รวมกั สถา ันการ น ล รือน

ปนสนาม นนานาชาตหลัก หงที่ ๓ ของประ ท ไทย ละธุรกจตอ นื่อง ปน ขตสง สรม ขต ร ฐกจ
ภาคตะวันออก ื่อรองรั การขยายตัวของ ื้นที่ EEC ละ ชื่อมโยงการขนสงผูโดยสารกั สนาม นดอน
มือง ละสนาม นสุวรรณภูม ละ ปน Aviation Hub ที่สําคัญ นภูมภาค
๑. อาคารผูโดยสารหลังที่ ๓ (Terminal ๓) ละ ูนยธุรกจการคา (Commercial Gateway)
๒. ธุรกจขนสงสนคาทางอากา ละโลจสตกส (Air Cargo) ระยะที่ ๒
๓. ธุรกจซอม ครื่อง น (Maintenance Repair and Overhaul, MRO) ระยะที่ ๒
๔. ูนยฝก...

- ๑๓ –
๔. ูนยฝกอ รม ุคลากรการ น ระยะที่ ๒
๕. กลุมธุรกจอุตสาหกรรมอากา ยาน (Free Trade Zone)
ความคื หนาโครงการ ัฒนาสนาม นอูตะ ภา ละ มืองการ นภาคตะวันออกที่ ร ัทธนโฮลด้ง จํากัด
ละ ันธมตร ยื่นฟองตอ าลปกครองกลางนั้น นายคณ กลาววา ตามกระ วนการคงตองรอ ห าล จารณา
วาจะสามารถ ปดซอง จารณาไดหรือไม ซึ่งก็หวังวากระ วนการที่ าลจะมีการ จารณาคงจะ ช วลาประมาณ
๑ ดือนทั้งนี้ นสวนกจการรวมคาอีก ๒ รายทางคณะกรรมการคัด ลือกสามารถนํามา จารณาได ซึ่งโครงการ
ัฒนาสนาม นอูตะ ภาจะสามารถคัด ลือกผูที่ชนะการประมูลไดก็ตอ มื่อมีคําสั่ง าลออกมา ลว อยางไรก็ตาม
นายคณ ย้ำวา รื่องนี้ไมได กดจากความตั้ง จของรัฐ าลที่จะทํา หโครงการลาชา ซึ่งคนที่ไมมีปญหากลั ดูนา
สงสารที่สุด ต ื่อความ ปนธรรมกั ทุกฝายจึงตองรอกระ วนการตามกฎหมายกอนรอประกา ผลผู ชนะ น
การคัด ลือก
.
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โครงการรถไฟความ ร็วสูง ชื่อมสามสนาม น ปนโครงการที่ ชโครงสราง ละ นว สนทางการ ดนรถ
ดมของระ รถไฟฟาขนสงมวลชน อร อรตลงค (Airport Rail Link) ที่ ปด ห รการอยู นปจจุ ัน โดยจะ
กอสรางทางรถไฟขนาด ๑,๔๓๕ มตร (Standard Gauge) สวนตอขยาย ๒ ชวงจากสถานี ญาไท ไปยั ง
สนาม นดอน มือง ละจากสถานีลาดกระ ัง ไปยังสนาม นอู ตะ ภา รอม ชื่อม ขาออกสนาม น โดย ช ขต
ทาง ดมของการรถไฟฯ ปนสวน หญ รวมระยะทาง ๒๒๐ กม.มีผู ดนรถราย ดียวกัน ซึ่งรถไฟความ ร็วสูงมี
ความ ร็วสูงสุด ๒๕๐ กโล มตร/ชั่วโมง (สําหรั ชวงการ ดนทางระหวาง มือง คือ สถานีสุวรรณภูม ถึง สถานีอู
ตะ ภา) ละความ ร็วสูงสุด ๑๖๐ กโล มตร/ชั่วโมง (สําหรั ชวงการ ดนทาง น มือง คือ สถานีดอน มือง ถึง
สถานีสุวรรณภูม) ประกอ ไปดวยสถานีรถไฟความ ร็วสูงจํานวน ๙ สถานี ได ก สถานีดอน มือง สถานี างซื่อ
สถานีมักกะสัน...

- ๑๔ –
สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูม สถานีฉะ ชง ทรา สถานีชล ุรี สถานี รีราชา สถานี ัทยา ละสถานีอู ตะ ภา
โครงสรางทางว่งของโครงการ ประกอ ไปดวยทางว่งโครงการรถไฟฟา อร อรต รลล งกปจจุ ั น (ARL)
ระยะทางประมาณ ๒๙ กโล มตร ละทางว่งที่ตองกอสราง หมประมาณ ๑๙๑ กโล มตร
โดย ื้องตนจํา นกลัก ณะรูป

โครงสรางทางว่งทั้งโครงการ ปน ๓ ประ ภท ได ก

๑. ทางว่งยกระดั ระยะทางประมาณ ๑๘๑ กโล มตร
๒. ทางว่งระดั ดนระยะทางประมาณ ๒ กโล มตร
๓. ทางว่ง ตดนระยะทางประมาณ ๘ กโล มตร
การ ัฒนา ื้นที่ ื่อสนั สนุน รการรถไฟ น ื้นที่มักกะสันของ รฟท.ประมาณ ๑๕๐ ไร ตอง ปนการ
ัฒนารวมไปกั การ ัฒ นารถไฟความ ร็วสูง ชื่อมสามสนาม น ื่อ ห กดประโยชนสูงสุด นการสนั สนุน
รการรถไฟ ละ รการผูโดยสาร รวมทั้ง ื้นที่โดยรอ สถานี รีราชา ประมาณ ๒๕ ไร ซึ่งสามารถนํามา ัฒนา
ชง าณชยรวมกั โครงการไดทันที

นวทางการ ัฒนาโครงการรถไฟความ ร็วสูง ชื่อมสามสนาม น
้
นว สนทางโครงการผาน ื้น ที่ ๕ จังหวัด ได ก กรุง ท มหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะ ชง ทราจังหวัดชล ุรี ละจังหวัดระยอง ช นว สนทางระ ขนสงมวลชนทางรางของโครงการ ดม ละมี
การออก
หม ฉ าะ ร วณ ชื่อมตอ ขาสนาม นสุวรรณภูม (ขาออก) ละสนาม นอู ตะ ภา (ขา ขา) โดย
นว สนทางโครงการประกอ ดวย ๓ โครงการ คือ
๑. โครงการระ ขนสงทางรถไฟ ชื่อมทาอากา ยานสุวรรณภูม ละสถานีรั สงผูโดยสารอากา ยาน
น มือง (Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL)
๒. โครงการ...

- ๑๕ –
๒. โครงการระ รถไฟ ชื่อมทาอากา ยานสุวรรณภูม สวนตอขยาย ชวงดอน มือง- างซื่อ- ญาไท
(ARL Extension)
๓. โครงการรถไฟความ ร็วสูง สายกรุง ท -ระยอง

นว สนทางโครงการรถไฟความ ร็วสูง ชื่อมสามสนาม น โดย ห อกชน ขารวมทุน
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ที่ตั้งโครงการปจจุ ันมีรถไฟที่ ปด ห รการ ลว ได ก รถไฟฟา อร อรต รลลงก (ชวง ญาไทถึง
สนาม นสุวรรณภูม) รถไฟทางสาม (ชวงหัวหมากถึงฉะ ชง ทรา) รถไฟทางคู (ชวงดอน มืองถึงยมราช ละชวง
ฉะ ชง ทราถึง หลมฉ ัง) ละรถไฟทาง ดี่ยว (ชวงยมราชถึงหัวหมาก ละชวง หลมฉ ังถึงมา ตา ุด)
๑. ปนโครงสราง ื้นฐานหลัก นการ ัฒนาระ ียง ร ฐกจ ภาคตะวันออก ซึ่งทํา หการ ดนทาง
ละขนสงระหวางจังหวัด นระ ียง ร ฐกจ
ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดหรือภูมภาคอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ
สะดวก ละรวด ร็วย่งขึ้น สามารถลดระยะ วลา ละตนทุน นการ ดนทาง มื่อ ทีย กั การ ดนทางรูป อื่น
๒. ปนโครงการที่ ชื่อมตอ ๓ ทาอากา ยาน น ขตกรุง ท มหานคร ละระ ียง ร ฐกจ
ภาค
ตะวันออก คือ ทาอากา ยานดอน มือง ทาอากา ยานสุวรรณภูม ละทาอากา ยานอูตะ ภา ทํา หผูโดยสาร
สามารถ ดนทางระหวางทาอากา ยาน ขาสู ขต มือง ละ ขตธุรกจไดอยางสะดวก ละรวด ร็ว
๓. ั ฒ นา ื้ น ที่ ื่ อ สนั สนุ น รการรถไฟของโครงการฯ ร วณสถานี ร ถไฟฟา อร อรตล งก
มั ก กะสั น ห ปน ู น ยกลางการ ชื่ อ มโยงกรุ ง ท มหานคร กั ระ ี ย ง ร ฐก จ
ภาคตะวั น ออก
(EEC Gateway) ละ ื้นที่สถานีรถไฟความ ร็วสูง รีราชา
๔. ปนโครงการ...

- ๑๖ –
๔. ปนโครงการที่ ส ง สร มการ ชระ ขนสงมวลชนสาธารณะ ลดการ ชรถยนตสวน ุ ค คล ลด
มลภาวะดานส่ง วดลอม ละลดอุ ัต หตุ นถนน นื่องจากรถไฟความ ร็วสูง ปนมตรตอส่ง วดลอมมีระ
คว คุมที่มีความปลอดภัยสูง จึงมีโอกาส กดอุ ัต หตุไดนอยมาก
๑. งานโยธา ประกอ ไปดวย ทางรถไฟยกระดั ทางรถไฟ ตดน (อุโมงค) สถานีรถไฟความ ร็วสูง ูนย
ซอม าํ รุง
๒. งานระ ไฟฟา ละ ครื่องกล ประกอ ดวย ระ อาณัตสัญญาณ ระ ไฟฟากําลัง ระ สื่อสาร
ระ จัด ก็ คาโดยสารอัตโนมัตระ ประตูกั้นชานชาลา ละข วนรถไฟฟา
๓. การ ัฒนา ื้นที่ ื่อสนั สนุน รการรถไฟ ร วณสถานีมักกะสัน ละสถานี รีราชา
๔. การ ดนรถ ละซอม ํารุงระ
กลุมกจการรวมคา ร ัท จรญโภคภัณฑโฮลด้ง ละ ันธมตร ประกอ ดวย ร ัท จรญโภคภัณฑโฮ
ลด้ง ร ัททางดวน ละรถไฟฟากรุง ท ร ัท China Railway Construction Corporation ร ัท ช.การ
ชาง ละ ร ัทอตา ลียนไทย ดี วลอป มนท ปนผูชนะโครงการ ฯโครงการจํานวน ๑๔๙,๖๕๐ ลาน าท โดย
มูลคาลงทุนโครงการนี้ มื่อรวมสวนของ อกชน ลวจะอยูที่๒๒๔,๕๐๐ ลาน าท มีอายุสัมปทาน ๕๐ ป มื่อคร
กําหนด ลวทรั ยสนทั้งหมดจะตก ปนของรัฐ าลโดย ื้องตนคาดวาจะ ปด ห รการได นป ๒๕๖๗หลังจากผ
านการประ มน EIA รีย รอย ลว คาดวาจะลงนามรวมทุนกั อกชนได ภาย น ก.ค.๖๒ นี้
.
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ปนการ ่ ม ขีด ความสามารถของทา รือ ื่ อ รองรั ความตองการขนสงส นคาทางทะ ลระหวาง
ประ ท ที่ ่มขึ้น นอนาคต โดยจะดํา นนการกอสรางทา ทีย รือ สําหรั จอด รือน้ําลึก ละส่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆรวมทั้งการ ัฒ นา ูน ยการขนสงตู ส นคาทางรถไฟที่ ทา รือ หลมฉ ั ง (Single Rail Transfer
Operator, SRTO) กอสรางทา ทีย รือชายฝง (ทา ทีย รือ A) ปรั ปรุงส่งอานวยความสะดวก ื่อ กไขป
ญหาจราจรภาย นทา รือตลอดจนโครงขาย ละระ การขนสงตอ นื่องที่จํา ปน น ขต ื้นที่ทา รือ หลมฉ ัง
ที่จะ ชื่อมตอกั ภายนอก ห ียง อ ละ รอมที่จะรองรั การขยาย ตัวของปรมาณ รือ ละสนคาประ ภท
ตาง ๆ
ที่ตั้งโครงการ...

- ๑๗ –
้
ทา รือ หลมฉ ัง ตั้งอยูตํา ลทุงสุขลา อํา ภอ รีราชา จังหวัดชล ุรี ที่ตั้งโครงการ ัฒนาทา รือ หลม
ฉ ัง ระยะที่ ๓
ภ

้

ทา รือ หลมฉ ัง ปนทา รือน้ําลึกหลัก นการขนสงสนคาระหวาง มี ื้นที่ขนาด ๖,๓๔๐ ไร ละได
กอสรางทา รือ หลมฉ ัง ขั้นที่ ๑ ละขั้นที่ ๒ โดยมีทา รือที่ ปดดํา นนการ ลว ดังนี้
-

ทา ทีย รือตูสนคา ๑๑ ทา ได ก ทา A๐ A๒ A๓ B๑ B๒ B๓ B๔ B๕ C๑ C๒ ละ C๓
ทา ทีย รือ RO/RO ละทา ทีย รือโดยสาร ๑ ทา (A๑)
ทา ทีย รือ RO/RO อยาง ดียว ๑ ทา (A๕)
- ทา ทีย รือ RO/RO ละสนคาทั่วไป ๑ ทา (C๐)
ทา ทีย รือสนคา ทกอง ๑ ทา (A๔)
อูตอ รือ ละซอม รือ ๑ หง

หมาย หตุ :ยังไมรวมทา ทีย รือ D อยูระหวางการกอสรางคาดวาจะ ปด รการระยะที่ ๑ ได นกลางป ๒๕๖๒
จากขอมูล ป ๒๕๕๙ มีป ร มาณการขนถายตูคอน ทน นอรผานทา รือประมาณ ๗ ลานตู ต อป ละรถยนต
ประมาณ๑ ลานคัน ตอป คด ปนรอยละ ๗๐ ของขีด ความสามารถของทา รือ ที่ รองรั ตู ส นคาไดสู งสุ ดที่
ประมาณ ๑๑ ลานตูตอป ละรถยนตประมาณ ๒ ลานคันตอป
- ่มความสามารถ นการขนสงตูสนคาจาก ๗.๗ ลานตูตอป ปน ๑๘.๑ ลานตูตอป
- ่มความสามารถ นการขนสงรถยนตจาก ๒ ลานคันตอป ปน ๓ ลานคันตอป
- ่มสัดสวนการขนสงตูสนคาผานทาโดยรถไฟทั้งหมดของทา รือ หลมฉ ังจากรอยละ ๗ ปนรอยละ ๓๐
องคประกอ โครงการ...

- ๑๘ –
- กอสรางทา รือตูสนคา ๔ ทา (ทา รือ E๑ E๒ F๑ F๒) ความจุ ๗ ลานตูตอป
- กอสรางทา รือขนสงรถยนต (RO-RO) ความจุ ๑ ลานคันตอป
- กอสรางทา รือชายฝง ความจุ ๑ ลานตูตอป
- กอสรางสถานีขนสงตูสนคาทางรถไฟระยะที่ ๒ (SRTO๒)
- ปรั ปรุงระ นการรองรั ปรมาณตูสนคาผานทาทางรถไฟ หได ๔ ลานตูตอป โดย ชระ อัตโนมัต
(Automation)
โครงการจะสามารถ ปดดํา นนการอยางชาภาย นป . .๒๕๖๘ มี ผนการกอสราง งออก ปนโครง
สราง ื้น ฐาน ๕ ป (ป . .๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) ละการกอสรางทา ทีย รือ ละตดตั้งอุปกรณขนถาย ๓ ป
(ป . .๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) โครงการ ัฒนาทา รือ หลมฉ ัง ระยะที่ ๓ โดย ห อกชน ขารวมทุน

- ๙–
๔.

ฒ

โครงการ ัฒ นาทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุด ระยะที่ ๓ โดย ห อกชน ขารวมทุน ปนการ ัฒ นา
โครงสราง ื้นฐาน (Infrastructure) ื่อรองรั การขนถายกาซธรรมชาต ละวัตถุด หลวสําหรั กลุ มอุตสา
หกรรมปโตร คมี

้
ตั้งอยู น ขตนคมอุตสาหกรรมมา ตา ุด ตํา ลมา ตา ุด อํา ภอ มืองระยอง จังหวัดระยอง มี นื้อที่
ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร โดย ง ปน ื้นที่หนาทา ๕๕๐ ไร ละ ื้นที่หลังทา ๔๕๐ ไร ความยาวหนาทารวมกัน
๒,๒๒๙ มตรที่ตั้งโครงการ ัฒนาทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุด ระยะที่ ๓
ภ

้

ทา รือ อุตสาหกรรมมา ตา ุ ด ปนทา รือ น้ําลึ กที่ ดํา นนการตามมาตรฐานสากล ละ ปนทา รือ
อุตสาหกรรมที่ หญที่สุ ด นป . .๒๕๕๙ มีป รมาณการขนถายส นคาผานทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุ ด
ประมาณ๔๓ ลานตันตอป โดยมีสัดสวนสนคาประ ภทน้ํามัน ละกาซประมาณรอยละ ๕๗ ถานหนประมาณ
รอยละ ๑๘ คมีภัณฑประมาณรอยละ ๑๖ ละอื่น ๆ ประมาณรอยละ ๙ มูลคาสนคาที่ขนถายผานทา รือ
อุตสาหกรรมมา ตา ุดทั้งส้นประมาณ ๔๓๐ ลาน าท โดยมีผูประกอ การจํานวน ๑๒ ราย จํานวนทา ทีย
รือ ห รการ ๓๒ ทา ซึ่ง ปนผู ห รการทา ทีย รือ ฉ าะกจ จํานวน ๙ ราย ละผู ห รการทา ทีย รือ
สาธารณะ จํานวน ๓ ราย โดย นปจจุ ันมีการ ชงาน ต็ม ักยภา จึงมีความจํา ปนตองขยายทา รือ
่ มความจุ นการขนถายกาซธรรมชาต ละวัต ถุด หลวสํ าหรั กลุ มอุต สาหกรรมปโตร คมี ซึ่ ง
หลังจากดํา นนการ ัฒนา ลว สร็จ จะสามารถรองรั สนคาผานทา (สนคาดานปโตร คมี ละกาซธรรมชาต)
ได ่มอีก๑๙ ลานตันตอป นอีก ๒๐ ปขางหนา
องคประกอ ...

- ๒๐ –
- งานถมทะ ล ื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร ื่อรองรั การกอสรางทา ทีย รือสนคา หลว กาซธรรมชาต ละ
ื้นที่ ัฒนาอุตสาหกรรมดาน ลังงาน
- งานขุดลอกรองน้ํา ละ องกลั รือความลึก ๑๖ มตร
- งานระ สาธารณูโภค
- งานอุปกรณคว คุมการ ดน รือ ร วณทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุดระยะที่ ๓สําหรั การ ัฒนา ื่อ
รองรั สนคา หลว สนคา ทกอง ละสนคาตูคอน ทน นอร งออก ปน ๖ สวน คือ
๑. ทา ทีย รือสนคา หลว ๒ ทา มี ื้นที่ ๒๐๐ ไร ความยาวหนาทา ๘๑๔ มตร
๒. ทา ทีย รือกาซ ๓ ทา มี ื้นที่ ๒๐๐ ไร ความยาวหนาทา ๑,๔๑๕ มตร
๓. ทา ทีย รือ รการ
๔. คลังสนคา ละธุรกจที่ กี่ยว นื่องกั กาซธรรมชาต ๑๕๐ ไร
๕. อ ก็ กักตะกอน ๔๕๐ ไร ละ๖. ขื่อนกันคลื่น ๒ ชวง ความยาวรวม ๑,๖๒๗ มตร

โครงการ ัฒนาทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุด ระยะที่ ๓
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รื่อง โครงการ ัฒนาทา รืออุตสาหกรรมมา ตา ุด ระยะที่ ๓ ชวงที่ ๑
ละอนุมัตผลการคัด ลือก ผลการ จรจา ละ หกรรมการ จารณารางสัญญาที่ผานการ จารณาจากสํานักงาน
อัยการสูงสุด ลว ละ หความ ห็นกลั มาภาย นวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ กอนนํา สนอ หคณะรัฐมนตรี ละการ
นคมอุตสาหกรรม หงประ ท ไทย (กนอ.) จะไดลงนาม นสัญญารวมลงทุน นโครงการฯ กั อกชน (ยังไมได
ประกา ...

- ๒๑ –
ประกา ผูชนะ)กลุมกจการรวมคากัลฟ ละ ีทีที ทงค ซึ่ง ปนการรวมกลุมกันระหวาง ร ัท กัลฟ อ็น นอร
จีดี วลลอป มนทจํากัด (มหาชน) ละ ร ัท ีทีที ทงค ทอรมนอล จํากัด ที่ไดยื่นประมูล ียงราย ดียว
ภาย น ดือน ก.ค.๒๕๖๒ ชนกัน ทั้งนี้ โครงการฯ ไดผาน EIA ลว โดย สผ.จะนํา สนอ หคณะรัฐมนตรี ื่อ
จารณาตอไป หลังจากนั้นการนคมอุตสาหกรรมจะสามารถลงนามสัญญากั อกชน ื่อ รหารจัดการถมทะ ล
ไดโครงการทา รือมา ตา ุด๔๗,๙๐๐ ลาน าท
.

(Free Trade Zone)

นายสุ มธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการ หญ่ ร ัท การ นไทย จำกัด (มหาชน) ปิด ผยถึง
ความคื หน้าโครงการ ูนย์ซ่อม ำรุงอากา ยานอู่ตะ ภา ( อ็มอาร์โอ) โดยระ ุว่า ขณะนี้การ นไทยได้ออก
อกสารการคัด ลือก อกชนฉ ั ปรั ปรุง ละจัดส่ง ห้ ก่ อกชน หรือ ร ัท Airbus S.A.S ( อร์ ัส) ื่อ ห้
อกชนจัด ตรียม ละส่งข้อ สนอการร่วมลงทุน น ดือน มี.ค. ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการคัด ลือก อกชน
มื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมต ห็นชอ อกสารการคัด ลือก อกชนฉ ั ปรั ปรุง ละมอ หมาย ห้การ น
ไทย นฐานะหน่วยงาน จ้าของโครงการฯ จัดส่ง อกสารการคัด ลือก อกชนดังกล่าว ห้ อร์ ัส โดยการ นไทย
ได้จัดส่ง อกสารการคัด ลือก อกชนดังกล่าว ห้ ก่ อกชนผู้ประสงค์ร่วมทุน รีย ร้อย ล้ว
อย่างไรก็ดี การ นไทยคาดว่าจะสามารถลงนาม นสัญญาร่วมลงทุนระหว่างการ นไทยฯ ละ อกชนผู้
ประสงค์ร่วมทุนภาย น ดือน ส.ค. ๒๕๖๓ ละคาดว่า ูนย์ซ่อม ำรุงอากา ยานอู่ตะ ภาจะ ปิดดำ นนกจการได้
ประมาณ ดือน ม.ย.๒๕๖๖ (https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859886)
ความสำคัญ...

- ๒๒ –
ญ

ฒ

้ ฐ

้

ฐ

(EEC)

- จังหวัดฉะ ชง ทรา ื้นที่ ักอา ัยที่ทันสมัย ตอ สนองไลฟสไตลสมัย หม ูนยกลางการขนส่งระ
ราง ละรถไฟความ ร็วสู ง ละประตูสู ภูมภาคตาง ๆ รองรั การยายหนวยงานรัฐ ละการ ัฒ นาไปสู ูนย
ราชการ หง หม นอนาคต
- จังหวัดชล ุรี ูนยกลางการ ึก า ละ ัฒนา มือง หงการ ึก า คนควา วจัย ละ ัฒนา ื่อสราง
นวัตกรรมซึ่งปจจุ ั นมี ๓ มหาวทยาลัย ละ ๖ วทยาลัยอาชีวะ ึก ารองรั ูนยกลางดานการ ึก า ูนย์
ฝก รงงาน ละ ูนย ัฒนาทัก ะนานาชาต ื่อตอ สนอง ละสอดคลองกั ความตองการดานอุตสาหกรรม
หงอนาคต
- รีราชา ละ หลมฉ ัง มือง หงความสมดุลระหวางที่อยูอา ัย ละสถานที่ทํางาน รีราชา : สวน
ผสมที่ลงตัวของความ ปน มือง ละความ รีย งาย ีย รอมไปดวยส่งอํานวยความสะดวก ละสถานที่
ธรรมชาต หลมฉ ัง : มีทา รือน้ำลึกขนาด หญ ละ ปนประตูหลัก หงการสงออกสนคาสูอา ซียน ละทั่วโลก ัทยา สัตหี กลุ ม มืองทอง ที่ยวคุณภา ัทยา : กลุ ม มืองทอง ที่ยวคุณภา ละ ชงทอง ที่ยว ชงธุรกจ :
โรง รม การประชุม ละ สดงสนคานานาชาต ชงครอ ครัว : รานอาหาร สวนสนุก ชอปปง ชงสุขภา : การ
ทย การดู ลผูสูงอายุ ละการฟนฟูสุขภา
- อูตะ ภา ที่ตั้งของ ูนย ห รการดานอากา ยาน ละ าณชยนาวีของภูมภาค นอนาคต ูนยธุรกจ
การ น ละโลจสตกส (Headquarter Center Research Center Recreative Center) กลไก ชื่อมโยงการท
อง ที่ยว ัทยากั นานาชาต จุด ชื่อมตอระ ขนสงทางราง ละถนนสายหลัก นอนาคต
- จั ง หวั ด ระยอง มื อ งการ ึ ก า ละว ทยา าสตร มื อ งนานาชาต ธุ ร ก จทั น สมั ย ละ มื อ ง
อุตสาหกรรมปโตร คมี ละอุตสาหกรรม ลังงานมา ตา ุด ปน ๑ น ๕ ดานอุตสาหกรรมปโตร คมี นทวีป
อ ชีย ละ ูนยกลางดานโรงกลั่นน้ํามัน ละ ลังงาน นประ ท ไทย ัฒนาสู การ ปน ูนยกลางอุตสาหกรรม
ชีวภา (Bio-polis)
ปจจุ ัน ื้นที่ ร วณชายฝงทะ ลตะวันออก ปนฐานการผลตอุตสาหกรรมหลักของประ ท โดย ฉ าะ
อุตสาหกรรมปโตร คมี ลังงาน ละยานยนตซึ่งมีผลตภัณฑมวลรวมคด ปนสัดสวน ๑ น ๕ ของประ ท
ประกอ กั มีความ รอมของระ โครงสราง ื้นฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ทา รือ ละนคมอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ยัง ปน ูนยกลางการขนสงทาง รือของอา ซียน ซึ่ งสามารถ ชื่อมโยงไปยังทา รือน้ำลึกทวายของสาธารณรัฐ
หงสหภา มียนมารทา รือสีหนุวลลของราชอาณาจักรกัม ูชา ละทา รือวัง ตาของสาธารณรัฐสังคมนยม
วียดนามรวมทั้ง ปนที่รูจักของนักลงทุนทั่วโลก จึงไดร ร่มโครงการ ัฒนาระ ียง ร ฐกจภาคตะวันออก ห
ปน ขต ร ฐกจชั้นนําของอา ซียน ื่อสง สรม ๑๐ อุตสาหกรรม ปาหมาย ห ปนกลไกขั คลื่อน ร ฐกจ
ื่ออนาคต
ว คราะห์...

- ๒๓ –

หลั งการ ลื อกตั้ ง ที่ ผ านมา รรค ลั งประชารัฐ ไดรว รวม รรค ล็ ก ละรวมกั สี ยงส.ว. หการ
สนั สนุนทาน ล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ขึ้น ปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังไมคอยมีความ สถียรภา นการ รหาร
มากนั ก ต่ท่ านได้ ห้ ความสำคัญ นการดำ น นโครงการมาอย่างต่อ นื่ อง ราะหากโครงการ ป็น ไปตาม
ป้าหมาย จะทำ ห้ประ ท หลุด ้นจากกำดักรายได้ปานกลาง รัฐจะได้ผลกำไรทั้งจากสนาม น ท่า รือ รวมทั้ง
ได้รั การ ัฒ นา ละทำ ห้มีส่งอำนวยความสะดวก ่มมากขึ้น ประชาชนมีความ ชื่อมั่นต่อรัฐ าลมากขึ้น
ก่อ ห้ กด สถียรภา ทางการ มือง สร้างความ ชื่อมั่น ห้กั นักลงทุนทั้ง น ละต่างประ ท
- นื่องจากรัฐ าล กดจากการรวมตัวของหลาย รรคการ มือง หาก กดความขัด ย้ง รื่องผลประโยชน์
ของ รรคการ มื อ ง ย่ อ มส่ งผล ห้ ก ดความไม่ มี สถี ย รภา ของรั ฐ าลถึ งขั้ น ยุ สภา ทำ ห้ โครงการต้ อ ง
หยุดชะงัก ละนักลงทุนขาดความ ชื่อมั่น ปลี่ยนฐานการลงทุนไปยังประ ท ื่อน ้าน
- อีกอย่างคือ .ร. .อีอีซี ที่ได้ ห้สทธประโยชน์กั นักลงทุนชาวต่างชาต ช่าที่ดนระยะยาว ทำ ห้ รา
ต้อง สียสทธ์ นการถือครองที่ดน ละอำนาจ นการปกครอง ื้นที่ รวมทั้ง กดการตั้งรกรากของ รงงานต่างด้าว
จากการจ้าง รงงานราคาถูก
- ประชาชนขาดความ ชื่อมั่น นรัฐ าล นื่องจากไม่ได้รั รู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รั จากโครงการ ราะ
ห็น ต่ความขัด ย้งภาย นรัฐ าลมากกว่า

- ๒๔ –

- โครงการ อีอีซี จะมี างโครงการ ที่ ช้ ื้นที่ของหน่วยทหาร ช่น สนาม นอู่ตะ ภา ละท่า รือ ื่อ
ัฒนา ื้นที่ ดม ห้มีความทันสมัย ร้อมไปด้วยส่งอำนวยความสะดวก ละ กดมีนวัตกรรม หรือ ทคโนโลยี
หม่ ๆ ที่ จ ะ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ กองทั โดยไม่ ต้ อ ง ช้ ง ประมาณทางทหาร ละถ้ า หากโครงการประส
ความสำ ร็จหน่วยงานทหาร องอาจได้รั ง ประมาณจากทางรัฐ าล ่มขึ้นอีก ื่อนำมา ัฒนากองทั ห้ มี
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ่มขีดสมรรถนะของกองทั ห้มากขึ้น
- นช่วง รก ของการ ัฒนาระ โครงสร้าง ื้นฐาน รัฐ าลจำ ป็นต้อง ช้ง ประมาณ นการลงทุนสูง
อาจ ป็น หตุ ห้ ต้องตัดง ประมาณที่จะนำมา ช้ นกองทั ลง
- นส่วนของการ ข้ามาของนักลงทุน อง อาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดี ุ่ง ป้าหมาย ข้ามาสร้างสถานการณ์
ต่อ ร ัทของนักลงทุนต่างชาต นไทยได้
- การ ชื่อมต่อของการ ดนทางกั ต่างประ ท ที่ง่ายขึ้น อาจส่งผล ห้มีไม่หวังดีหรือผู้ก่อการร้าย ข้ามา
นประ ท ได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อความไม่มั่นคงของชาตได้

- ๒๕ –
ฐ

ที่ ห็นได้ชัดๆ คง ป็น รื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาต ห้ ข้ามาลงทุน น ื้นที่อีอีซี ซึ่งจะส่งผล วกไม่
ียง ต่ น ื้นที่อีอีซี ท่านั้ น ต่ยังกระจายไปยัง ื้นที่ กล้ คียง ละภา รวมของประ ท ไทยด้วย กดการ
ขยายตัวจากการลงทุน หม่ๆ กดการจ้างงานมากขึ้น ก่อ ห้ กดฐานภา ี หม่ GDP ของประ ท สูงขึ้นลดต้นทุน
การขนส่ง ละทำ ห้ไทย ราได้รั Knowhow หม่ๆ ข้าสู่ประ ท จากการ ข้ามาของคนต่างชาต ที่มีทัก ะ
ความสามารถ ความ ชี่ยวชาญ ฉ าะด้าน โดยคาดการณ์ว่า การลงทุน น EEC จะกระตุ้น ห้
-

ร ฐกจขยายตัว ฉลี่ยราว ๕% ต่อปี
สร้างการจ้างงาน นภาคอุตสาหกรรม ละ รการ ๑๐๐,๐๐๐ อัตราต่อปี
สร้างฐานภา ี หม่ไม่ต่ำกว่า ๑ สนล้าน าทต่อปี
ดึงดูดนักท่อง ที่ยวกว่า ๑๐ ล้านคนต่อปี
สร้างฐานรายได้ ่ม ไม่น้อยกว่า ๔.๕ สนล้าน าทต่อปี

ดานธุรกจโลจสตกสมีการลดตนทุนการขนสง ื่อ ปนการสนั สนุนธุรกจ ละ ่มความสามารถ นการ ขงขัน ห
กั อกชนไดมีโอกาสลงทุน นกลุ มสนคาสมัย หม ดานธุรกจอสังหารมทรั ย ได รงสนั สนุนจากโครงการ
ัฒนา มือง หม ละดานธุรกจการทอง ที่ยว หลังจากการ ัฒนาทาอากา ยานอูตะ ภา ทํา หสามารถดึงดูด
นักทอง ที่ยวชาวตางชาต ที่ยว น ชา หมาลํา นสู ัทยามากขึ้น
ผลกระท ...

- ๒๖ –
นช่ ว ง รกรั ฐ อาจต้ อ ง ช้ ง ประมาณจำนวนมาก นการสนั สนุ น ละลงทุ น นการ ั ฒ นาระ
โครงสร้าง ื้นฐาน อาจทำ ห้ งนหมุน วียน นประ ท ลดลง ละจาก ร .อีอีซี ที่ ห้การยก ว้นหรือลดหย่อน
ภา ี ก่ผู้ประกอ การ อาจทำ ห้รัฐจัด ก็ ภา ีอากรจาก ุคคลดังกล่าวได้น้อยลง หรือคลาด คลื่อนจากที่
คาดการณ์ไว้

การ ัฒนา EEC ป้าหมายที่สำคัญ คือ ประชาชน น ื้นที่มีวถีชีว ต ละมีคุณภา ชีวตที่ดีขึ้น โดยการ
ยกระดั รายได้ ห้ กล้ คียงกั กรุง ท ฯ ด้วยสภา ชีวตที่ดีกว่า มี มืองที่น่าอยู่ จากการ ชื่อมโยงด้านโครงสร้าง
ื้นฐาน ละสถานประกอ การที่ หมาะสม อยู่ น ื้นฐานความสัม ันธ์ระหว่างชุมชน ประชาชน น ื้นที่ ละผู้
ประกอ กจการ
กดการจ้างงาน นหลายสาขาอาชี ทำ ห้มีรายได้ ลี้ยงครอ ครัว ยาวชน ละลูกหลานจึงไม่ต้องออก
นอก ื้นที่ ทำ ห้สามารถอยู่กั ่อ ม่ ป็นครอ ครัวที่อ อุ่น
มีการ ึก าที่ น้นหลักสูตร ห้ตรงกั ความต้องการของผู้ประกอ การ ื่อลดปัญหาการว่างงาน
มีการ ห้ รการภาครัฐ

็ด สร็จคร วงจร

- จากความจำ ป็นที่ต้อง ช้ ุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ละมีประส การณ์ นการปฏ ัตงาน อัน
จะ ป็นประโยชน์ต่อการ ัฒนา ทคโนโลยี น ขต อีอีซี นั้น จึงอาจส่งผลกระท ต่อการจ้างงาน ละทำ ห้ กดการ
ข่งขันระหว่าง ุคลากรของไทย กั ต่างประ ท มากขึ้น
- นอนาคต อาจส่งผล ห้ กดปัญหาคนตกงาน จากการ ช้ ครื่องจักรหรือ AI ทนการ ช้ รงงานคน
- ปัญหา...

- ๒๗ –
- ปั ญ หาโรคระ าด นื่ องจาก การ ปิดโอกาส ห้ นักลงทุนต่างประ ท ข้ามาประกอ กจการ ละ
สามารถจ้าง รงงานต่างด้าวได้ อาจจะนำมาซึ่ง าหะนำ ชื้อโรคระ าด ข้ามาด้วย
- ด้านสุขภา อนามัย การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อาจส่งผลกระท ต่อการดำรงชีวต ละความ
ป็นอยู่ของประชาชนที่อา ัยอยู่โดยรอ
- กดปัญหาการค้ามนุ ย์ จากการลักลอ นำ รงงานต่างด้าว ข้ามา นื่องจากค่า รงถูก

ประชาชน น ื้นที่ อีอีซี ละ ื้นที่ กล้ คียง จะได้รั ประโยขน์จากความ จรญที่ ข้ามา น ื้นที่ ละส่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัย
กดนวัตกรรม หม่ๆ มีการ ัฒนา ทคโนโลยี ห้ตอ สนองต่อชีวตความ ป็นอยู่มากขึ้น
ยกระดั ักยภา ทรั ยากรมนุ ย์ น ื้นที่ EEC ห้สูงขึ้นด้วย ื่อรองรั อุตสาหกรรม ป้าหมายของ
EEC
นื่ องจากโครงการ อีอีซี มีน คมอุตสาหกรรมจำนวนมาก ย่อมก่อ ห้ กดปัญ หา นหลายด้านๆ ช่น
มลภาวะทางอากา ปัญหาขยะ น้ำ น่า สีย มลภาวะทาง สียง อุ ัต หตุต่างๆ ละมีการ ช้ทรั ยากรจำนวน
มาก อาจทำ ห้ ร่ธาตุ ละ ลังงานลดน้อยลง รวมทั้งอาจ กดปัญหาโจรกรรมข้อมูล ื่อ ข่งขันด้านธุรกจ

ความสัม ันธ์...

- ๒๘ –
.

ญ

ญี่ปุน ปนนักลงทุนอันดั ๑ ของไทย มีการยื่นขอสง สรมการลงทุน จํานวน ๓๓๔ โครงการ คด ปน
๓๒% ของโครงการลงทุนจากตางชาตทั้งหมด โดย ปนการลงทุน นโครงการขนาด หญ ชน การผลตรถยนต
ไฟฟา ผสม หรือไฮ รด การผลต คมีภัณฑ หรือ อล มอรที่ ป็นมตรตอส่ง วดลอม ครื่องปรั อากา ที่ ช
ทคโนโลยีขั้นสูง ผลตภัณฑโลหะ ละกจการผลตช้นสวนยาน าหนะ ปนตน รวมทั้งยัง ปนผูลงทุนอันดั ๑ น
ขต ัฒนา ภาคตะวันออก (EEC) ดวยมูลคาการลงทุน๑๐๙,๖๐๐ ลาน าท คด ปนสัดสวน ๔๖% ของการ
ลงทุน น ื้นที่อีอีซีทั้งหมด
ที่ผ่านมารัฐ าลไทย ห้การสนั นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุน นอีอีซี มี ๓ รื่องที่สำคัญ คือ
๑. ประ ท ญี่ปุ่นคาดหวัง ห้ไทยขั คลื่อนนโย ายอย่างต่อ นื่องจากนโย ายที่ ล้ว โดย ฉ าะ รื่อง
ไทย ลนด์ ๔.๐ รื่องโครงการ ัฒนาระ ียง ร ฐกจ ภาคตะวันออก (อีอีซี) ละโครงสร้าง ื้นฐานต่างๆ
๒. รื่องนโย ายกระตุ้น ร ฐกจ นช่วงที่ ร ฐกจโลกกำลังผันผวน ละมีปัญหา รื่องสงครามการค้า
ที่กำลัง กดขึ้น ซึ่ง รื่องนี้รัฐ าลได้ ห้ความมั่น จกั ญี่ปุ่นว่านโย ายต่างๆ จะก้าวไปข้างหน้า ละประ ท ไทยมี
การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร ฐกจขึ้น ื่อ ห้นโย าย ร ฐกจดำ นนการไปอย่างมีประสทธภา
๓. การสร้างสภา วดล้ อมที่ อื้อต่อการดำ นนธุรกจของคนญี่ ปุ่น นประ ท ไทย ื่อสร้างความ
สะดวกส าย นการดำ นนธุรกจกั ญี่ปุ่นต่อไป ทั้ง รื่องการลงทุน การคืนภา ี หรือการส่งสนค้าข้ามไปยัง
ประ ท ื่อ ้าน ซึ่งนายสมคดได้ยืนยันว่า รื่องนี้ ป็นนโย ายสำคัญของประ ท ไทยอยู่ ล้ว
.

ร ัท ซียะซัน โร อต อนด์ ออโต้ มชั่น จำกัด หรือ “ ซียะซัน” คือ ร ัทผู้ผลตหุ่นยนต์ (Robot)
รถลำ ลียงอัตโนมัต (AGV) ระ จัดการคลังสนค้าอัตโนมัต (ASRS) ราย หญ่ที่สุด นประ ท จีน ร่มกลั ข้า
มาขอ ห้...

- ๒๙ –
มาขอ ห้หา ื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ น ขต ร ฐกจ ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ื่อลงทุนสร้าง “โรโ ตกส์ ซตี”
ัฒนา ลตฟอร์มระ อัตโนมัต ๔.๐ ขึ้นมาอีกครั้ง โดยไม่ได้ ข้ามาผลตหุ่นยนต์อย่าง ดียว ต่ต้องการ ข้ามา
สร้าง ลตฟอร์ม ๔.๐ ซึ่ง ป็ น ลตฟอร์ม ระ อัต โนมัต ชื่ อมต่อ IoT ื่ อสร้าง ๊ กดาต้า ละมีการนำ
ทคโนโลยี AI มาว คราะห์ (https://www.thansettakij.com/content/411126)
ละจีน ยังมีการลงทุนหลายด้าน คือ ร ัท ลังงานจีน ขอสนั สนุนการลงทุนโรงไฟฟาไฮ รด ที่
สนาม น อูตะ ภา น ื้นที่ EEC ซึ่งจะกอ ห กดประโยชนตออุตสาหกรรม ลังงานของไทย ละสํานักงาน
ื่อการ ัฒนาระ ียง ร ฐกจภาคตะวันออก (สกร .) หรือ อีอีซี ไดลงนาม ันทึกความ ขา จกั อาลี า า
กรุป ครอ คลุมความรวมมือ น ๔ ดาน คือ
๑. การ ชอีคอม มอรส (E-commerce) นการสงออกสนคา ก ตร ละโอทอป โดย ร่มตนจากขาว
ละทุ รียน
๒. การ ัฒ นาธุรกจขนาดกลาง ละขนาดยอม หสามารถ ขาสูการ ชอีคอม มอรส (E-commerce)
ปนชองทางการตลาด
๓. การ ชดจทัล ลตฟอรม นการสง สรมการทอง ที่ยว โดย ฉ าะนักทอง ที่ยวชาวจีน ขาสู มืองรอง
ละชุมชนอยาง ปนระ โดย ฉ าะการนําขอมูลรานคาไทย ละรานอาหารไทย หอยู นดจทัล ลตฟอรมที่
นักทอง ที่ยว ขาถึงไดงาย
๔. การลงทุ น น ู น ยด จ ทั ล อั จ ฉร ยะ (Smart Digital Hub) นการคาอี ค อม มอรสระดั โลกกั
ประ ท นภูมภาค
การลงนาม ันทึกความ ขา จ (MOU) รวมกั อาลี า า กรุป นครั้งนี้ ปนความสํา ร็จของรัฐ าล ละ
หนวยงานที่ กี่ยวของ นการ จรจาจน รรลุ ปนขอตกลงความรวมมือที่ ปนประโยชนกั กลุมคน นประ ท ไทย
ทั้ง ก ตรกร ละผู ประกอ การไทยขนาดกลาง ละขนาด ล็ก ผู ประกอ การอีคอม มอรส นประ ท ละผู
ประกอ การรุน หมที่จะนําสนคาสูตลาดโลก โดยการ ชื่อมการคมนาคม นโครงการ BRI ของจีน ข้ากั EEC
ของไทยนั่น อง
ใ ้
นายกรัฐมนตรีของไทย ทีย ชญนักลงทุน กาหลี ต้ ลือกไทย ป็นฐานขยายธุรกจ ละการลงทุนสู่
ประ ท CLMV ละ EEC สั่ง BOI อำนวยความสะดวก ต็มที่หวังดึงตั้งฐานลงทุน นไทย ่มจากปัจจุ ันที่มีกว่า
400 ร ัท ร้อม ชื่อมโยงนโย าย Thailand ๔.๐ ข้ากั นโย ายมุ่ง ต้ หม่ (New Southern Policy) ื่อ
ขั คลื่ อน ร ฐกจภู ม ภาคอา ซี ย น ต โต ขณะ ดี ยวกั น ยังตั้ง ป้ าหมาย ่ ม มู ล ค่ าการค้ าสองฝ่ าย ห้ ได้
๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาย นปี ๒๕๖๓

- ๓๐ –

โดยขณะนี้นักลงทุน กาหลี ต้สน จลงทุน นไทยหลายด้าน โดย ฉ าะการลงทุน นโครงสร้าง ื้นฐาน
ของโครงการอีอีซี ซึ่งมี ๕ โครงการหลัก ได้ ก่ รถไฟความ ร็วสูง ชื่อม ๓ สนาม น (ดอน มือง สุวรรณภูม อู่
ตะ ภา) การ ัฒนาสนาม นอู่ตะ ภา ละ มืองการ นภาคตะวันออก โครงการ ูนย์ซ่อมอากา ยานอู่ตะ ภา
โครงการท่า รือ หลมฉ ัง ฟส ๓ ละโครงการท่า รือมา ตา ุด ฟส ๓
จากนโย ายสง สรมการลงทุน น ขต ัฒนา
ภาคตะวันออก (EEC) จะ ห็นได้ว่า ประ ท ไทยมี
ความสัม ันธ์อันดีกั ประ ท มหาอำนาจ มื่อโครงการประส ความสํา ร็จจะนําไปสู การขยายความรวมมือ
ระหวางประ ท ไทยกั ประ ท ที่ ขามารวมลงทุนอยาง ปนรูปธรรม นอนาคต ละทํา หมีความสัม ันธทางการ
ทูตที่ นน ฟนมากย่งขึ้น มีโอกาสที่จะขยายการคา ละการลงทุน รวมถึงการตกลงรวมกัน ื่อ หมีอํานาจการ
ตอรองทั้ง นดานการคา ละดานอื่น ๆ ื่อ ปนขอ ลก ปลี่ยนกั ประ ท มหาอํานาจ

- ๓๑ –
โครงการระ ียง ร ฐกจภาคตะวันออก (EEC) นั ป็นโครงการสำคัญ นการรองรั อุตสาหกรรม
ป้าหมายของประ ท ื่อขั คลื่อน ร ฐกจของไทย รา นอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า โดย ห้ความสำคัญกั การ
ั ฒ นาระ โครงสร้ าง ื้ น ฐาน ื่ อ ชื่ อมต่อ ระ การคมนาคม จากประ ท จีน (BRI) ลาว กัม ู ช า ม่ า
วีย ตนาม ละอ โด- ปซ ฟิ ค ช่ ว ยลดค่ า ขนส่ ง ส่ ง สรมการท่ อ ง ที่ ย ว ละการ รการ ดึ งดู ด นั ก ลงทุ น จาก
ต่างประ ท ข้ ามาลงทุ น นประ ท ก่อ ห้ ก ดความสั ม ั น ธ์อั น ดีกั ประ ท ที่ ม าร่ว มลงทุ น น่ น อนว่ า
โครงการนี้ ย่อมมีผลกระท ทั้งด้าน วก ละด้านล ต่อความมั่นคงของชาต ทั้ง นด้านการ มือง ร ฐกจ
ทหาร สังคมจตวทยา วทยา าสตร์ ทคโนโลยี ละส่ง วดล้อม ต่ถ้าหากโครงการดำ นน ป็นไปตาม ป้าหมาย
ล้ว จะกลาย ป็นจุด ร่มต้นของการก้าว ข้าสู่ยุค”โชตช่วงชัชวาล” ของ ร ฐกจไทย ื่อก้าวขึ้นสู่ นวหน้า
ของประ ท นภูมภาค อย่าง น่นอน
ญ
ปญหาความลาชาของโครงการ จากการอนุมัตง ประมาณที่ล่าช้า อาจส่งผล ห้การดำ นนโครงการ
ล่าช้า การลงทุน นด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงัก ตามไปด้วย กดการชะลอตัวของการนำ ข้า ละการ
ส่งออก GDP ของประ ท ลดลง นั่นคือ ภาวะ ร ฐกจตกต่ำ
ดังนั้ น สมควร หมี การอนุ มัต ง ประมาณที่ จ ะ ช้ ได้ ตามระยะ วลาที่ กำหนด ื่ อ ห้ ทั น ต่ อการ ช้
ง ประมาณของ ต่ละโครงการ นปีนั้นๆ ป้องกันการ สียค่าปรั ห้กั ร ัท อกชนที่ดำ นนการก่อสร้าง หรือ
โครงการหยุดชะงัก ล้วทำ ห้ กดการสูญ ปล่าของง ประมาณที่ลงไป โครงการสามารถดำ นนการได้อย่าง
ต่อ นื่อง จน สร็จได้ตาม ป้าหมายที่ตั้งไว้ รัฐ าลย่อมได้รั ความไว้วาง จทั้งจากประชาชน ละประ ท ผู้ร่วม
ลงทุนด้วย
ควรนำ ทคโนโลยี Blockchain มา ช้ นการ รหารจัดการง ประมาณ รวมทั้งการดำ นนการของ
โครงการ ื่อ ห้ กดความโปร่ง ส ตรวจสอ ได้ ป้องกันการคอรัปชั่น ภาย ต้ยุทธ าสตร์ไทย ลนด์ ๔.๐
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