ตราประจาจังหวัดระยอง
เกาะในภาพ คือ เกาะเสม็ด ซึ่งอยูํนอกชายฝั่งของตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง เป็นเกาะ
ที่มีมะพร๎าวมาก หาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้าตาลทราย
พลั บพลาในภาพ หมายถึ ง พลับพลาที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ๎ าอยูํ หั วโปรดเกล๎ าฯ
ให๎สร๎างไว๎เป็นที่ประทับระหวํางเสด็จประพาสเกาะนี้
คาขวัญประจาจังหวัดระยอง
“ผลไม๎รสล้า อุตสาหกรรมก๎าวหน๎า น้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูํกวีเอก”
สีประจาจังหวัด
สีแดง

หมายถึง สีนักสู๎ที่พระเจ๎าตากได๎กอบกู๎ประเทศชาติ
พักกองทัพที่ใต๎ต๎นสะตือ วัดลุํม จังหวัดระยอง
สีเหลือง หมายถึง สีรักชาติ
สีน้าเงิน หมายถึง สีแหํงความสดใส สีแหํงความเย็น สีของ
น้าทะเลซึ่งจังหวัดระยองมีทางติดทะเลยาวไกลถึง
100 กม.
ต๎นไม๎ประจาจังหวัด ต๎นประดูํ
ดอกไม๎ประจาจังหวัด ดอกประดูํ

ต๎นไม๎พระราชทาน

ต๎นสารภีทะเล
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง
1.1 ความเป็นมา
ตามหลักฐานและประวัติศาสตร๑ ระยองเริ่มมีชื่อปรากฏในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ. 2113
ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแหํงกรุงศรีอยุธยา
สํวนประวัติดั้งเดิ มกํอนหน๎านี้ เป็นเพียงข๎อสันนิ ษฐานที่พอจะเชื่ อถือได๎วําระยอง
นําจะเป็นเมืองที่กํ อสร๎ างขึ้นสมัยขอม คือ เมื่ อประมาณ พ.ศ. 1500 ซึ่งสมัยที่ขอมมีอ านาจ
ครอบคลุ มอยูํ ในดิ นแดนสุ วรรณภู มิ มี เมื องนครธมเป็ นราชธานี ขอมได๎ สร๎ างเมื องนครพนม
เป็นเมืองหน๎าดํ านแรกมีเมืองพิมายเป็นเมืองอุปราชและได๎สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป็นเมือง
สาคัญด๎วย สํวนทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของเมืองนครธม เมืองหน๎าดํานเมืองแรกที่ขอมสร๎าง
ก็คือเมืองจันท๑บูรหรือจันทบุรีในปัจจุบันนี้
เมื่ อขอมสร๎ างเมื องจั นทบุ รี เป็ นเมื องหน๎ าดํ านอารยธรรมของขอมจึ งแพรํ เข๎ ามาสูํ
แคว๎นทวารวดีจึงอนุมานวําขอมเป็นผู๎สร๎างเมืองระยองนี้ แตํไมํปรากฏหลักฐานแนํชัดวําสร๎างขึ้น
ในสมัยใด โดยนักโบราณคดีได๎สันนิษฐานจากหลักฐานที่ ค๎นพบคือซากหินสลักศิลปะแบบขอม
รูปตํางๆ ที่ปรากฏอยูํที่บ๎านดอน บ๎านหนองเตํา ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง กับมีคูคําย
และซากศิลาแลง ศิลปะแบบขอมที่บ๎านคลองย๎ายร๎า ตาบลบ๎านคําย อาเภอบ๎านคําย
นอกจากนี้เมืองระยองยังมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร๑ ครั้งสาคัญของชาติไทย
กลําวคื อเมื่อปี พ.ศ. 2309 พมํายกทัพมาล๎อมกรุ งศรีอยุธยาด๎วยก าลังพลมหาศาล ฝุ ายไทย
มีกาลังน๎อยและขาดความสามัคคี พระยาวชิรปราการหรือพระยาตาก ซึ่งถูกเกณฑ๑ไปชํวยปูองกัน
กรุงศรีอยุธยาได๎นาไพรํพลเข๎าตํอสู๎ปูองกันรักษากรุงฯ ไว๎อยํางสุดความสามารถจนกระทั่งเห็นวํา
ไมํอาจรักษากรุงฯได๎ตํอไปแล๎วจึงได๎รวบรวมกาลังพลประมาณ 500 คน ตีฝุาวงล๎อมของข๎าศึก
ออกมามุํงหน๎าสูํภาคตะวันออกได๎เดินผํานเมืองตํางๆ โดยมาหยุดพักไพรํพลที่เมืองระยองผูกช๎าง
ทรงที่ใต๎ต๎นสะตือ วัดลุํมมหาชัยชุมพล (ปัจจุบันต๎นสะตือยังคงปรากฏเป็นหลักฐาน)พระยาตาก
ได๎ ปราบปรามคณะกรรมาการเมื องที่ แข็ งข๎ อและได๎ รวบรวมพลที่ เมื องระยอง ข๎ าราชการ
และประชาชนผู๎จงรักภักดีได๎ พร๎อมใจกันยกยํองสถาปนาพระยาตากขึ้นเป็น “เจ้ าตากสิน ”
เมื่อ พ.ศ. 2310 ณ วั ดลุํมมหาชัยชุมพล เมืองระยองนี้เองตํอมาได๎ เดินทั พไปตี เมืองจันทบุ รี
ยึดเป็นที่มั่นและกอบกู๎อิสรภาพจากพมําได๎ในที่สุด
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1) ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอํงลุํมน้า
ระยองและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่ นสูงต่าสลับกันไป โดยมีพื้นที่
ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเล 1,035 เมตรและทิวเขา
ที่อยูํประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอาเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขต
จังหวัด มีแมํน้าสายสั้ นๆ ซึ่งเกิ ดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทื อกเขาบรรทัดไหลลงสูํอําวไทย
แมํน้าที่สาคัญได๎แกํแมํน้าบางปะกง แมํน้าจันทบุรี แมํน้าระยอง เป็นต๎น ลักษณะชายฝั่งทะเล
มีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญํน๎อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
ที่ตั้ง อยูํทิศตะวันออกของประเทศไทยระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 12 – 13 องศาเหนือ และ
เส๎นแวงที่ 101 – 102 องศาตะวันออก มีพื้นที่ ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
2,220,000 ไรํ อยูํหํางจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตํอเขตอาเภอหนองใหญํ อาเภอบํอทอง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต๎ ติดชายฝั่งอําวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตํอเขตอาเภอนายายอาม อาเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตํอเขตอาเภอสัตหีบ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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แผนที่จังหวัดระยอง
2) ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร๎อนลมทะเลพัดผํานตลอดปี อากาศอบอุํ น
ไมํร๎อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวํางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ของทุกปี
1.3 ข้อมูลการปกครองและประชากร
1) การปกครอง
แบํงเป็น 8 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง อาเภอบ๎านคําย
อาเภอปลวกแดง อาเภอบ๎านฉาง อาเภอวังจันทร๑ อาเภอเขาชะเมา อาเภอนิคมพัฒนา
ประกอบด๎วย 54 ตาบล 439 หมูํบ๎าน 181 ชุมชน ด๎านการปกครองท๎องถิ่น ประกอบด๎วย
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลนคร 1 แหํง เทศบาลเมือง 2 แหํง เทศบาลตาบล
27 แหํง และองค๑การบริหารสํวนตาบล 37 แหํง
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2)

ป
มีชาวซองเป็นชาวพื้นเมืองปัจจุบันได๎ผสมกลมกลืนกันหมดแล๎ว ประชากรสํวนใหญํ
ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายอยูํทั่วไปในชนบท ข๎อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559
มีประชากรทั้งสิ้น 700,223 คน ชาย 344,310 คน หญิง 355,913 คน อาเภอที่มีประชากร
มากที่สุด คือ อาเภอเมืองระยอง จานวน 271,460 คน อาเภอที่มีประชากรน๎อยที่สุด คือ
อาเภอเขาชะเมามีประชากร 23,859 คน
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
จากข๎อมูลของสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในปี 2558 มูลคํา
ผลิตภัณฑ๑เฉลี่ยตํอหัวประชากร เทํากับ 962,260 บาท/คน/ปี เป็นลาดับที่ 1 ของประเทศ
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปีพบวําผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัดปี 2558 มีมูลคํา
855,139 ล๎ านบาท โดยมาจากภาคเกษตรกรรม ร๎ อยละ 3 ภาคอุ ตสาหกรรมร๎ อยละ 81.7
ภาคบริการร๎อยละ 15.3
เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีสาขาสาคัญ ดังนี้
(1) สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง
สาขาการเกษตรกรรม/เพาะปลูก จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมตํอการทาเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรรวม 1,319,156 ไรํ พืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญจานวนมาก ในปี 59/60 ได๎แกํ
1. ยางพารา พื้นที่ปลูกรวม 741,796 ไรํ เป็นพื ชเศรษฐกิจที่ส าคัญและเป็นพื ช
ที่เพาะปลูกมากที่สุด ผลผลิตสํวนใหญํจะออกสูํตลาดในชํวงเดือนตุลาคม-มกราคม เกษตรกร
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎อยํางเต็มที่ โดยไมํต๎องประสบปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากฝนตก
ผลผลิตจะออกสูํตลาดน๎อยในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ - มีนาคม เกษตรกรสํวนใหญํจะหยุดกรีดยาง
เพื่อบารุงรักษาต๎นยางเพราะต๎นยางเริ่มผลัดใบ
2. มันสาปะหลัง พื้นที่ปลูกรวม 65,360 ไรํ เป็นพืชไรํที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่ง อาเภอที่ปลูกมากที่สุ ดคืออาเภอแกลง อาเภอวังจันทร๑และอาเภอเมืองตามลาดับ
โดยเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ๑ระยอง 5, เกษตรศาสตร๑ 50, ระยอง 90, ระยอง 60 และระยอง
3 ตามลาดับ เกษตรกรนิยมปลูกในชํวงเดือนมีนาคม -พฤษภาคมของทุกปี สามารถเก็บเกี่ยวได๎
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เกือบตลอดทั้งปี ผลผลิตจะออกมากในชํวงเดือนธันวาคม-เมษายน และจะออกสูํตลาดมากในชํวง
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ๑
3. สับปะรด พื้นที่ปลูกรวม 84,036 ไรํ ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ คือ ประมาณ 20% ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตสํวนใหญํจะสํงขายให๎
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเป็นสับปะรดกระป๋องและน้าสับปะรด บางสํวนนาไปจาหนําย
เป็นผลไม๎สดตามแผงจาหนํายผลไม๎ ผลผลิตสํวนใหญํจะออกสูํตลาด ระหวํางเดือนพฤศจิกายน –
มกราคมและระหวํางเดือนเมษายน-กรกฎาคม
4. ทุเรียน พื้นที่ปลูกรวม 66,212 ไรํ การทาสวนทุเรียนเป็นอาชีพที่เกษตรกร
ในจังหวัดระยองยึดเป็นอาชีพมาช๎านาน การปลูกทุเรียนกระจายอยูํในท๎องที่อาเภอแกลง
อาเภอเมืองระยอง อาเภอเขาชะเมา อาเภอวังจันทร๑ อาเภอบ๎านคํายและอาเภอนิคมพัฒนา
ตามลาดับ มีเกษตรกรที่เกี่ยวข๎องกับอาชีพทุเรียนประมาณ 20,000 ราย เฉลี่ยพื้นที่ปลูก
ประมาณ 3-5 ไรํ/ครัวเรือน ระยะการออกสูํตลาดของทุเรียนจะเริ่มตั้งแตํปลายเดือนเมษายนมิถุนายน แล๎วแตํชนิดของพันธุ๑ทุเรียนพันธุ๑ใด ทุเรียนพันธุ๑เบาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกํอน คือ พันธุ๑กระดุม
และพันธุ๑ชะนี สํวนพันธุ๑หนัก ได๎แกํ พันธุ๑ก๎านยาวหมอนทองจะแกํสุกปลายเดือนพฤษภาคม
5. เงาะ พื้นที่ปลูกรวม 8,913 ไรํ เป็นไม๎ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูก
พันธุ๑ที่นิยมปลูก ได๎แกํ เงาะพันธุ๑โรงเรียน รองลงมาคือ พันธุ๑สีชมพู ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่ม
ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมและเก็บเกี่ยวในชํวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
6. มังคุด พื้นที่ปลูกรวม 28,517 ไรํ ได๎รับฉายาวําเป็น “THE QUEEN OF FRUIT”
พันธุ๑มังคุดจะมีพันธุ๑เดียวและไมํมีการกลายพันธุ๑โดยเก็บเกี่ยวในชํวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
จะเห็นได๎วําจังหวัดระยองเป็นเมืองแหํงการเพาะปลูกโดยเฉพาะผลไม๎ ซึ่งสร๎าง
ชื่อเสี ยงให๎ กับจังหวัดระยองเป็นอยํางมาก ซึ่งในทุกอาเภอของจั งหวัดระยองสามารถท า
การเกษตรได๎ไมํวําจะเป็นการปลูกข๎าว ปลูกผลไม๎หรือพืชไรํอื่นๆ เชํน มันสาปะหลัง ลองกอง
เป็นต๎น
ประมงที่สาคัญ : มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ อาชีพประมง
น้าเค็มจึงเป็นอาชีพที่สาคัญรวมทั้งการทาประมงน้าจืดและน้ากรํอย เนื้อที่ทาการประมงทะเล
ประมาณ 1,500,000 ไรํ เรือประมง 1,822 ลา สมาคมประมง 6 สมาคม กลุํมเกษตรกร
ทาการประมง 36 กลุํม สหกรณ๑ประมง 2 สหกรณ๑ ทําเรือประมง 45 ทํา
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(2) สาขาอุตสาหกรรม
นับจากจังหวัดระยองได๎รับบทบาทให๎เป็นสํวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกและถูกกาหนดแนวทางการพัฒนาให๎เป็นศูนย๑กลางความเจริญแหํงใหมํ
เป็ นศู นย๑ บ ริ การมาตรฐานการศึ ก ษาและวิ จั ยด๎ านเทคโนโลยี และก าหนดให๎ ชายฝั่ งทะเล
ภาคตะวันออกเป็นประตูทางออกให๎กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสํงสินค๎าออกไปจาหนําย
ตํางประเทศโดยไมํ ต๎ องผํ านกรุงเทพฯ รั ฐบาลได๎ ด าเนิ นการจั ดเตรี ยมระบบสาธารณู ปโภค
ขั้นพื้นฐานไว๎อยํางสมบูรณ๑และกาหนดพื้นที่บริเวณมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยองเป็น
ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหมํของประเทศมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,000 ไรํ
เป็นพื้นที่สาหรับอุตสาหกรรม 8,000 ไรํ มีทําเรือน้าลึกขนสํงสินค๎าที่สามารถรับเรือขนาด
20,000 ตัน 1 ทําและทําขนสํงวัสดุเหลวที่สามารถรับเรือขนาด 8,000 ตัน 2 ทํา เป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมที่สาคัญๆ คือ โรงแยกก๏าซธรรมชาติ กลุํมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ปุ๋ ยเคมี จั งหวั ดระยองจึ งมี ศั กยภาพสู งในสํ วนของการลงทุ นด๎ านอุ ตสาหกรรม นอกจากนี้
ยังได๎รับการกาหนดเขตการสํงเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนให๎
อยูํในเขต 3 ของการสํงเสริมการลงทุนซึ่งได๎เปรียบกวําจังหวัดปริมณฑล สํงผลให๎จังหวัดระยอง
มีการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมอยํางรวดเร็ว
ข๎อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่
รํวมดาเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 25 แหํง เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไรํ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 3,082 แหํง
อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เชํน การผลิตรถยนต๑ ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส๑
แปรรูป สินค๎าเกษตร การผลิตไฟฟูา การผลิตสารเคมี ซึ่งสร๎างมูลคํารวมในแตํละปีเกือบ 1 ใน 3
ของงบประมาณรายจํายประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม จานวน 15 แห่ง ได้แก่
1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อที่ 8,685 ไรํ
2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เนื้อที่ 3,546 ไรํ
3. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง เนื้อที่ 540 ไรํ
4. นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร๑นซีบอร๑ด เนื้อที่ 8,003 ไรํ
5. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เนื้อที่ 8,634 ไรํ
6. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เนื้อที่ 3,220 ไรํ
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7. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด เนื้อที่ 17,838 ไรํ
8. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด แหํงที่ 2 เนื้อที่ 3,649 ไรํ
9. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด แหํงที่ 3 เนื้อที่ 2,200 ไรํ
10. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด แหํงที่ 4 เนื้อที่ 2,202 ไรํ
11. นิคมอุตสาหกรรมอาร๑ ไอ แอล เนื้อที่ 1,692 ไรํ
12. นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ๎านคําย) เนื้อที่ 2,194 ไรํ
13. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เนื้อที่ 2,211 ไรํ
14. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 เนื้อที่ 1,281 ไรํ
15 นิคมอุตสาหกรรมอยูํระหวํางการจัดตั้ง 1 แหํงคือนิคมอุตสาหกรรม ซีพี
เนื้อที่ 3,068 ไรํ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร๑นอินดัสเตรียลพาร๑ค เนื้อที่
1,341 ไรํ
2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร๑พีซี เนื้อที่ 4,335 ไรํ
3. เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค. แลนด๑ เนื้อที่ 882 ไรํ
4. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนต๑ไทยเหมราชระยอง เนื้อที่
3,551 ไรํ
5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง เนื้อที่ 2,080 ไรํ
ชุมชนอุตสาหกรรม จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. ชุมชนอุตสาหกรรมนครินทร๑อินดัสเตรียลพาร๑ค เนื้อที่ 469 ไรํ
2. ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดัสเตรียลพาร๑ค เนื้อที่ 1,260 ไรํ
3. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท ทุนเท๏กซ๑ จากัด 1,497 ไรํ
4. ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. 395 ไรํ
สวนอุตสาหกรรมจานวน 1 แห่ง ได้แก่
สวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยองอินดัสเตรียลปาร๑ค 1,500 ไรํ
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(4) สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายทะเล มีความหลากหลาย ด๎านการทํองเที่ยวทั้งหาดทราย
ทะเล เกาะตํางๆ ภูเขา น้าตก สวนผลไม๎ รวมทั้งอาหารทะเลที่สด สะอาด มีชายหาดยาวกวํา
120 กิโลเมตรมีเกาะเสม็ดที่ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมอยํางสูง นักทํองเที่ยว
สามารถเดินทางมาจังหวัดระยองได๎อยํางสะดวกสบายทั้งทางน้า ทางบกและทางอากาศ อยูํหําง
จากกรุงเทพฯ เพียง 179 กิโลเมตร การคมนาคม สะดวกสบายและยังสามารถรองรับ
นักทํองเที่ยวได๎อีกจานวนมาก
การทํองเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีขึ้นทุกปีแตํก็ยังได๎รับผลกระทบจาก
ปัจจัยตํางๆ ในบางชํวง เชํน ปัจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นจากปัญหา
ภายในจังหวัดเอง เชํน ปัญหามลพิษ แตํถึงแม๎จะมีปัจจัยตํางๆ เข๎ามากระทบ แตํจานวน
นักทํองเที่ยวก็ยังคงเติบโตอยูํที่ประมาณ 10% ตํอปี
จุดเน๎นด๎านการทํองเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดระยอง คือ
1. หาดทราย ทะเล มีหาดทราย และชายฝั่งทะเลที่สวยงามหลายแหํง
โดยเฉพาะเกาะเสม็ด ที่มีหาดทรายขาวสวยงาม เป็นที่รู๎จักกันดีของนักทํองเที่ยวทั่วโลก
2. อุทยาน – ป่าเขา สถานที่ที่เป็นที่รู๎จักกันดีคืออุทยานแหํงชาติเขาแหลม
หญ๎า-เกาะเสม็ด และอุทยานแหํงชาติเขาชะเมา-เขาวง
3. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร๑ชาติไทย
มาช๎านาน ดังนั้นจังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร๑จานวนมาก เชํน วัดปุาประดูํ วัดลุํม อนุสาวรีย๑
สุนทรภูํ
4. การเกษตร/Homestay เชํนการทํองเที่ยวชมสวนผลไม๎ การลํองเรือชม
หิ่งห๎อยแมํน้าประแส ตลอดจนการพักแบบ Homestay ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับท๎องถิ่น
จานวนมาก
5. Wellness/health @ spa มีสถานที่เพื่อสุขภาพจานวนมากทั้งแบบ
ปัจจุบันและแผนโบราณ เชํน Spa ที่ดาวดึงส๑รีสอร๑ท ปารดีรีสอร๑ท อาศรมสปา หรือนวดแผน
ไทย ที่วัดบ๎านดอน ซึ่งได๎รับการตอบรับจากนักทํองเที่ยวเป็นอํางดี
6. Golf Paradise มีสนามกอล๑ฟระดับ International standard ในพื้นที่
อาเภอบ๎านฉาง อาเภอปลวกแดง อาเภอวังจันทร๑
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7. Shopping สินค๎า OTOP ของจังหวัดระยองได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับ 5 ดาวจานวนมาก และยังมีการจัดสร๎างศูนย๑สินค๎า OTOP และหมูํบ๎าน OTOP ทาให๎
นักทํองเที่ยวสามารถซื้อสินค๎า OTOP ของจังหวัดระยองได๎งําย
8. ดาน้า มีเกาะสวยงาม และมีปะการังจานวนมาก สถานที่ที่เป็นที่นิยมของ
นักทํองเที่ยวเชํน เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะเสม็ด
9. Manmade ได๎พยายามพัฒนาแหลํง สร๎างสถานที่ตํางๆ เพื่อเป็นทางเลือก
ให๎กับนักทํองเที่ยวมากขึ้น สถานที่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้าระยอง
10. เทศกาล งานประเพณี มี เ ทศกาลส าคั ญ ๆ เกื อ บตลอดทั้ ง ปี เชํ น
เทศกาลผลไม๎และของดีจังหวัดระยอง เทศกาลเที่ยวทะเลบ๎านเพ-เกาะเสม็ด เป็นต๎น
จานวนนักท่องเที่ยว ณ มีนาคม 2559 จานวน 7,367,930 คน
1.5 ลักษณะทางสังคม
1) ศิลปะและวัฒนธรรม
ระยองเป็นจังหวัดเกําแกํที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร๎อยปี จึงมีหลักฐานปรากฏ
ทั้ ง ในด๎ านศิ ลปะ โบราณคดี อารยธรรมตลอดจนมรดกด๎ านวั ฒนธรรมตํ างๆ จ านวนมากที่
ชาวจังหวัดระยองจะต๎องรํวมมือกันรักษามรดกและสืบสานความเจริญรุํงเรืองไว๎ ตัวอยํางมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัดระยอง ได๎แกํ
(1) โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ถึงแม๎ที่บุคคลภายนอกสํวนใหญํมองวํ าเป็นเมืองอุตสาหกรรมแตํความเป็น
จริงแล๎วเป็นแหลํงโบราณคดีที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร๑มาเป็นเวลาหลายพันปี
โบราณสถานที่สาคัญและกรมศิลปกรได๎ขึ้นทะเบียนแล๎ว จานวน 11 แหํง ได๎แกํ วัดบ๎านคําย
อาเภอบ๎านคําย, วัดบ๎านเกํา อาเภอบ๎านคําย วัดปุาประดูํ อาเภอเมือง วัดลุํม (พระอารามหลวง)
อาเภอเมือง อุโบสถเกําวัดโขด (ทิมธาราม) อาเภอเมือง วัดราชบัลลังก๑ อาเภอแกลง วัดนาตาขวัญ
อาเภอเมือง วัดสมมติเทพฐาปนาราม อาเภอแกลง วัดอุดมธัญญาวาส อาเภอแกลง วัดตะพงใน
อาเภอเมืองและวัดเก๐ง (เป็นเจดีย๑เกํา) ปัจจุบันตั้งอยูํในเขตโรงพยาบาลระยอง อาเภอเมือง
ซึ่งในแตํละแหํงจะมีวิหาร โบสถ๑และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร๑จานวนมาก
(2) ภาษาและวรรณกรรม คนระยองมีเสียงพูดและความหมายของคาพูด
ที่แปลกไปจากจังหวัดอื่นอยูํมาก ถือวําเป็น เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวระยองแม๎แตํ
นักแสดงก็พยายามจะนาไปเผยแพรํเลียนแบบสาเนียงและคาที่ ใช๎ในชนบทแตํก็ยากที่จ ะ
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เหมือนชาวจังหวัดระยองที่ใช๎ภาษาถิ่นของชาวระยองสํวนใหญํจะอาศัยอยูํในเขตอาเภอบ๎านคําย
อาเภอแกลงและอาเภอเมืองบางสํวน
(3) ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล๎ายกับจังหวัดอื่นๆ
ในภาคกลางและยั ง มี ธ รรมเนี ย มประเพณี ท๎ อ งถิ่ น ที่ ยั ง คงถื อ ปฏิ บั ติ กั น อยูํ ใ นบางพื้ น ที่
เชํ น ประเพณี แ หํน างแมว ประเพณี แขํ งเรื อ ยาวประเพณี ปัก เฉลวหรื อการบู ชาแมํ โพสพ
การทาบุญลาน ประเพณีแหํเทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีการจัดเทศกาลผลไม๎
และของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีที่ถือได๎วํามีเพียงแหํงเดีย วในประเทศไทยคื อ
ประเพณีทอดผ๎าปุากลางน้าที่ปากน้าประแสร๑ อาเภอแกลง
(4) ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ๑ไว๎และสามารถแสดงในงานตํางๆ ได๎
เชํน การราโทน ลาตัด ลิเกของชาวอาเภอแกลง การแสดงหนังใหญํวัดบ๎านดอนและยังมี
ศิลปะการแสดงประยุกต๑ที่มีแหํงเดียวในประเทศไทย ได๎แกํ การแสดงหนังตะลุงคนของชาว
อาเภอบ๎านคําย ขณะนี้การแสดงของจังหวัดระยองหลายประเภทที่เป็นที่รู๎จักไปยังจังหวัด
อื่นๆ ได๎แกํ การแสดงหนังใหญํวัดบ๎านดอน การแสดงลาตัด และการแสดงหนังตะลุงคน
2) การศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข
เดิมชาวระยองสํวนใหญํอาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแมํน้า ประกอบอาชีพ
ประมงและเกษตรกรรมเป็นหลักตํอมาเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจานวนมากทั้งในเขต
นิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานจากตํางจังหวัดหลั่งไหลเข๎ามา
ในแตํละปีเป็นจานวนมาก ลักษณะทางสั งคมได๎เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสูํ
สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น
(1) การศึ ก ษา ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ระยองมี ส ถานศึ ก ษา 287 แหํ ง แบํ ง เป็ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 222 แหํง และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน 33 แหํง และในการ
ดู แ ลของกรมสํ งเสริ ม การปกครองท๎ อ งถิ่ น 27 แหํ ง อื่ น ๆ 4 แหํ ง และระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(มหาวิทยาลัย) 1 แหํง
(2) ศาสนา ประชาชนชาวระยองมีความยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอยูํ
ตลอดมา ร๎อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลามร๎อยละ 4 และศาสนา
คริสต๑ ร๎อยละ 1 ตามลาดับ ในปี พ.ศ.2559 มีวัด 271 แหํง สานักสงฆ๑ 35 แหํง โบสถ๑คริสต๑
2 แหํง มัสยิด 9 แหํง พระภิกษุ 3,380 รูป สามเณร 451 รูป
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1.6. โครงสร้างพื้นฐาน
1) ธ ป
ธ ป
(1)
การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบในการจํายกระแสไฟฟูาให๎
จานวน 8 อาเภอ สถิติในปี 2558 มีการไฟฟูาในสังกัด 5 หนํวยงานมีผู๎ใช๎ไฟฟูา 285,411 ราย
ดังนี้
(1.1) การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบจํายกระแสไฟฟูาในพื้นที่
อาเภอเมืองระยอง และอาเภอบ๎านคําย
(1.2) การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอาเภอปลวกแดงรับผิดชอบจํายกระแสไฟฟูาพื้นที่
อาเภอปลวกแดง
(1.3) การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอาเภอบ๎านฉางรับผิดชอบจํายกระแสไฟฟูาในพื้นที่
อาเภอบ๎านฉาง
(1.4) การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอาเภอแกลงรับผิดชอบจํายกระแสไฟฟูาในพื้นที่
อาเภอแกลง อาเภอวังจันทร๑ และ อาเภอเขาชะเมา
(1.5) การไฟฟูาสํวนภูมิภาคมาบตาพุดรับผิดชอบจํายกระแสไฟฟูาในพื้นที่
ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง และอาเภอนิคมพัฒนา
(2)

ประปา
ในปี 2558 มีการประปาจานวน 6 แหํงคือการประปาสํวนภูมิภาค 4 แหํง
ประกอบด๎วย การประปาระยอง การประปาปากน้าประแสร๑ การประปาบ๎านฉาง และการประปา
นิคมพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการประปาเทศบาล 2 แหํ ง คือ เทศบาลตาบลเมื องแกลงและ
การประปาเทศบาลต าบลปลวกแดง จ านวนผู๎ ใช๎ น้ ารวม 117,368 ราย มี ก าลั งผลิ ตรวม
32,462,800 ลูกบาศก๑เมตร การผลิตสํวนใหญํอยูํที่อาเภอบ๎านคําย
(3)
การสื่อสารหลักยังคงเป็นโทรศัพท๑พื้นฐาน โดยมีผู๎สัมปทานหลักคือบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) มีเลขหมายโทรศัพท๑รวม 122,514 เลขหมาย เลขหมายสํวนใหญํ ใช๎ในการทา
ธุรกิจ บ๎านพัก และสถานที่ราชการ
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การใช๎คอมพิวเตอร๑ อินเทอร๑เน็ต และโทรศัพท๑มือถือ มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกประเภท
โดยเฉพาะการใช๎อินเทอร๑เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 48 สํวนโทรศัพท๑มีผู๎ใช๎ร๎อยละ 82.74
(4)
น
น
1) ท บ
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2) ท ถ
ถไฟ

ถ
แล

นิคมอุตสาหกรรม
ถ ล
แล
แ ล

3) ท

ศ
นานาชาติ
ระยอง– พัทยา
ที่รัฐบาลจะ
พัฒนาเป็น
แหํงที่ 3 ตั้งอยูํพื้นที่ตาบลพลา อาเภอบ๎านฉาง จังหวัดระยอง หํ างจาก
จังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตรและอยูํหํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร
สนามบินอูํตะเภาฯ เป็นทําอากาศยานภายใต๎การดูแลของกองทัพเรือ ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2504
สืบเนื่องจากกองทัพเรือต๎องการกํอสร๎างสนามบินทหารเรือ จึงดาเนินการสารวจพื้นที่บริเวณ
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ณ เวลานั้น กระทรวงกลาโหมได๎อนุมัติใ ห๎ฝูงบินทหารเรือ
สังกัดกองเรือยุทธการ โดยใช๎สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองเป็นสนามบินชั่วคราว ในปี
พ.ศ. 2505 รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาได๎มีโครงการรํวมกันปรับปรุงสนามบินอูํตะเภาในปี
พ.ศ. 2508 เพื่อเป็นหนํวยในการลาเลียงหนํวยรบไปยังจุดยุทธศาสตร๑ตํางๆภายในประเทศ
การกํอสร๎างแล๎วเสร็จในระยะเวลาประมาณ 1 ปี และมีคาสั่งให๎สนามบินแหํงนี้ให๎กองทัพเรือ
ใช๎ในราชการ และดูแลรักษาสนามบิน โดยใช๎ชื่อวํา "สนามบินอูํตะเภา" ภายหลังเหตุการณ๑
ปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รัฐบาลได๎เห็นความจาเป็นในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
ผู๎โดยสารของสนามบินนานาชาติอูํตะเภา-พัทยา ให๎มากขึ้น จึงได๎จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดสร๎าง
อาคารผู๎ โดยสารหลังใหมํ สนามบิน อูํตะเภาฯ สามารถรองรั บเครื่องบิน ขนาดใหญํ เชํ น
Boeing 747 หรือ A380 ได๎ ขณะนี้มีสายการบินที่เปิดบริการหลักคือ ไทยแอร๑เอเชีย และ
บางกอกแอร๑เวย๑ โดยแผนพัฒนาสนามบินกาหนดวําในชํวงปี 2558-2560 จะพัฒนาให๎รองรับ
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ผู๎โดยสารจากเดิม 8 แสนคนตํอปี เป็น 3 ล๎านคนตํอปี หรือ 1,500 คนตํอชั่วโมง และในเฟสที่ 2
ชํวงปี 2561-2563 พัฒนาให๎รองรับผู๎โดยสารได๎ 5 ล๎านคนตํอปี
4) ท น้า
ล
แล
แ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
แ
น
แล
1) ท่าเทียบเรือสาธารณะ
(1) ทําเทียบเรือทั่วไป
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอร๑มินอล จากัด (TPT) มีพื้นที่ระยะที่ 1
ทั้งหมด 49-3-70.000 ไรํ มีความยาวหน๎าทํา 330 เมตร รับสินค๎าได๎ 20,000 ตัน/ลาเรือและ
150 เมตร สาหรับเรือเล็ก
(2) ทําเทียบเรือสินค๎าเหลว
บริษัท ไทยแท๎งค๑เทอร๑มินัลจากัด จากัด (TTT) มีพื้นที่ระยะที่ 1
ทั้งหมด 181-2-87.700 ไรํ มีความยาวหน๎าทํา 680 เมตร รับสินค๎าได๎ 45,000 ตัน/ลาเรือ
2) ท่ า เรื อ เฉพาะกิ จ ผู๎ ล งทุ น ทํ า เที ย บเรื อ เฉพาะกิ จ มี ทั้ งสิ น 10 ราย
ประกอบด๎วย
(1) บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จากัด National Fertilizer Co., Ltd (NFC
(2) ทําเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT)
(3) บริษัท สตาร๑ ปิโตรเลียม รีไฟน๑นิ่ง จากัด (มหาชน) Star Petroleum
Refining Co.,Ltd (SPRC)
(4) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด(มหาชน) PTT Global Chemical
Public Co.,Ltd (PTTGC)
(5) บริษัท มาบตาพุด แทงค๑ เทอร๑มนิ ัล จากัด Maptaphut Tank Terminal
Co., Ltd (MTT)
(6) บริษัท โกลว๑ เอสพีพี3 จากัด GLOW SPP3 Co., Ltd (GLOW SPP3)
(7) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร๑ จากัด BLCP Power Limited (BLCP)
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(8) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด PTT LNG Co., Ltd (PTT LNG)
(9) บริษัท พีทีที แทงค๑ เทอร๑มินัล จากัด PTT TANK Terminal Co., Ltd
(PTT TANK)
(10) บริษัท ระยองเทอร๑มินัล จากัด Rayong Terminal Co., Ltd (RTC)
3) ท่าเรือ ไออาร์พีซี ให๎บริการเทียบเรือเพื่อขนถํายสินค๎า พร๎อมสิ่งอานวย
ความสะดวก เพื่อให๎บริการลูกค๎าในการเทียบทํา เชํน เรือลากจูง บริการนารํอง เรือบริการ เครื่องชั่ง
ลานตู๎สินค๎าคอนเทนเนอร๑ โกดังเก็บสินค๎า เครื่องจักรและอุปกรณ๑ในการขนถํายสินค๎า เป็นต๎น
ความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด๎วยทําเทียบเรือขนาดใหญํ 6 ทํา สามารถรับเรือได๎
ตั้งแตํขนาด 1,000 – 250,000 ตัน
ในสํวนของทําเรือเพื่อการทํองเที่ยว เป็นทําเรือขนาดเล็ก อยูํในเขตเทศบาล
ตาบลเพ เชํน ทําเรือนวลทิพย๑ ทําเรือศรีบ๎านเพ ทําเรือเทศบาลตาบลเพ ทําเรือโชคกฤษดา ทําเรือ
อุทยานแหํงชาติเขาแหลมหญ๎า – หมูํเกาะเสม็ด เป็นต๎น
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ
(1) แร่ธาตุ
มีทรัพยากรแรํอยูํหลายชนิด แรํที่มีปริมาณมากที่สุดคือแรํทรายแก๎ว แรํหิน
อุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการกํอสร๎าง แรํหินประดับชนิดหินแกรนิต แรํหินประดับ
ชนิดหินไนส๑ แรํหินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส๑เพื่อการกํอสร๎าง แรํหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่อการกํอสร๎าง แรํอุตสาหกรรมและแรํเศรษฐกิจอื่นๆที่สารวจพบได๎แกํ แรํดินขาว แรํเฟลด๑สปาร๑
แรํวอร๑ทช๑ แรํทองคา นอกจากนี้ยังพบวํามีกลุํมแรํที่หายากสะสมตัวอยูํตามชายฝั่งและในทะเล
ได๎แกํ แรํดีบุก แรํโรมาไซด๑ แรํเชอร๑คอน แรํซีโนไทม๑ แรํ ลูโคซีน แรํชิลเมไนท๑ แรํรูไทล๑ แรํโคชลัมไบท๑
และแรํแทนทาไลท๑
ชนิดและผลผลิตแร่ที่สาคัญของจังหวัดระยอง
1.1) แร่ทรายแก้ว เหมืองสํวนใหญํอยูํในท๎องที่ตาบลซากพง ตาบลบ๎านกร่า
อาเภอแกลง และตาบลเพ ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง ใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ทรายแก๎ว กระจก ขวด สารเคมี ตัวเรํงปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิค
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1.2) แร่ อุตสาหกรรมชนิดหิ น ปู นเพื่ อ การก่ อ สร้ าง มี ป ระมาณ 200 ไรํ
ที่ตาบลกองดิน อาเภอแกลงและตาบลห๎วยทับมอญ อาเภอเขาชะเมา ผลิตแรํ เพื่อใช๎ในการ
กํอสร๎างทั่วไป
1.3) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง มีการผลิตในท๎องที่
ตาบลห๎วยโปุง อาเภอเมืองระยอง แรํที่ผลิตได๎นอกจากใช๎ในการกํอสร๎างทั่วไปแล๎ว ยังใช๎
ในโครงการขนาดใหญํ เชํน ถมทะเลเพื่อกํอสร๎างทําเทียบเรือ เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทนจากการ
ผุกรํอนจากน้าทะเลได๎เป็นอยํางดี
นอกจากนี้ ยังมีก๏าซธรรมชาติจากอําวไทย สํงมายังโรงแยกก๏าซธรรมชาติ
ของการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยที่จังหวัดระยอง นับเป็นจุดเริ่มต๎นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ยิ่งใหญํของประเทศ
(2) ป่าไม้
มีเนื้อที่ปุา 182,276 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7.96 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่ ตาม
พ.ร.ฎ.ก าหนดเขตอุทยานแหํงชาติ โดยแยกเป็นปุา สงวนแหํ งชาติ 8 แหํง เนื้ อที่ 821.99
ตารางกิโลเมตร หรือ 513,743 ไรํ อุทยานแหํงชาติ 2 แหํง คือ อุทยานแหํงชาติเขาแหลมหญ๎าหมูํเกาะเสม็ด พื้นที่ 81,875 ไรํและอุทยานแหํงชาติเขาชะเมา-เขาวง พื้นที่ 42,400 ไรํ รวมทั้งสิ้น
จานวน 198.84 ตารางกิโลเมตรหรือ 124,275 ไรํ เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา 1 แหํง คือ เขตรักษา
พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน พื้นที่ 32,875 ไรํ และสวนรุก ขชาติ 2 แหํงคือสวนรุกขชาติเพและ
สวนรุกขชาติหนองสนม ปุาสํวนใหญํเป็นปุาดิบแล๎ง นอกจากนี้ยังมีปุาชายเลน ปุาเบญจพรรณ
และปุาละเมาะ การวิเคราะห๑ข๎อมูลเนื้อที่ปุาไม๎ของกรมปุาไม๎ พบวําเนื้อที่ปุาไม๎ที่ลดลงในอัตรา
ทีล่ ดลง เนื่องจากเนื้อที่ปุาที่เหลืออยูํในเขตอนุรักษ๑และภูเขาสูงชันไมํเหมาะกับการทาเกษตร
รวมทั้งการปฏิบัติงานปูองกันรักษาปุาอยํางเข๎มแข็งของเจ๎าหน๎าที่ สภาพปัญหาปุาไม๎บางสํวน
ไมํได๎ประกาศเป็นปุาสงวนแหํงชาติ เนื่องจากอยูํในเขตนิคมสร๎างตนเองสหกรณ๑นิคมและ
พื้นที่เขาเล็กๆน๎อยๆ ประกอบกับปัจจุบันกฎหมายปุาชุมชนที่มุํงเน๎นให๎ประชาชนรํวมจัดการ
ปุาไม๎ยังไมํได๎บังคับใช๎ เพราะอยูํระหวํางการพิจารณาหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช๎ได๎ คาดวํา
จังหวัดระยองจะมีเนื้อที่ปุาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความรํวมมือของประชาชนในการปูองกันรักษาปุา
และการฟื้นฟูปุา
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(3)

น และการชลประทาน
1) แม่น้า มีแมํน้าที่สาคัญ 2 สาย ได๎แกํ
- แมํน้าระยองหรือคลองใหญํความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีต๎นน้าเกิด
จากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร๑ ซึ่งไหลมาตามคลองตํางๆ แล๎วมารวมกันเรียกวํา
คลองใหญํและไหลลงสูํทะเลที่ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- แมํน้าประแสร๑ มีต๎นกาเนิดจากเขาใหญํ เขาอํางฤาไน เขาหินโรง เขาอํางกระเด็น
ไหลมาตามห๎วยและคลองตํางๆ หลายสาย เชํน คลองประแสร๑ คลองปลิง คลองบํอทอง ห๎วยหินคม
คลองเจว็ด คลองตากล๎วย คลองชุมแสง คลองไผํเหนือ - ใต๎ คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจากา
คลองใช๎ คลองแหวน คลองโพล๎ คลองทาสีแก๎วและคลองหนองพลงแล๎วไหลมารวมกันเรียกวํา
แมํน้าประแสร๑ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตรและไหลลงสูํทะเลที่บ๎านปากน้า ตาบล
ปากน้าประแสร๑ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
2) ลาคลอง จังหวัดระยองมีคลองตํางๆ ถึง 170 คลอง ซึ่งมีน้าใช๎ตลอดปี
ที่สาคัญ ได๎แกํ
- คลองดอกกราย มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร มีต๎นน้าจากเขาชากกล๎วย
ในเขตอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไหลลงคลองหนองปลาไหลกํอนที่จะบรรจบกับคลองใหญํ
- คลองหนองปลาไหล มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร มีต๎นน้าจาก
เทือกเขาน้าโจน เขาชมพูํและเขาเรือตกในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งไหลมาตามห๎วยและคลองตํางๆ
เชํน คลองระวิง คลองกร่า คลองปลวก-แดง จังหวัดระยอง ไหลมารวมกัน เรียกวํา คลอง
หนองปลาไหล แล๎วไหลลงสูํคลองใหญํที่บ๎านหัวทุํง ตาบลหนองบัว อาเภอบ๎านคําย จังหวัด
ระยอง
- คลองโพล๎ มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีต๎นน้าจากเขาชมูน เขาชะเอม
และเขาปลายคลองโพล๎ ไหลลงสูํแมํน้าประแสร๑ที่บ๎านทํากระชาย อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- คลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร มีต๎นน้าจากเทือกเขาตํางๆ
เชํน เขาจอมแห เขาเกตุ เขากระบอก ซึ่งไหลมาตามห๎วยและคลองตํางๆ เชํน คลองชากใหญํ
คลองหนองหล๎าและคลองช๎างตายไหลมารวมกันเรียกวําคลองทับมาและไหลลงสูํแมํน้าระยอง
ที่บ๎านเกาะกลอย อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
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- คลองระโอก มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีต๎นน้าจากเทือกเขาชะเมา
ซึ่งไหลมาตามคลองตํางๆ เชํน คลองเขาจุด คลองสะท๎อนและคลองน้าเป็น ไหลมารวมกัน
เรียกวําคลองระโอกและไหลลงสูํคลองโพล๎ที่บ๎านเนินสุขสาราญ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
3) แหล่ ง น้ าใต้ ดิ น แหลํ ง น้ าใต๎ ดิ น มี คุ ณ ภาพปานกลางถึ ง คุ ณ ภาพดี
ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลงและอาเภอวังจันทร๑
4) การชลประทาน จังหวัด ระยองมีการพัฒนาแหลํงน้าเพื่อใช๎สาหรั บ
การเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม มีโครงการขนาดใหญํและขนาดกลาง
จานวน 5 โครงการสามารถเก็บกักน้าได๎ 542.65 ล๎าน ลบ.ม.และมีพื้นที่ชลประทานได๎รับ
ประโยชน๑ 201,700 ไรํ แบํงเป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามวัตถุประสงค๑ ดังนี้
(4.1) โครงการชลประทานเพื่อการอุตสาหกรรมมีจานวน 2 โครงการ คือ
โครงการอํางเก็บน้าหนองปลาไหลและอํางเก็บน้าดอกกราย
(4.2) โครงการชลประทานเพื่อปูองกันน้าเค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้า
มีจานวน 6 โครงการ คือ โครงการปูองกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บ๎านคําย อํางเก็บน้าดอกกราย
อํางเก็บน้าหนองปลาไหล อํางเก็บน้าคลองกระโอกและโครงการปูองกันน้าเค็มลุํมแมํน้าประแสร๑
(4.3) โครงการชลประทานเพื่ อการเกษตรจั งหวัด ระยอง มี จ านวน 5
โครงการ คือ โครงการปูองกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บ๎านคําย อํางเก็บน้าหนองปลาไหล อํางเก็บน้า
คลองกระโอกและโครงการปูองกันน้าเค็มลุํมแมํน้าประแสร๑
2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง
กรอบแนวคิด สาคัญในการพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 คือ “จังหวัด
ระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและนานวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา เป็นเมืองที่ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตดี – เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” โดย แนวคิดดังกลําว เป็นการสร๎างความมั่นใจวําการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทาง
ที่ยั่งยืนและสร๎างความสุขให๎กับคนระยอง
กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุ
ภารกิจของจังหวัดโดยใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทาง และคานึงถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข๎อจากัดของการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
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 เป็นเมืองที่มีการคิดและนานวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา
ภายใต๎ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหํ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ในประเด็ น การพั ฒ นาพื้ น ที่
เศรษฐกิจ กาหนดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยมุ๎งเน๎นการพัฒนาฟื้นฟู
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัว
อยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่ บนพื้นฐานการมีสํวนรํวมและ
ได๎ รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชน มี โ ครงสร๎ า งพนฐานด๎ า นการขนสํ ง ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูป การ บริก ารสั งคม และการจั ดการสิ่ งแวดล๎อมที่มี คุณ ภาพและทั่ วถึง สามารถ
สนับสนุนการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคูํกับการพัฒนาภาคการผลิตตํางๆ
ได๎อยํางเกื้อกูลและยั่งยืน ซึ่งได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา โดยกาหนดแนวทาง คือ
1. เรํงรัดการแก๎ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ให๎ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ อ ยํ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยเฉพาะการก ากั บ ดู แ ลตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมให๎ดาเนินการตามระเบียบกฎหม ย และมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมอยํางเข๎มงวดและ
ตํอเนื่อง สํงเสริมให๎ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
มีสํวนรํวมในการติดตามตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่ ลดการปลํอยมลพิษจากแหลํงกาเนิด ลดการรั่วซึม
ของสารอินทรีย๑ระเหยงํายโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด และใช๎ พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสํงเสริมให๎ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อม สนับสนุนการพัฒนากลุํมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพื่อลด
ของเสียให๎เหลือน๎อยที่สุด
3. เพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวทางทะเล ให๎เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว
2 ฝั่งทะเลอําวไทยและอันดามัน เพื่อเพิ่มโอกาสให๎นักทํองเที่ยวคุณภาพมีจานวนมากขึ้น
4. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมที่ได๎
มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ ขยายขีดความสามารถของโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงทุกรูปแบบ ให๎บูรณาการ
และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เชื่อมโยงการคมนาคมขนสํงทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงขํายน้า (น๎าดิบ น๎าประปา) ระบบไฟฟูา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะขยะ น้าเสีย และปรับปรุงคุณภาพ
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การศึกษาด๎านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางให๎สอดคล๎อง
กั บ ความต๎ อ งการของกิ จ กรรมเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ อ ยํ า งเหมาะสม และยกระดั บ บริ ก าร
สาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. กระจายผลประโยชน๑จ ากการพัฒนาให๎แกํประชาชนในพื้นที่ โดย
สํงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
บริการ และการทํองเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อ
สังคม
นโยบายทางด๎ า นเศรษฐกิ จตามโครงการพั ฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor Development โดยให๎มีรายละเอียด
ครอบคลุม ได๎แกํ (1) การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการขนสํงที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ด๎านพลังงาน ด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งด๎านการวิจัยและ
พั ฒ นา (2) แผนด าเนิ น การด๎ า นผั งเมื อ งและการใช๎ ป ระโยชน๑ ที่ ดิ น แผนบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะตําง ๆ (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให๎สิทธิประโยชน๑ด๎านภาษี
สิทธิการเชําที่ดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน
(One Stop Service) เพื่ออานวยความสะดวกแกํนักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาต
การประกอบกิจการและให๎สิทธิประโยชน๑ตําง ๆ และ (4) แผนการพัฒนาศูนย๑ซํอมบารุง
อากาศยาน
การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development) ให๎เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดาเนินการ
ใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได๎แกํ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการแบํงเป็น
เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เขตที่อยูํอาศัย โดยจังหวัดระยองถูกกาหนดให๎เป็น
“เมืองนานาชาติมาตรฐานโลก น่าอยู่ที่สุดในอาเซียน เมืองธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
เน้นการวิจัยด้านอาหาร ไบโออีโคโนมี และปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ซึ่งจะประกอบไปด๎วย Super Cluster/Cluster ที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรม
แหํงอนาคต พร๎ อมกับอุตสาหกรรมเปูาหมายอีก 10 ประเภทคือ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ มี
ศักยภาพ (First S-Curve) คือ ยานยนต๑สมัยใหมํ อิเล็กทรอนิกส๑อัจฉริยะ ทํองเที่ยวไฮเอนด๑
และเชิงสุขภาพ เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และแปรรูปอาหาร กับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต
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(New S-Curve) คือ หุํนยนต๑เพื่อการผลิต การบินและโลจิสติกส๑ เชื้อเพลิงชีวภาพ-เคมี
ชีวภาพ ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย๑ครบวงจร โดยมุํงหวังให๎พื้นที่ดังกลําวเป็นแหลํง
ลงทุนหลักของประเทศโดยจะขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนเชื่อมการลงทุน
สูํระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและทวาย และเชื่อมโยงทางน้าไปถึงชายฝั่งทะเลกัมพูชา โดยสิ่งที่
จะเกิ ดขึ้นในระยะตํอไปคือจะมีก ารพัฒ นาโครงสร๎ างพื้น ฐานเพื่อรองรับ เชํน การพัฒนา
ทําอากาศยานนานาชาติอูํตะเภา ระยอง – พัทยาเป็นสนามบินพาณิชย๑แหํงที่ 3 การกํอสร๎าง
ศูนย๑ซํอมบารุงอากาศยาน การพัฒนาทําเรือพาณิชย๑สัตหี บใช๎ประโยชน๑ในภาคอุตสาหกรรม
ตํอเรือ และขนสํงผู๎โดยสาร การขยายทําเรือแหลมฉบังและทําเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
การพัฒนาโครงขํายขนสํงทางบก เชํน ทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง รวมทั้งการพัฒนาระบบราง
เชํน โครงการกํอสร๎างรถไฟทางคูํ เป็นต๎น
จะเห็นวํานโยบายดังกลําว รัฐบาลจะเสริมสร๎างศักยภาพด๎านการค๎า
การลงทุนให๎จังหวัดระยองอยํางมหาศาล แตํกระนั้นก็ตามก็อาจเกิดปัญหาตามมาอีกมาก
โดยเฉพาะปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีอยูํแล๎วในปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสสาคัญที่ทุกภาคสํวน
ในจังหวัดระยองจะรํวมกันพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด๎านการผลิต บุคลากร การสรรสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑ ฯลฯ โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหมํ หรือค๎นคิดนวัตกรรมแล๎วนามาประยุกต๑ใช๎
เพื่อให๎เกิดประโยชน๑อยํางสูงสุด
 เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life)
เป็นการเสริมสร๎างการพัฒนาจังหวัดระยองให๎เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยูํ
ในสิ่งแวดล๎อมที่ดี โดย
สุขภาพดี คือการมีสุขที่ดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม
สวัสดิการที่ดี คือประชาชนได๎รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
อยํางทั่วถึง ตลอดจนได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมาย และได๎รับความชํวยเหลืออยํางทันทํวงที
สิ่ งแวดล้ อมที่ ดี คื อ สิ่ งแวดล๎ อมนํ าอยูํ ปลอดมลพิ ษ มี สุ ขภาพที่ ดี
มีโครงสร๎างของเมืองที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร๑ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
รวมทั้งการจัดการโครงสร๎างพื้นฐานที่ครบถ๎วนและทั่วถึง
 มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development)
- การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน
ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ โครงสร๎ า งเศรษฐกิ จ บนฐานความรู๎ ค วามคิ ด สร๎ า งสรรค๑ แ ละ
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ภู มิ ปั ญ ญาภายใต๎ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ เ อื้ อ อ านวยและระบบการแขํ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรมมุํ งปรั บ
โครงสร๎ า งการค๎ า และการลงทุ น ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการของตลาดทั้ งภายในและ
ตํางประเทศ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ภายใต๎กฎหมายและกฎระเบียบ
ตํางๆ เพื่อให๎เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข๎มแข็งและขยายตัวอยํางมีคุณภาพ
- ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพ
ของอุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมนําอยูํ โดยนาแนวความคิด
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco–Industrial Town) มาใช๎อยํางจริงจัง
- เพิ่ ม น้ าหนั ก ให๎ กั บ การพั ฒ นาด๎ า นสั ง คม สุ ข ภาพสิ่ ง แวดล๎ อ ม
การเกษตร การทํองเที่ยว และพาณิชยกรรม เพื่อกลับไปสูํโครงสร๎างเศรษฐกิจ 4 ขา ซึ่งเป็น
พื้ น ฐานเศรษฐกิ จ และวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนเพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความสมดุ ล ในการพั ฒ นาและ
การเจริญเติบโต
- เพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจการค๎า (พาณิชยกรรม) อยํางกว๎างขวาง
ทั้งการค๎าปลีกและการค๎าสํงเพื่อให๎มีความเข๎มแข็งสามารถแขํงขันในเวทีอาเซียนได๎
 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy
Phylosophy) มาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นภาคี ก ารพั ฒ นาให๎ ก ระจายไปทุ ก
ภาคสํวน โดย
- ภาครัฐ ใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง วางกฎระเบียบตํางๆ เพื่อเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ในสังคมให๎เกิดความสมดุลและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การพึ่ ง ตนเองใช๎ วั ต ถุ ดิ บ
ในประเทศและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ลงทุนขยายกิจการอยํางคอยเป็นคํอยไป แบํงผลกาไรคืนสูํ
สังคมและดูแลพนักงานอยํางมีคุณธรรม
- ภาคเกษตร เน๎ น การน าเกษตรทฤษฎี ใ หมํ ต ามแนวพระราชด าริ
ไปประยุกต๑ใช๎เพื่อเพิ่มรายได๎และลดรายจํายของครัวเรือน
- ภาคประชาชน เน๎นการมีสํวนรํวม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิตผํานกระบวนการจัดทาแผนชุมชน สร๎างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภู มิคุ๎มกัน
ชุมชนเข๎มแข็ง
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วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561 - 2564 )
เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง
City innovative advances, Balanced development,
Based on the sufficiency economy
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให๎มีการเจริญเติบโตอยํางมีเสถียรภาพ
และสมดุล
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม บนพื้นฐาน
การพัฒนาอยํางยั่งยืน
3. สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง มีความมั่นคง
ปลอดภัย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สํงเสริมการค๎า การลงทุน การผลิตสินค๎าและการบริการ ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจ ทั้งในและตํางประเทศ
5. สํงเริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการทํองเที่ยว เป็นไปอยํางสมดุล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีความ
มั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช๎ประโยชน๑อยํางสูงสุด ทุกภาคสํวนดาเนิน
กิจกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมบนพื้นฐานการมีสํวนรํวม
4. เป็นศูนย๑กลางด๎านอุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ควบคูํกับ
มีความพร๎อมทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานสาหรับรองรับการแขํงขันในระดับสากล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
การพัฒนาจังหวัดให๎เป็นไปในทิศทางสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม
สงบสุข เศรษฐกิจก๎าวหน๎า และประชาชนดารงชีวิตอยํ างมีความสุข ภายใต๎กระแสการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายใน และภายนอก การจัดท ายุทธศาสตร๑การพั ฒนาจังหวัดระยองมุํงเน๎นเรํงสร๎า ง
ภูมิคุ๎มกันเพื่อปูองกันความเสี่ยงตํางๆ และเสริมสร๎างรากฐานการพัฒนาให๎เข๎มแข็ง รวมทั้ง
สร๎างโอกาสในการพัฒนาให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป โดยได๎กาหนดประเด็นยุทธศาสตร๑ และให๎
ความสาคัญตามลาดับการพัฒนา จานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร๑ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ด๎านการเกษตร
ประมง ปศุสัตว๑ให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคูํกับการพัฒนาไปสูํเกษตรอุตสาหกรรม
และเพื่อการทํองเที่ยว (Improving the quality of agricultural products, fishery
products and livestock to meet international standards. Coupled with the
development of agriculture, industry and tourism)
เกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สาคัญและเป็นอาชีพดั้งเดิมของ
ชาวจังหวัดระยอง พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด ได๎แกํ ยางพารา สับปะรด มันสาปะหลัง
ข๎าว ปาล๑มน้ามัน อ๎อย ผลไม๎ตําง ๆ เชํน ทุเรียน เงาะ และมังคุด จุดเน๎นสาคัญคือ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตร
(ระบบจั ดการคุ ณภาพโดยการปฏิ บั ติ ในการผลิ ตพื ชเพื่ อให๎ ได๎ มาตรฐาน ที่ ปลอดภั ย Good
Agricultural Practice : GAP) (เกษตรที่ปราศจากสารเคมี สารสังเคราะห๑ตํางๆ : Organic) และ
(Clean food good taste :เกณฑ๑มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาตอรํอย) การเพิ่มคุณค่า
(Value Add) เชํน การเก็บรักษาในห๎องเย็น การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ให๎ทันสมัย รวมถึงการแปร
รูปเพื่อเพิ่มราคา รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งตลาดในประเทศ ตลาดตํางประเทศ
โดยเฉพาะใน AEC รวมถึงตลาดในประเทศจีน
ประมง ขณะนี้ชาวประมงชายฝั่งหรือประมงเรือเล็กได๎รับความเดือดร๎อน
เนื่องจากสัตว๑ทะเลเศรษฐกิจ เชํน กุ๎ง หอย หมึก ปู ปลา มีน๎อยลงและมีการแยํงชิงพื้นที่
ประมง ประกอบกับพื้นที่ประมงเดิมมีการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทาให๎ต๎องออก
หากินไกลขึ้น ต๎นทุนสูงขึ้น จึงจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องชํวยเหลือ โดยการสร้างอาชีพเสริมอื่นๆ
นอกเหนือจากการทาประมง สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
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ให้กับสัตว์ทะเล เชํน ซั้งเชือก ซั้งปลา ปะการังเทียม รวมถึง ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและๆ
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ปศุสัตว์ จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตว๑ควบคูํกับการทาไรํ ทาสวนผลไม๎
จุดเน๎นคือ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์สู่ คน พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ตาม
ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice : หลักเกณฑ๑วิธีการในการผลิตอาหาร หรือ
เกณฑ๑พื้น ฐานที่จ าเป็นในการผลิ ตรวมถึงการควบคุมเพื่อ ให๎ผู๎ผลิ ตปฏิบัติไ ด๎อยํางถูกต๎อง)
HACCP (Hazard analysis and critical control point : ระบบความคุมการผลิต อาหาร
เพื่อให๎ได๎อาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวให๎เติบโตควบคูํกับ
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน (Develop tourism potential
to grow in tandem with agriculture and industry, quality and sustainability)
จังหวัดระยอง มิใชํเมืองอุตสาหกรรมเพียงและเมืองเกษตรกรรมเทํานั้น
แตํยังเป็นเมืองที่มีแหลํงทํองเที่ยวครบถ๎วน คือ เกาะ ทะเล น้าตก ศิลปวัฒนธรรม การทํองเที่ยว
เชิงเกษตร ธรรมชาติ จึงเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได๎ให๎กับจังหวัดตลอดจนท๎องถิ่น การที่จะ
พัฒนาการทํ องเที่ย วที่ดี นั้น คือ การพัฒ นาการทํ องเที่ย วแบบยั่งยืน ควบคูํ สามารถรัก ษา
สิ่งแวดล๎อม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเน้นเรื่อง การจัดระเบียบชายหาดตามนโยบาย
รัฐบาล ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต๎น
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 : สํ งเสริ มการพั ฒนาภาคอุ ตสาหกรรมเข๎ า สูํ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน๑ ควบคูํกับการรับผิดชอบตํอสังคม (Promote the development of
the industrial sector to the Eco Industry, coupled with Corporate social
responsibility)
การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองประสบความสาเร็จเชิงเศรษฐกิจ
แตํสิ่งสาคัญคืออยากมองเห็นการเจริญเติบโตอยํางเทําเทียมด๎านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และการบริการ อุ ตสาหกรรมอยํางรวดเร็ว แตํในทางตรงข๎ามความเจริญทางด๎านอื่นกับ
เป็นไปอยํางเชื่องช๎า โดยเฉพาะภาคพาณิชยกรรมและการบริการ ที่ไมํสามารถใช๎ประโยชน๑
ได๎อยํางเต็มที่ โดยเฉพาะการที่มีแรงงาน ในพื้นที่กวํา 130,000 คน แรงงานแฝงอีกประมาณ
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500,000 คน ซึ่งแรงงานเหลํานี้มีศักยภาพด๎านคําใช๎จํายสูง สํวนในภาคการบริการจะมีปัญหา
ในเรื่องการอานงยความสะดวกและต๎นทุนการผลิต โดยเฉพาะเรื่องการขนสํงและโลจิสติกส๑
นอกจากนี้ จะต้องมีการการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
(ECO TOWN) ที่ผู๎ประกอบการต๎องมุํงเน๎นกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไมํกํอให๎เกิด
ผลกระทบหรือความเสี่ยงตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับการใช๎เทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาด ควบคูํกับการรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR)
ที่ยั่งยืน
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรั กษ๑ ฟื้ นฟู และควบคุ มการใช๎ ท รั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมบนพื้นฐานของการมีสํวนรํวม (Conservation and use of natural
resources and the environment on the basis of participation)
การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว ทาให๎ชุมชนเมืองขยายตัว ความเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวสํงผลให๎มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพการรองรับ
ของระบบนิเวศ การเสื่อมโทรมและการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสิ้นเปลืองและไมํถูกวิ ธี
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมถูกทาลายและถูกนาไปใช๎อยํางไมํคุ๎มคําทั้งทางบก
ทางทะเลและปุาไม๎ ซึ่งถือเป็นปัญหาเรํงดํวน สิ่งสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการคือการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวทั้งป่าบก ป่าชายเลน พื้นที่ป่าไม้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งสู่ความยั่งยืน การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาแหล่งน้าสาหรับการอุปโภคและ
บริโภค การสร้างเครือข่ายและการสร้างจิตสานึ กรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลต่างๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีสํวนรํวม
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Enhancing quality of life And the
participation of citizens in accordance with the philosophy of sufficiency
economy)
1) ด้านการศึกษา เน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
2) ด้านสาธารณสุข เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
สุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
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3) ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิม
อันดีงามได๎ถูกละเลยไปจึงต๎องสํงเสริมและอนุรักษ๑ไว๎ซึ่งความดีงามของวัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น ที่แสดงถึงอัตลักษณ๑และความสามัคคีของชาวจังหวัดระยอง
4) โครงการตามพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันตํางๆ การพัฒนา
ระบบโครงสร๎างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต๎น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร๎างความเข๎มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูํการแขํงขันในระดับสากล (Strengthen and
improve the ability of the commercial sector and the service sector to
compete internationally)
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 และการเข๎าสูํระเบียง
เศรษบกิจพิเศษภาคตะวันออก กํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายแรงงาน การค๎า การลงทุนเป็นอยํางมาก
และจะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทุกคนอยํางหลีกเลี่ยง
ไมํได๎ ดังนั้นผู๎เกี่ยวข๎องจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องดาเนินการอยํางเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให๎
ประชาชนทุกภาคสํวนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และเตรียมพร๎อมและสามารถที่จะเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกลําวได๎จุดเน้น คือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของ
จั ง หวั ด ให้ มี ค วามทั น สมั ย สู่ ระดั บ สากล ส่ ง เสริ ม สถานประกอบการ/สถานบริ ก าร
ให้มีมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการให้มีการตื่นตัวและ
มี ค วามรู้ ตลอดจนพั ฒนาระบบสาธารณู ป โภค การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ รองรั บ
การพัฒนาและความต้องการ
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3. การขับเคลื่อนโครงการสาคัญของจังหวัด
1. การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ Roadmap ที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.)
โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นกรอบแนวทางในการทางานเชิงบูรณาการ และสนับสนุนผลักดัน
ไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1) กาจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสม
1) สารวจและประเมินปริมาณขยะตกค๎าง จานวน 222,000 ตัน ในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไมํถูกหลักวิชาการ จานวน 23 แหํง ประกอบด๎วย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จานวน 18 แหํง และ เอกชน จานวน 5 แหํง และได๎ทาการการปิดบํอไปแล๎ว จานวน 3 แหํง
2) รํวมกับ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง หัวหน๎าสํวนราชการ และ
ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 67 แหํง ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
(MOU) รํวมกันเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง
กิจกรรมที่ 2) การสร๎ างรูปแบบการจั ดการขยะมูล ฝอยและของเสีย อัน ตรายที่
เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหมํ) โดยเน๎นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตํต๎นทาง จัดการขยะ
มูลฝอยแบบศูนย๑รวม กาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือ
ทาให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
1) เพิ่มศักยภาพให๎กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด ณ ศูนย๑
กาจัดขยะมูลฝอยครบวงจรจังหวัดระยอง โดยได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ในระยะที่ ๒ เป็น
เงิน ๓๒๒,3๓๐๖,๐๐๐.- บาท
2) ได๎รับจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดระยอง จานวน ๒ โครงการ ประกอบด๎วย โครงการกํอสร๎างเตาเผาติดเชื้อ งบประมาณ
๑๕๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยของ ทต.
เมืองแกลง งบประมาณ ๕๒,๐๗๑,๐๐๐.- บาท
3) พัฒนาโครงการในระยะที่ ๓ โดยรํวมกับภาคเอกชน ในกลุํมบริษัท ปตท.
(บริษัท โกลบอล เพาเวอร๑ ซันเนอร๑ยี่ จากัด : GPSC) ได๎จัดทาข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU)
แปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF) ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อผลิตไฟฟูา
ขนาด 6-8 เมกกะวัตต๑
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กิจกรรมที่ 3) วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
ผลักดันให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ออกข๎อกาหนดท๎องถิ่น ตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไปและการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
กิจกรรมที่ 4) สร้างวินัยของคนในชาติ
1) รณรงค๑ สร๎างความตระหนักรู๎ให๎กับประชาชน รํวมกับองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อมุํงสูํการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน
2) สํงเสริมสนับสนุน ให๎ความรู๎เยาวชน ประชาชน ในการลด คัดแยกขยะ
จากต๎นทาง ตลอดจนการนาสิ่งเหลือใช๎กลับมาใช๎ประโยชน๑
2. การจัดระเบียบเกาะเสม็ด
นารูปแบบ “ประชารัฐ” มาดาเนินการในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยประชารัฐที่เข๎า
มารํวมดาเนินการประกอบด๎วย 5 ฝุาย คือ ฝ่ายทหาร ฝ่ายราชการ ฝ่ายประชาสังคม และ
ฝ่ายเอกชนและโรงงาน โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดระยองเป็นผู๎กากับ และประสานการดาเนินการ
ในทุกระดับ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1) การจัดระเบียบ
(1) การจัดระเบียบชายหาดให๎สามารถวางเตียงผ๎าใบหํางจากขอบพื้นที่เชําได๎
ไมํเกิน 5 เมตร และรํมกันแดดจะต๎องเป็นสีเดียวกันโดยสามารถเลือกได๎ 2 สี คือสีขาว หรือสีเขียว
(2) การจั ดระเบีย บสถานบั น เทิ ง ก าหนดให๎ ส ถานบัน เทิ งงดใช๎ เ สี ย งในเวลา
23.00 น.และปิดไมํเกิน 24.00 น. เรียบร๎อย
(3) การจัดระเบียบการจราจร จัดทาสติกเกอร๑รถจักรยานยนต๑ใช๎ประจาบ๎าน
1,250 คั น จั กรยานยนต๑ส าหรั บให๎ เชํา 660 คัน จัด ทาปู ายชะลอความเร็ วและปูา ยอื่น ๆ
ในสํวนของรถยนต๑โดยสารให๎คําโดยสารรถที่เหมาะสม เป็นธรรมและมีการติดประกาศให๎ทราบ
โดยทั่วกัน พร๎อมกาหนดให๎ทาหลังคารถ กาหนดพื้นที่จอดอยํางเหมาะสม
(4) การจั ดระเบี ยบสถานประกอบการรุ กล้ าพื้ นที่ อุ ทยานฯ จ านวน 42 ราย
ส านั ก งานธนารั ก ษ๑ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง ได๎ ส อบเขตพื้ น ที่ ใ ห๎ เ ชํ า ทุ ก วั น จั น ทร๑ ภายหลั ง
การตรวจสอบและพิสูจน๑สิทธิสัญญาเชําได๎พื้นที่กลับคืนมาจากผู๎เชํารวม 31 ไรํ 93.98 ตารางวา
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(5) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่รับจ้างอยู่บนเกาะเสม็ด สานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยองได๎จัดทาประวัติ พิมพ๑ลายนิ้วมือแรงงานตํางด๎าวที่ จานวน 1,518 ราย พร๎อมทา
บันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือด๎านการจ๎างแรงงานระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหํงชาติอื่น (MOU)
(6) การจั ดระเบี ย บเรื อ เร็ ว ก าหนดพื้ น ที่ จ ดเรื อ บนเกาะเสม็ ด จ านวน 7 จุ ด
นอกจากนี้ ให๎เจ๎าของทําเรือทุกทําจัดทาปูายคําโดยสารขนาดใหญํ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน)
ติดที่ทําเรือให๎มองเห็นได๎เดํนชัด
2) การแก้ไขปัญหาน้าเสีย ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเรํงดํวนตามหลักเกณฑ๑
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
พ.ศ.2547 และที่ แ ก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ๑ ) จ านวน 13,094,000 บาท
ดาเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
3) การแก้ ไขปั ญหาน้าจืด จะด าเนิ นการวางทํ อสํ งน้าจื ดจากฝั่ งไปยังเกาะเสม็ ด
โดยแบํงเป็น 3 ชํวง คือ ชํวงที่ 1 ชํวงบนฝั่ง ชํวงที่ 2 การวางทํอลอดใต๎ทะเล และชํวงที่ 3
บนเกาะเสม็ด โดยกความรํวมมือของการประปาสํวนภูมิภาค และองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ระยอง ซึ่งจะสามารถแก๎ไขปัญหาน้าจืดบนเกาะเสม็ดได๎ทั้งระบบจะเริ่มดาเนิ นการได๎ใ น
ปลายปี 2560
4) การแก้ไขปัญหาขยะ บริหารจัดการบํอกาจัด ฝังกลบที่มีอยูํแล๎ว พัฒนาอุปกรณ๑
ตํางๆ เชํน เตาเผา เครื่องคัดแยกให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขอความรํวมมือผู๎ประกอบการ
ละเว๎นการนาขวดและกลํองโฟมขึ้นบนเกาะ และรณรงค๑ขอความรํวมมือนักทํองเที่ยวนาขยะ
กลับมาทิ้งบนฝั่ง
3. การพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)
จังหวัดระยองเป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยวที่สาคัญของประเทศ มีทรัพยากรการทํองเที่ยว
ที่หลากหลาย จึงมีนโยบายในการพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัดในเชิงรุก โดยการสร๎างแบรนด๑
การทํองเที่ยวของจังหวัด เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวของจังหวัด
ทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลโดยผํานตราสินค๎าด๎านการทํองเที่ยว จึงรํวมกับสํวนราชการ
หนํวยงาน ภาคเอกชน รํวมกันจัดทาแบรนด๑การทํองเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)
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โดยระดมความคิดเห็น ดาเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการ จนการดาเนินการสาเร็จเป็นรูปธรรม
ดังนี้
1) แบรนด๑การทํองเที่ยวจังหวัดระยอง คือ Surprise Rayong สื่อถึงความสดใส สดชื่น
สร๎างสรรค๑ มีกาลังใจ ซึ่งจะนาไปใช๎ในกิจกรรมทั้งหลายของระยอง
2) Mascot เป็นรูปนางยักษ๑นํารัก ชื่อ “หมําม๎าหมุด” หรือ MamaMoot ผีเสื้อสมุทร
ที่สดใส รักการ Surprise เมื่อมาเที่ยวระยองครั้งใด ก็จะนึกถึงความสดใส สดชื่น และยังมีที่เที่ยว
เซอร๑ไพร๑ส อีกหลายแหํงในจังหวัดระยอง
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4. การพัฒนาไมซ์ซิตี้ (Meeting, Incentive Convention and Exhibition : MICE)
เป็ น การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร๑ ด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ระยอง
มีจุดมุํงหมายที่จะยกระดับจังหวัดระยองให๎เป็นจุ ดหมายปลายทางแหํงการจัดประชุมสัม นา
การทํองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค๑กรนานาชาติ และงานแสดงสินค๎า
จากการศึกษาศักยภาพเบื้องต๎นของจังหวัดระยองพบวํ ามีความพร๎อมในการเป็นไมซ๑ซิตี้
ทั้งในมิติการกาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่มุํงเน๎นการยกระดับมาตรฐานความพร๎อม
ของเมืองเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน มีสถานที่ทํองเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีแหลํงทํองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอยํางเกาะเสม็ด นอกจากนี้ยังมีเป็นเมืองอุตสาหกรรม
อันดับหนึ่งของประเทศ มีวิถีการเกษตรที่หลากหลาย มีวัฒนธรรมดังเดิม การเดินทางทั้งทางรถ
ทางอากาศ และในอนาคตจะมีทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคูํ มีการพัฒนาสนามบินอูํตะเภา
ระยอง พัทยา มีความพร๎อมด๎านที่พัก สถานที่จัดประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ อีกทั้งมีความเข๎มแข็ง
ขององค๑กรภาคเอกชน โดยเฉพาะด๎านการทํองเที่ยว ได๎แกํ สมาคมธุรกิจการทํองเที่ยวจังหวัด
ระยอง ที่ รํ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ อยํ า งใกล๎ ชิด ในจั ด กิ จ กรรมด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งทั้งหมดสอดคล๎องกับมาตรฐานเบื้องต๎นตามที่ สสปน.
กาหนด จึงได๎ดาเนินการศึกษาแนวทางความเป็นไปได๎ รํวมกับสานักงานสํงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) และทุกภาคสํวนในจังหวัดประกอบด๎วยสํวนราชการ องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู๎ประกอบการร๎านค๎า ร๎านอาหาร ผู๎ประกอบการ
โรงแรมและ สสปน. ดาเนินการศึกษาองค๑ประกอบของไมซ๑ซิตี้ และพัฒนากรอบการประเมิน
ไมซ๑ซิตี้ ซึ่งประกอบไปด๎วยปัจจัยสาคัญ 8 ประการ เพื่อนาไปใช๎ในการคัดเลือกเมืองเปูาหมาย
ที่มีศักยภาพสูํการเป็นไมซ๑ซิตี้ เพื่อยกระดับเมืองตํางๆ ตํอไป และรํวมกันจัดทาแผนไมซ๑ซิตี้
ในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เปู า หมายเพื่ อ จั ด เตรี ย มงบประมาณของจั ง หวั ด ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ๑ให๎มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จากการเริ่มต๎นดังกลําวคาดหวังวําภายในระยะเวลา 2 – 3 ปีข๎างหน๎า จังหวัด
ระยอง จะสามารถพัฒนาสูํความเป็นไมซ๑ซิตี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท๎องถิ่น
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5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC)
ประเทศไทยเติบโตได๎ด๎วยอีสเทิร๑นซีบอร๑ด (Eastern Seaboard) มาตั้งแตํ พ.ศ.2524
แตํขณะนี้ อีสเทิร๑นซีบอร๑ด ถือวําชนาดเล็กมาก หากตํอไปนิคมอุตสาหกรรมโฮจิมิน ห๑ของ
เวียดนาม นิคมอุตสาหกรรมของเมียนมา มีขนาดใหญํขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจะถูกกดดัน
มากขึ้นในด๎านของการลงทุน รัฐบาลไทยจึงต๎องเรํงผลักดันให๎เกิดขึ้นเป็นการลงทุนให๎มากขึ้น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC : Eastern Economic Corridor Development) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เพื่อ
พัฒนาให๎เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน เพื่อสํงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายให๎เป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งก็คือเป็นการทบทวน
แผนการลงทุ น ในพื้ น ที่ ชายฝั่ งทะเลตะวัน ออกของไทยรอบใหมํ ที่ จ ะลงทุ น มากกวํ า และ
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวํา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development) ให๎เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดาเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก
ได๎แกํ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบํงเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน และเขตพัฒนาเมืองโดยรัฐบาลคาดหวังวําจะเป็นตัวเรํงสาคัญในการกระตุ๎นให๎ไทย
เดิน หน๎ าไปสูํ ยุค ปฏิ วัติ อุต สาหกรรมครั้งที่ ที่ผสานเทคโนโลยี ในภาคอุ ตสาหกรรมเข๎ ากั บ
เทคโนโลยีไอที และจะเป็นตัวจุดประกายในการปลุกเศรษฐกิจเติบโตอยํางยั้งยืนในระยะยาว
นับจากปี 2560 เป็นต๎นไป
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่พักอาศัยที่ทันสมัย ตอบสนองสมัยใหมํศูนย๑กลางการขนสํง
ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง และประตูสูํภูมิภาคตํางๆ รองรับการย๎ายหนํวยงานรัฐและ
การพัฒนาไปสูํศูนย๑ราชการแหํงใหมํในอนาคต
2. จังหวัดชลบุรี ศูนย๑กลางการศึกษาและพัฒนา เมืองแหํงการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร๎างนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัยและ 6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษารองรับ
ศูนย๑กลางด๎านการศึกษา ศูนย๑ฝึกแรงงาน และศูนย๑พัฒนาทักษะนานาชาติเพื่อตอบสนอง
และสอดคล๎องกับความต๎องการด๎านอุตสาหกรรมแหํงอนาคต
3. ศรีราชาและแหลมฉบัง เมืองแหํงความสมดุลระหวํางที่อยูํอาศัยและสถานที่ทางาน
ศรีราชา : แหลมฉบัง : มีทําเรือน้าลึกขนาดใหญํและเป็นประตูหลักแหํงการสํงออกสินค๎า
สูํอาเซียนและทั่วโลก
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4. พัทยา สัตหีบ กลุํมเมืองทํองเที่ยวคุณภาพ พัทยา: กลุํมเมืองทํองเที่ยวคุณภาพ
และเชิงทํองเที่ยว เชิงธุรกิจ: โรงแรม การประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ เชิงครอบครัว:
ร๎านอาหาร สวนสนุก ช๎อปปิ้ง เชิ งสุขภาพ: การแพทย๑ การดูแลผู๎สูงอายุ และการฟื้น ฟู
สุขภาพ
5. อูํตะเภา ที่ ตั้ งของศู นย๑ ให๎ บริการด๎ านอากาศยานและพาณิ ชย๑นาวีของภู มิ ภาคใน
อนาคต ศูนย๑ธุรกิจการบินและโลจิสติกส๑ Headquarter Center Research Center Recreative
Center กลไกเชื่อมโยงการทํองเที่ยวพัทยากับนานาชาติ จุดเชื่อมตํอระบบขนสํงทางรางและ
ถนนสายหลักในอนาคต
6. จังหวัดระยอง เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร๑ เมืองนานาชาติ ธุรกิจทันสมัย และ
เมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน มาบตาพุดเป็น 1 ใน 5 ด๎านอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีในทวีปเอเชีย และศูนย๑กลางด๎านโรงกลั่นน้ามันและพลังงานในประเทศไทยพัฒนาสูํ
การเป็นศูนย๑กลาง อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis)
แผนงาน/โครงการภายใต๎กรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ประกอบด๎วยโครงการในรํางแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.25602564) ที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบในหลักการแล๎ว และจะมีโครงการเพิ่มเติมขึ้น โดย สกรศ.
จะประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และทางานในรูปของอนุกรรมการฯ คณะทางาน
ในจานวนนี้มีโครงการหลักที่สาคัญ 15 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบในหลักการแล๎ว
ดังนี้
1) โครงการหลั ก ที่ จ าเป็ น ต๎ อ งเรํ ง ด าเนิ น การในล าดั บ แรก จ านวน 5 โครงการ
ประกอบด๎วย
(1) การพัฒนารถไฟความเร็วสูง
(2) การพัฒนาทําเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
(3) การพัฒนาสนามบินอูํตะเภาและการซํอมบารุงอากาศยาน
(4) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต๑ ชิ้นสํวนยานยนต๑ อิเล็กทรอนิกส๑ และหุํนยนต๑
(5) การขยายเมืองปัจจุบัน/สร๎างเมืองใหมํ
2) โครงการสาคัญที่จ าเป็นต๎องเรํ งด าเนินการในลาดับที่สอง จานวน 10 โครงการ
เป็นโครงการที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรเรํงรัดดาเนินการตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวั นออก ประกอบด๎วย (1) รถไฟทางคูํ (2) ทางหลวงสายใหมํ
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มอเตอร๑เวย๑ (3) ทํ าเรื อมาบตาพุด เฟส 3 (4) ทํ าเรื อจุ กเสม็ด (5) อุ ตสาหกรรมอากาศยาน
ซํอมบารุง และธุรกิจตํอเนื่อง (6) ปิโตรเคมีขั้นสูงและอุตสาหกรรมชีวภาพ (7) เกษตรแปรรูป
(8) การทํองเที่ยวกลุํมรายได๎ดีและการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ (9) Global Business Hub /
Free Economic Zone (10) ระบบสาธารณูปโภค น้า-พลังงาน-ขยะ
การเชื่อมโยงการพัฒนา
1) เมืองการบินตะวันออก(การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง
พัทยา)
แผนการพัฒนาทําอากาศยานของ กระทรวงคมนาคม ธุรกิจการบินซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ
ของการ ได๎ วางแผนการพั ฒนาสนามบิ นอูํ ตะเภาสูํ เชิ งพาณิ ชย๑ เต็ มรู ปแบบรองรั บการเป็ น
“Aeropolis” หรื อเมื องอุ ตสาหกรรมการบิ นเป็ นศู นย๑ กลางของธุ รกิ จการบิ นในภู มิ ภาค
มีความสามารถรองรับผู๎โดยสารได๎ 30 ล๎านคนใน 10 ปี ดังนั้นเพื่อให๎สามารถแก๎ปัญหาในระยะ
15 ปีข๎างหน๎ า การขยายตัวของสนามบิ นอูํตะเภาจะ แบํงได๎เป็น 3 ชํวง 15 ล๎านคนใน 5 ปี
30 ล๎านคนใน 10 ปี และ 60 ล๎านคนใน 15 ปี
จะมีการลงทุนทั้งโครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ไมํน๎อยกวํา 1.8 แสน
ล๎านบาท ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) จะมีการจัดตั้งศูนย๑ซํอมบารุงอากาศยานในประเทศไทย
เพิ่ ม จ านวนผู๎ ป ระกอบการและประเภทของการผลิ ต ชิ้ น สํ ว นอุ ต สาหกรรมอากาศยาน
สร๎ างบุ คลากร รวมทั้ งปรั บปรุ งหลั ก สู ตรการผลิ ตชํ า งและวิ ศวกรอากาศยาน ซึ่ งปั จจุ บั น
บริ ษัท การบิ นไทย จ ากั ด (มหาชน) ได๎ศึ กษาเพื่ อหาผู๎รํ วมทุ นแล๎ ว ซึ่งได๎รั บความสนใจจาก
บริษั ทผู๎ผลิตเครื่ องบิ นและสายการบิ น หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายการพั ฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันการบินไทยมีการซํอมบารุงเครื่องบินลาตัวกว๎าง
อนาคตจะพัฒนาซํอมเครื่องบินลาตัวแคบพิสัยกลาง เพื่อรองรับตลาดที่เพิ่มขึ้นสาหรับการบิน
ระยะ 3-4 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทางแอร๑บัส ซึ่งเป็นผู๎ผลิตเครื่องบิน A380 มีความสนใจที่จะตั้งศูนย๑
ซํอมเครื่องบินขนาดใหญํ เพิ่มจากปัจจุบันที่มี 2 แหํง คือ เมืองโดฮา (การ๑ตา) และจีน ซึ่งมอง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มในสํวนของอุตสาหกรรมชิ้นสํวนอากาศยาน ในระยะแรก จากปัจจุบัน
ที่มีโรงงาน 28 แหํง จะเพิ่มผู๎ประกอบการอีก 10-20 โรงงาน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) จะมีการจัดตั้งศูนย๑ซํอมบารุงอากาศยานเพิ่มเติม
เพื่อให๎เพียงพอตํอการซํอมบารุงภายในประเทศ จัดกลุํมอุตสาหกรรม (คลัสเตอร๑) ให๎ครบ
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ทุกประเภทอุตสาหกรรมอากาศยานตามแผนธุรกิจ และสร๎างชํางเทคนิครวมทั้งวิศวกรอากาศ
ยานให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2575) จะมีการจัดตั้ง Aeropolisเพื่อรองรับการซํอมบารุง
เครื่องบินของภูมิภาค ยกระดับความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานเข๎าสูํ Tier 2
(Design& Build) และการพัฒนาบุคลากรด๎านการบินจนสามารถเข๎าสูํการเป็น Research &
Institutions ได๎
2) พัฒนาท่าเรือหลัก 3 แห่งและการเชื่อมโยงโดยระบบ รถไฟทางคู่
การพัฒนาต๎องต๎องใช๎ทําเรือหลัก 3 แหํง คือ ทําเรือแหลมฉบัง ทําเรือสัตหีบ และ
ทําเรือมาบตาพุด รํวมกันในปัจจุบันทําเรือทั้ง 3 ใช๎ระบบรางน๎อยมาก เชํนทําเรือแหลมฉบัง
มีการขนสํงสินค๎าทางรางเพียง 8% คือประมาณ 500,000 TEUs จาก 6.8 ล๎าน TEUs ทาให๎เกิด
ความคับคั่งในการจราจรระบบอื่นโดยเฉพาะบนทางหลวงและมอเตอร๑เวย๑ ในการพัฒนา EEC
จึงมีความจาเป็นเพิ่มการขนสํงทางรางให๎ได๎ในสัดสํวนอยํางน๎อย 30% จึงจะสามารถลดความแออัด
และอุบัติเหตุทางถนน เชํนเมื่อทําเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 สร๎างเสร็จ การขนสํงทางรางควรมี
ปริมาณอยํางน๎อย 5 ล๎า น TEUs (จาก 18 ล๎าน TEUs) คือ อีก 10 เทําของที่ขนสํงอยูํใน
ปัจจุบัน นอกจากนั้นการพัฒนาทําเรือทั้ง 3 และระบบรถไฟทางคูํในพื้นที่ EEC ต๎องทางาน
รํวมกันให๎เชื่อมตํอเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีความจาเป็นต๎องวางแผนปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
ทําเรือและระบบรถไฟทางคูํใน กรอบ EEC พร๎อมกัน
1) ทําเรือพาณิชย๑สัตหีบ เป็นที่จอดเรือรบและฐานสํงกาลังบารุง และใช๎ประโยชน๑
ในภาคอุตสาหกรรมตํอเรือ แทํนขุดเจาะน้ามัน และขนสํงผู๎โดยสาร โดยมีแผนการพัฒนา
ทําเรือน้าลึกจุกเสม็ด ให๎เป็นจุดจอดเรือยอชท๑ เรือสาราญ (Cruise) และเรือข๎ามฟาก (Ferry)
เพื่อเชื่อมตํอการเดินทางระหวําง 2 ฝั่งทะเลอําวไทยและอันดามัน พัทยา-จุกเสม็ด -ชะอา
โดยเรือสาราญจะสามารถใช๎เวลาลํองจากสัตหีบไปหัวหินภายใน 1 ชั่วโมง และเชื่อมตํอระบบ
รถไฟเพื่ออานวยความสะดวกการขนสํง
2) ทําเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (วงเงิน 88,000 ล๎านบาท) เป็นทําเรือน้าลึ กหลัก
ในการขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศที่มี อัตราการเติบโตของการให๎บริการขนถํายสินค๎าสูง
มีความทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุกตู๎สินค๎าขนาด 80,000 DWT (Post Panamax)
มีขีดความสามารถในการรองรับตู๎สินค๎าได๎ 11.1 ล๎านทีอียูตํอปี ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความแออั ด
ของการจราจรหน๎าทํา และขยายขีดความสามารถของทําเรือแหลมฉบังให๎เป็นประตูการค๎าหลัก
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ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอานวยความสะดวกการขนสํงสินค๎าของทําเรือ ปัจจุบัน
อยูํระหวํางพัฒนาศูนย๑การขนสํงตู๎สินค๎าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู๎สินค๎า 2 ล๎านทีอียูตํอปี
พัฒนาทําเทียบเรือชายฝั่ง (ทําเทียบเรือ A) รองรับตู๎สินค๎าชายฝั่ง 3 แสนทีอียูตํอปี และ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก๎ไขปัญหาจราจรภายในทําเรือ รวมทั้งโครงการทําเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อรองรับตู๎สินค๎าได๎สูง 8 ล๎านทีอียูตํอปี ในอนาคตจะเป็นทําเรือหลัก
ในการขนสํงตู๎สินค๎าและรถยนต๑ รองรับจานวนตู๎สินค๎าได๎ 18 ล๎านทีอียูตํอปี และรถยนต๑ 3
ล๎านคั นตํอ ปี มู ลคํา การลงทุน ทั้งหมด 88,132 ล๎านบาทที่จะเปิด ให๎เอกชนเข๎า รํวมลงทุ น
ในรูปแบบ PPP
3) ทําเรือมาบตาพุด เป็นทําเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญํและทันสมัย มีการให๎
บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให๎บริการ
12 ทํา (ทําเรือสาธารณะ 2 ทํา และทําเรือเฉพาะกิจ 10 ทํา) โดยมีเอกชน 19 ราย เชําดาเนินการ
เป็นทําเรือ คลังน้ามัน คลังสินค๎า และโรงไฟฟูา ปัจจุบันอยูํระหวํางการศึกษาตลาด ออกแบบ
เบื้องต๎น และ EHIA ทําเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 เพื่อให๎เป็นทําเรือชั้นนาที่มีศักยภาพ
ขีดความสามารถ และสิ่งอานวยความสะดวกอยํางเพียงพอในการเป็นทําเรือที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชีย มีเปูาหมายในการรองรับเรือขนสํงสินค๎าเหลวและ ก๏าชธรรมชาติ ประกอบด๎วยทําเรือ
สินค๎าเหลว ทําเรือก๏าช ทําเรือบริการ และพื้นที่คลังสินค๎าและธุรกิจตํอเนื่องกับก๏าชธรรมชาติ
4) รถไฟทางคูํ วงเงิน 64,300 ล๎านบาท เชื่อมโยง 3 ทําเรือ
โครงขํายรถไฟในปัจจุบันเป็นโครงขํายเดิมตั้งแตํการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก
- มีรถไฟทางคูํ เริ่มต๎นจาก ICD ลาดกระบัง-ทําเรือแหลมฉบัง (ขนสํงประมาณ
8% ของตู๎สินค๎าที่ออกจาก ICD ลาดกระบัง)
- มีรถไฟทางเดี่ยว สายหลัก จากชุมทางศรีราชา-ชุมทางเขาชีจรรย๑-มาบตาพุด
(มี การใช๎ น๎ อยโดยขนสํ งผลิ ตภั ณฑ๑ ปิ โตรเคมี จากนิ คมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ดมาที่ ทํ าเรื อ
แหลมฉบัง แตํมจี านวนไมํมากนัก)
- มีทางเดี่ยว จากชุมทางเขาชีจรรย๑-ทําเรือพาณิชย๑สัตหีบ (มีการใช๎น๎อย)
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3) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีโครงขําย
ถนนคํอนข๎างสมบูรณ๑ครอบคลุมทั่วถึง ทางหลวงสายหลักสํวนใหญํดาเนินการแล๎วเสร็จตาม
แผนที่สาคัญได๎แ กํ ทางหลวงหมายเลข 3 34 36 304 331 344 361 และทางหลวงพิเศษ
ระหวํ า งเมื อ ง (มอเตอร๑ เวย๑ ) หมายเลข 7 กรุ งเทพฯ-ชลบุ รี ปัจ จุ บั น อยูํ ร ะหวํ า งกํ อ สร๎ า ง
สํวนขยายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง ชํวงพัทยา-มาบตาพุด และกํอสร๎างเพิ่มชํองจราจร
และบูรณะทางหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้ งนี้มีการพัฒนาโครงขํายสายรองเพื่อเชื่อมโยง
ระบบการขนสํงให๎มีความสมบูรณ๑ การปรับปรุงโครงขํายถนนหลักโดยรอบพื้นที่ทําเรือแหลมฉบัง
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสํง และพัฒนาโครงขําย ถนนเชื่อมโยง
ทําอากาศยานสาคัญ 3 แหํง อยํางเป็นระบบ ได๎แกํ ทําอากาศยานดอนเมือง ทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และทําอากาศยานอูํตะเภา
- ขยายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 36 (พนมสารคาม)ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) จาก 2 เป็น 4 ชํองจราจร ระยะทาง 25.923 กม. วงเงิน
607.650 ลบ. แล๎วเสร็จในปี 2560
- ทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง(มอเตอร๑เวย๑) หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ๎านฉาง
ชํวงพัทยา – มาบตาพุด วงเงิน 1.4 หมื่นล๎านบาท โดยกรมทางหลวงแบํง 13 ตอน รวม
ระยะทาง 31 กม. ระยะเวลาดาเนินงานกํอสร๎าง 4 ปี เริ่มกํอสร๎างปี 2559 ให๎แล๎วเสร็จในปี
2562
- ขยายเส๎นทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนพลูตาหลวง-ทําเรือจุดเสม็ด (แสมสาร)
จาก 2 เป็น 4 ชํองจราจร ระยะทาง 11.163 กม. โดยระยะเรํงดํวนจะดาเนินการชํวงด๎านหน๎า
สนามบินอูํตะเภา ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ซึ่งลําสุด ครม. อนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม
221 ลบ. สร๎างทางหลวงหมายเลข 3126 จากสามแยกทางหลวงหมายเลข 3 เข๎าสนามบิน
อูํตะเภาแล๎ว
- แผนงานในอนาคต
• ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ๎านฉาง-ระยอง จาก 4 เป็น 8 ชํองจราจร
ดาเนินการในปี 2560-2562 และ ตอนสัตหีบ-บ๎านฉาง จาก 4 เป็น 8 ชํองจราจร ดาเนินการ
ในปี 2561-2563
• ขยายทางหลวงหมายเลข 332 ตอนแยกเจ-แยกสนามบินอูํตะเภา จาก 2
เป็น 4 ชํองจราจร ดาเนินการปี 2562-2564
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เมื่อโครงการทั้งหมดแล๎วเสร็จจะเป็นเส๎นทางที่สามารถเชื่อมตํอการคมนาคมขนสํง
ระหวํางภาคกลางกับภาคตะวันออกได๎อยําง
4). โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เชื่อมโยง 3 สนามบิน
ระบบราง เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต๎องการจะเปลี่ยนรูปแบบการขนสํ งให๎
เข๎าสูํระบบรางมากขึ้น โดยมีหลักการ “ขนมวลชน ขนสินค๎า คุ๎มคําใช๎จําย กาหนดเวลาได๎ ”
โครงการขนสํงมวลชนทางรางที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก มี 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง หรือ (High Speed Rail :
HSR) มีความยาวประมาณ 193.5 กิโลเมตร จานวน 6 สถานี (สถานีลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง) ปัจจุบัน รฟท. ศึกษาออกแบบแล๎วเสร็จ หากแตํเรื่องยังอยูํใน
การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม เพื่อนาเข๎าสูํกระบวนการพิจารณาการรํวมลงทุนระหวําง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)
2) โครงการแอร๑พอร๑ต เรล ลิ้งค๑ สํวนปัจจุบัน (Airport Rail Link : ARL)
เปิดให๎บริการตั้งแตํพญาไท ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จานวน 8 สถานี ใช๎เป็นระบบขนสํงมวลชน
รูปแบบ City Line คือหยุดรับสํงผู๎โดยสารทุกสถานีเป็นหลัก โครงการแอร๑พอร๑ต เรล ลิงค๑
มีแผนที่จะทาสํวนตํอขยายชํวงพญาไท-ดอนเมือง (Airport Rail Link Extension : ARLEX)
ระยะทางประมาณ 20.7 กิ โลเมตร 3 สถานี (สถานี ราชวิ ถี สถานี กลางบางซื่ อ และสถานี
ดอนเมือง) รฟท. ศึกษาออกแบบแล๎วเสร็จ และอยูํระหวํางการศึกษาความเป็นไปได๎ในการให๎
เอกชนรํวมลงทุน
3) โครงการรถไฟฟูาชานเมืองสายสีแดง ชํวงบางซื่อ-หัวลาโพง และบางซื่อหัวหมาก (หรือ Missing Link) และตํอขยายหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา ลงทุนโดยรัฐบาล ที่ออกแบบ
ให๎เชื่อมตํอกรุงเทพฯกั บเมืองปริมณฑลฝั่งตะวั นออก เน๎นการรับสํงผู๎โดยสารที่ทางานหรื อ
เดินทางประจา มีสํวนโครงสร๎างทางวิ่งที่ต๎องใช๎รํวมกับโครงการแอร๑พอร๑ต เรล ลิงค๑ สํวนตํอขยาย
ชํวงพญาไท-ดอนเมือง ในรูปแบบทางลอดคลองแห๎ง (Open Trench) บริเวณพญาไทถึงสถานี
รถไฟสามเสน
แตํเนื่องจากสถานีเริ่มต๎นของโครงการรถไฟความเร็วสูงอยูํที่ลาดกระบัง
ผู๎โดยสารจากภาคตะวันออกที่ต๎องการเดินทางเข๎าและออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเข๎า
และออกจากกรุ งเทพ จะต๎ องเดิ นข๎ ามชานชลาเป็ นระยะทางไกลเพื่ อ เปลี่ ยนถํ ายขบวนรถ
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ที่ลาดกระบัง ทาให๎ไมํสะดวกอยํางยิ่งและจะไมํเป็นที่นิยมในที่สุด ไมํมีการเชื่อมตํอแนวเส๎นทาง
และสถานีรถไฟความเร็วสูงเข๎าไปสูํสนามบินอูํตะเภา จึงมีแนวคิดการพัฒนา จะต๎องรวมโครงการ
แอร๑พอร๑ต เรล ลิงค๑ และโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง เป็นโครงการเดียวกัน
ผู๎เดินรถรายเดียวกัน (Single Project Single Operator) และเชื่อมตํอเส๎นทางรถไฟความเร็วสูง
เข๎าสนามบินอูํตะเภา
5) การเตรียมการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
of innovation : EECi) ดาเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ โดย 10 อุตสาหกรรม เปูาหมาย
ที่รัฐบาลต๎องการสํงเสริมให๎เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่ต๎อง
อาศัยความรู๎ ความเชี่ยวชาญทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง
เขตนวั ต กรรมระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวั นออก ประกอบไปด๎ วยระบบนิ เวศน๑
นวัตกรรมที่สมบูรณ๑ เป็นพื้นที่เข๎มข๎นของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ห๎องปฏิบัติการวิจั ย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ห๎องทดลองภาคสนาม เป็นแหลํงวิจัยและนวัตกรรมที่เข๎มข๎น (R&I Focus)
เพื่อนาผลงานวิจัยที่ได๎ไปตอบโจทย๑อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทางานรํวมกับเอกชน ภาครัฐ
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมโดยการถํายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง
ให๎พัฒนาไปสูํอุตสาหกรรม 4.0 ชํวยลดระยะเวลาและแรงงาน (Existing Industry Upgrade)
พัฒนาให๎เกิดอุตสาหรรมใหมํที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง (New Industry Development) สนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มต๎นและวิสาหกิจขนากลางและขนาดยํอม (Startups & SMEs Support) ด๎วยการ
บํมเพาะผู๎ประกอบการใหมํ
ตลอดจนสร๎างชุมชนขนาดใหญํของนวัตกร (Large Community of Innovators)
ด๎วยการเชื่อมโยงเครือขํายนวัตกร นักคิดค๎นเทคโนโลยี นักลงทุนนวัตกรรม สํงเสริมการลงทุน
ด๎านนวัตกรรม
กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย แบํงเป็น 3 สํวน
1. Aripolis ศูนย๑กลางการวิจัยและนวัตกรรมด๎านระบบอัตโนมัติ หุํนยนต๑
และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent Systems) กระตุ๎นให๎เกิด
อุตสาหกรรมหุํนยนต๑ ระบบอัตโนมัติอุปกรณ๑อัจฉริยะ
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2. Biopolis ศูนย๑กลางการวิจัยและนวัตกรรมด๎านชีววิทยาศาสตร๑ และ
เทคโยโลยีชีวภาพ (Life Science & Biotechnology) ตอบโจทย๑อุตสาหกรรมภายใต๎เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) ซึ่งเป็นการพัมฯเศณษฐกิจจากฐานเกษตรกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วย
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร๎างมูลคําเพิ่ม
3. Space Krenovapolis ศูนย๑กลางและฐานในการรังสรรค๑นวัตกรรมจาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Krenovation Park) ใช๎นวัตกรรมจากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศตํอยอดทุนทางปัญญา สร๎างบุคลากร
2) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล Digital Park Thailand (EECd)
ดาเนิ นการโดยกระทรวงดิจิ ทัล ฯ เป็น พื้น ที่ ที่สํ งเสริ ม อุ ตสาหกรรมและนวั ต กรรมดิจิ ทั ล
กาหนดลงทุน แหลํงรวมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑โดยจะประกาศให๎พื้นที่ 830.15
ไรํ บริเวณสถานีดาวเทียมศรีราชาเป็นสํวนหนึ่งของเขตสํงเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก: เขตสํงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (SpecialEEC
Zone: Digital Park Thailand) ซึ่งเป็นพื้นที่ของ กสท. โทรคมนาคม (CAT) มูลคําโครงการ
68,000 ล๎านบาท แบํงเป็นสัดสํวนเงินลงทุนของภาครัฐ 20% และเอกชน 80% โดยจะเชิญ
ชวนผู๎ผลิตซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑ชั้นนา เชํน เฟซบุ๏คเข๎ามาตั้งบริษัท และยกระดับเป็นแหลํง
บํมเพาะสตาร๑ ทอัพด๎านดิจิทัล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย โดยในพื้นที่
ดิจิทัล พาร๑ค จะมีผู๎ประกอบการรถยนต๑ไฟฟูาเข๎ามาตั้งฐานการผลิตด๎วย
3) EEC Total Solution Center (EEC TSC) เพื่ออานวยความสะดวกใน
ทุกขั้นตอนให๎แกํนักลงทุนเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่ง EEC TSC จะชํวยลดขั้นตอนและชํวยให๎นักลงทุน
ประหยัดเวลาในการขออนุญาตตําง ๆ ได๎เป็นอยํางมาก การมีศูนย๑บริการแบบครบวงจรจึงเป็น
ข๎อได๎เปรียบอีกประการหนึ่งของ EEC เมื่อเทียบกับที่อื่น
วัตถุประสงค์
1) สร๎างนวัตกรรมดิจิทัลรํวมกับบริษัทข๎ามชาติและบริษัทในประเทศ
2) เปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในพื้ นที่ EEC ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) สํงเสริมการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศและตํางประเทศ
4) ศูนย๑รวม Data Center ที่ใหญํที่สุดสาหรับนักลงทุน
5) ศูนย๑รวมการใช๎ข๎อมูลของประเทศ (Data Hub)
6) สร๎าง Digital Tech Startup & Digital Talent
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7) สร๎างงานให๎กับคนในพื้นที่ EEC และทั่วประเทศ
8) ศูนย๑รวม Digital Nomad & Digital Specialist
9) ถํ า ยทอดนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล และการใช๎ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให๎ กั บ ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม
6. การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน
1) การจั ดท ารายงานการประเมิ นสิ่ ง แวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment -SEA) ในพื้นที่ EEC ครอบคลุมผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
ทั้งระบบโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม-เขตอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรม-สวนอุตสาหกรรมโรงงานที่ตั้งอยูํในเขต ซึ่งมีผลเทียบเทํากับรายงาน
วิ เคราะห๑ ผลกระทบตํ อสิ่ งแวดล๎ อม (EIA) ของส านั กงานคณะกรรมการนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2) การจัดตั้งกองทุน เนื่องจากในพื้นที่ EEC เป็นจุดศูนย๑รวมของภาคการผลิต
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได๎อนุมัติเพิ่มพื้นที่สีมํวงจากพื้นที่
สีเขียวรวมทั้งหมด 180,000 ไรํ ในระยะ 5 ปีแรกของโครงการพัฒนาและลงทุนจะใช๎พื้นที่
50,000 ไรํ ซึ่งจะเป็นสํวนของพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 3 แหํง ของการนิคมอุตสาหกรรม
แหํงประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งชุมชนอาจมีความกังวลเรื่องของมลพิษทั้งทางน้า อากาศ เสียง
รวมถึงคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล๎อมโดยรอบทั้งหมด ดังนั้นกองทุนดังกลําวจะต๎องเข๎ามามีบทบาท
สาคัญในพื้นที่นี้อยํางมากทั้งเยียวยา ฟื้นฟูพื้นที่ให๎กับชุมชนและประชาชนที่ได๎รับผลกระทบ
จากการพัฒนาพื้นที่ EEC และจะเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับชุมชนวําการลงทุนหรือ
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะต๎องถูกควบคุมด๎วยกฎหมายจะต๎องมีการดูแลชุมชนควบคูํกันไป
เพื่อไมํให๎เกิดผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
3) ความพร้ อมด้ านแหล่ งน้า ความต๎ องการน้ าใน 3 จั งหวัดไมํ รวมภาคเกษตร
ปี 2560 ในภาคอุตสาหกรรม ทํองเที่ยวและการปูอนผู๎อยูํอาศัยปริมาณ 362 ล๎าน ลบ.ม. คาดวํา
อีก 20 ปีข๎างหน๎าหรือปี 2579 กรณีไมํมี EEC เกิดขึ้นจะมีการใช๎น้า 570 ล๎านลบ.ม. แตํถ๎ามี
โครงการ EEC เกิดขึ้นก็จะต๎องใช๎น้าถึง 1,000 ล๎าน ลบ.ม
กรมชลประทานได๎จัดทาแผนบริหารจัดการน้าหรือแผนสารองน้า ระยะสั้น 1 ปี
ประกอบไปด๎วย ระบบการวางทํอ การซํอมแซมเส๎นทางทํ อเกําที่สูบน้ามาจากแหลํงน้าตํางๆ
รวมถึงเส๎นทางทํอหลักที่จะสูบน้าจากปากแมํน้าประแสร๑ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ตํอจากนั้น
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จึงจะจัดทาแผนบริหารจัดการน้าระยะยาวตํอไป ขณะนี้ประเมินแล๎ววํา ยังคงเพียงพอกับการใช๎
ในพื้ นที่ EEC ถึ ง 5 ปี จังหวั ดระยอง มี อํ างเก็ บน้ าขนาดใหญํ 2 แหํ ง ขนาดกลาง 3 แหํ ง
ขนาดเล็ก 10 แหํง ปริมาตรเก็บกักรวม 599.77 ล๎าน ลบ.ม. น้าไหลเข๎าอําง 652 ล๎าน ลบ.ม.
แตํความต๎องการน้าเริ่มมากขึ้น คาดวําอีก 4-5 ปีข๎างหน๎าปริมาณน้าของระยองจะตึงตัวมาก
กรมชลประทานได๎จัดทายุทธศาสตร๑การพัฒนาและบริหารจัดการน้า เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา EEC โดยกรมชลประทานจะเป็นจัดหาน้าต๎นทุน ขณะที่ East Water/การประปา
สํ วนภู มิ ภ าค/ท๎ องถิ่ นเป็ นผู๎ ใช๎ น้ า ด๎ วยการ 1) ปรั บ ปรุ งแหลํ ง น้ าดิ บ/พั ฒนาแหลํ งน้ าใหมํ
2) เชื่อมโยงแหลํงน้าระบบผันน้า 3) ทาแก๎มลิง/อํางนา 4)ปูองกันน้าทํวม และ 5) บริหารจัดการ
แหลํงน้าตํางๆ แบํงการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ออกเป็น 2 ชํวง
ในระยะแรก 5 ปี แรก จะต๎ อ งสร๎ า งโครงการกั กเก็ บ น้ าขนาดเล็ กขนาดกลาง
รับมือกํอน โดยเพิ่มความจุกักเก็บน้าอํางหนองปลาไหลอีก 23 ล๎าน ลบ.ม., การสูบน้าย๎อนกลับ
จากคลองสะพานขึ้ น ไปเก็ บ ไว๎ ที่ เ ขื่ อนประแสร๑ ที่ เ พิ่ ม ความจุ ไปลํ า สุ ดอี ก 47 ล๎ า น ลบ.ม.
เป็น 295 ล๎าน ลบ.ม.อีก 10 ล๎าน ลบ.ม., การเพิ่มความจุอํางเก็บน้าคลองใหญํอีก 10 ล๎านลบ.ม.
กับอํางเก็บน้าดอกกรายอีก 10 ล๎าน ลบ.ม. รวมทั้งผันน้าท๎ายอํางคลองสียัด และอํางคลองระบม
ฉะเชิงเทรา ที่มีพื้นที่น้าทํามากเข๎าสูํระบบคลองอีกปีละ 21 ล๎าน ลบ.ม.
4) สถานการณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในพื้ น ที่ EEC โรงไฟฟู า ในพื้ น ที่
ภาคตะวันออกในปัจจุบันสามารถรองรับความต๎องการใช๎ที่เพิ่มขึ้นได๎ แตํสิ่งที่คํอนข๎างกังวลก็คือ
ปริมาณก๏าซธรรมชาติที่จะมารองรับโรงไฟฟูาในอนาคต ปัจจุบันโรงไฟฟูาในพื้นที่ภาคตะวันออก
ใช๎ก๏าซธรรมชาติจากแหลํงอําวไทยเป็นหลักโดยเฉพาะจากแหลํงบงกช-เอราวัณ จากเดิมที่มีกาลัง
ผลิตอยูํที่ระดับ 2,100 ล๎านลูกบาศก๑ฟุต/วันนั้น ขณะนี้มีแนวโน๎มวําการผลิตก๏าซจากทั้ง 2 แหลํง
จะลดลงเร็วกวําที่คาดการณ๑เอาไว๎มาอยูํที่ประมาณ 1,500 ล๎านลูกบาศ๑ฟุต/วันเทํานั้น ในกรณี
ที่ลดลงตํอเนื่องก็ จะต๎องวางแผนในการจัดหาก๏าซธรรมชาติเหลว (LNG) มารองรับการใช๎
ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC ได๎ ซึ่งกาลังผลิตไฟฟูาในพื้นที่ภาคกลาง-ภาคตะวันออกในปัจจุบันจะ
รองรับการใช๎ได๎ในชํวง 4-5 ปีตํอจากนี้ สํวนความต๎องการใช๎ไฟฟูาในพื้นที่ภาคตะวันออกจะ
ขยายตัวอยูํที่ร๎อยละ 4 ตํอปี ซึ่งเบื้องต๎นได๎มีการพยากรณ๑ความต๎องการใช๎ไฟฟูาในพื้นที่ดังกลําว
ไปถึง 10 ปี ข๎างหน๎าแล๎วและมีโรงไฟฟูาใหมํที่เตรียมผลิตไฟฟูาเข๎าระบบในสัดสํวนของ กฟผ.
รวมทั้งสิ้น 6,500 MW เชํน โรงไฟฟูาพระนครใต๎ทดแทน เครื่องที่ 1-2 รวม 1,300 MW โรงไฟฟูา
บางปะกงสํวนทดแทนเครื่องที่ 1-2 รวม 1,300 MW ในสํวนของกาลังผลิตใหมํที่จะมาจากเอกชน
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ผู๎ผลิตไฟฟูารายใหญํ (IPP) ของบริษัทในเครือกัลฟ์ เจพี รวมทั้งสิ้น 5,000 MW ก็จะทยอยเข๎า
ระบบตั้งแตํปี 2564 จนถึง 2567
เป้าหมายประเทศของ EEC
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) คือ เครื่องจักรกลใหมํใน
การผลั ก ดั น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศแบบก๎ า วกระโดด ยั ง สร๎ า งโอกาสทาง
เศรษฐกิจและประโยชน๑เชิงสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และCLMVและ AEC
1.จากการประเมินคาดได๎วํา EEC จะทาให๎ GDP ประเทศขยายตัวร๎อยละ 5 ตํอปี
2. เกิดการจ๎างงานเพิ่มขึ้น 1 แสนคนตํอปี
3. จานวนนักทํองเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกวํา 10 ล๎านคนตํอปีด๎วย
4. ด๎านฐานภาษีใหมํ 1 แสนล๎านบาทตํอปี
ความคาดหวัง/ประโยชน์ในพื้นที่
1) เชื่อวําจะมีการลงทุนกวํา 1.5 ล๎านล๎านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี แบํงเป็น
- การลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมาย (Super Cluster/Cluster/10 อุตสาหกรรม
เปูาหมาย) จานวน 500,000 ล๎านบาท
- การลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐาน 400,000 ล๎านบาท
- การกํอสร๎างเมืองใหมํ-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ที่อยูํอาศัย 400,000 ล๎านบาท
- การทํองเที่ยวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล๎านบาท

**************************************
จัดทาโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดระยอง
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