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ข่า วเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ
เปิ ดใช้ทีดิน อีอีซี 1 .3แสนไร่ ทางคูเ่ วนคืน 40เมตรระยะ300กม.-ไฮสปี ดแจ๊ก พ็ อ ต857ไร่

( 13 September 2018 )

สกพอ.เปิ ดแผนการใช้ประโยชน์ในทีดินอีอซ
ี ี 1.36 แสนไร่ มอบให้กรมโยธาฯไปเร่งจัดทําผังเมืองรวมให้เสร็จภายใน 6 เดือน รับการลงทุนในช่วงต้นปี หน้า เผยมีทดิ
ี นแนวรถไฟ
ความเร็วสูงต้องเวนคืนทีดิน 857ไร่ และก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางต้องเวนคืนทีดิน 40 เมตร ตลอดระยะทาง 300 กิโลเมตร
แผนการใช้ประโยชน์ในทีดินในภาพรวมได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) แล้วเมือวันที 10 สิงหาคม ทีผ่านมา และได้
มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับสกพอ.เร่งจัดทําผังเมืองให้เสร็จภายใน1 ปี
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ กพอ. ยืนยันว่า การจัดทําผังเมืองรวมน่ าจะเสร็จต้นปี 2562แหล่งข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก(สกพอ.) เปิ ดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ภาพรวมของการใช้ประโยชน์ในทีดิน สําหรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐิกจิ ภาคตะวันออกหรืออีอซ
ี ี ทีนําไปสูก
่ ารจัดทําผังเมืองรวม 3 จังหวัด
และก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ จะมีการใช้พืนทีรวมอยูร่ าว 1.36 แสนไร่ ซึงยังไม่รวมพืนที
การเวนคืนทีดินในโครงการต่างๆ โดยการใช้ประโยชน์ทดิ
ี นในช่วง 5 ปี แรก (ปี 2560-2564) จะประกอบด้วย เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือกิจการพิเศษ 4 เขต ได้แก่ 1.เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอซ
ี ีไอ พืนที 3,302 ไร่ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 2.เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจท
ิ ลั หรืออีอซ
ี ีดี พืนที 829 ไร่ บริเวณ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3.เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก พืนที 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอูต
่ ะเภา จังหวัดระยอง
4.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน พืนที 7,853 ไร่ ตลอดแนวเส้นทางระยะทาง 220 กิโลเมตร และอาจจะต้องเวนคืนทีดินบางส่วนบริเวณสถานี
พญาไท ฉะเชิงเทรา ลาดกระบัง ศรีราชา และอูต
่ ะเภา ประมาณ 857 ไร่
นอกจากนี ยังมีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ 21 เขต เพือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ครอบคลุมพืนที 86,775 ไร่ ซึงเป็ นทีดินนิคมอุตสาหกรรมเอกชนทังหมด
อย่างไรก็ตาม จากการประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจพบว่า ตังแต่ปี 2566 เป็ นต้นไป จะมีความต้องการใช้พืนทีรองรับการลงทุนอีกราว 2 หมืนไร่ ซึงจะต้องพิจารณาประกาศเขตส่ง
เสริมอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพิมขึนอีก
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะทีท่าเรือแหลมฉบังระยะที 3 จะดําเนินการถมทะเลราว 1,600 ไร่ และในอนาคตจะมีการขยายเขต
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที 4 เพิมอีก เพือรองรับสินค้าจากภูมภ
ิ าค CLMV ส่วนท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที 3 จะใช้พืนทีถมทะเล 1 พันไร่
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นอกจากนี ยังมีในส่วนของการพัฒนารถไฟทางคูเ่ ชือม 3 ท่าเรือ โดยในส่วนการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ชว่ งศรีราชาระยอง และระยอง-มาบตาพุด ช่วงระยอง-จันทบุรี-ตราด
ช่วงคลองสิบเก้า-อรัญประเทศ ช่วงท่าแฉลบ-พานทอง ระยะทาง 300 กิโลเมตร จะใช้ทดิ
ี นเวนคืนใหม่ในเขตทางประมาณ 40 เมตร
ขณะทีกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพืนทีอีอซ
ี ี ทีจะมีการก่อสร้างทางหลวงใหม่ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายแหลมฉบังปราจีนบุรี-นครราชสีมา
ต้องอาศัยเขตทางใหม่ โดยจะมีการเวนคืนทีดินใช้เขตทางกว่า 100 เมตร
รวมทังการพัฒนาเมืองใหม่อจั ฉริยะน่ าอยูโ่ ดยจะใช้พืนทีราว 1.55 หมืนไร่

อีกทังในส่วนของการพัฒนารองรับศูนย์กลางโลจิสติกส์ แนวทางรถไฟสายแก่งคอยคลองสิบเก้า-

ฉะเชิงเทราและฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง อีกราว 1,500 ไร่
ทีมา : หน ง
ั สือ พิม พ์ ฐ านเศรษฐกิจ
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