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ความเป็นมาของ อีอีซี

➢ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็น
โครงการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศใน
ทุกภาคส่วน และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

➢ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นโครงการภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 จะช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ บนฐานของเทคโนโลยี
สมัยใหม่และนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

➢ โครงการเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อ
ยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด

➢ โครงการ ออีีซี มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

➢ แผนการพัฒนาออีีซี เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อเป็น
การยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



3

จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก ( EEC )
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แผนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี

1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

3. แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน

4. แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

5. แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

6. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลาการ การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี

แผนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ทีถู่กบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย
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5 โครงสร้างพื้นฐานหลกั ขับเคลื่อน EEC

ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักและเร่งด่วนในพื้นที่ EEC ประกอบไปด้วย

ก าลังเดินหน้าก่อสร้างอยู่ (โครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี พ.ศ. 2571)

รวมความต้องใช้หินปูนทั้งหมด
ประมาณ 11 ล้านตัน

รวมต้องใช้หินปูนทั้งหมด
ประมาณ 8 ล้านตัน

รวมความต้องใช้หินปูนทั้งหมด
ประมาณ 16.4 ล้านตัน

รวมความต้องใช้หินปูนทั้งหมด
ประมาณ 27 ล้านตัน
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ความต้องการใช้หนิในการพฒันาระบบขนส่งทางถนนในพื้นที ่EEC

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ประมาณ 20 ล้านตัน
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สรุปความต้องการหินก่อสร้างตามแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานใน EEC
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แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสรา้งในจังหวัดชลบุรี

ประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
จ านวน 34 แปลง

*ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการ
ก่อสร้างคงเหลือที่ประเมินได้
ประมาณ 215.62 ล้านตัน

หมายเหตุ : *ปริมาณส ารองคงเหลือเป็นการประเมินจากการช าระผลประโยชน์ตอบแทนพเิศษแก่รัฐและค่าภาคหลวงแร่ของประทานบัตร

หินก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งหินทั้งหมดในจังหวัด

ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสรา้ง
คงเหลือของแหล่งหินประมาณ 375.88 ล้านตัน

ไม่มี บทบ. อยู่เลย
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ภาพประกอบแสดงปริมาณส ารองหนิก่อสรา้งคงเหลอืที่ประเมินได้

ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างคงเหลือจริงของแหล่งหิน =         -

ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างคงเหลือท่ีประเมินได้ =          -

= ปริมาณหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง่ท่ีอยู่ในแหล่งหินท้ังหมด

= ปริมาณหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง่ท่ีอยู่ใน ปทบ. ท้ังหมด

= ปริมาณการใช้หินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง่ของ ปทบ. ท้ังหมด
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แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสรา้งในจังหวัดระยอง

ประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
จ านวน 8 แปลง

ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการ
ก่อสร้างคงเหลือประมาณ 72 ล้านตัน

*ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการ
ก่อสร้างคงเหลือที่ประเมินได้

ประมาณ 32.19 ล้านตัน

หมายเหตุ : *ปริมาณส ารองคงเหลือเป็นการประเมินจากการช าระผลประโยชน์ตอบแทนพเิศษแก่รัฐและค่าภาคหลวงแร่ของประทานบัตร

หินก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งหินทั้งหมดในจังหวัด

ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อ
การก่อสร้างคงเหลือของแหล่งหิน
ประมาณ 38.75 ล้านตัน
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แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสรา้งในจังหวัดฉะเชงิเทรา

ประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
จ านวน 4 แปลง

*ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ก่อสร้างคงเหลือที่ประเมินได้

ประมาณ 38.17 ล้านตัน

ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อ
การก่อสร้างคงเหลือของแหล่งหิน
ประมาณ 54.18 ล้านตัน

ไม่มี บทบ. อยู่เลย
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สรุปปริมาณส ารองหินก่อสรา้งคงเหลอืในพื้นที่ EEC

หมายเหตุ : 1. ปริมาณส ารองตั้งต้นของปทบ. ที่อยู่ในแหล่งหินค านวนจากการช าระผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐของประทานบัตร

2. ปริมาณหินก่อสร้างที่ใช้ไปค านวนจากการข าระค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างของประทานบัตรในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2564
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สรุปปริมาณส ารองหินก่อสรา้งคงเหลอืในพื้นที่ EEC

➢ ปริมาณส ารองคงเหลือของปทบ ที่อยู่ในแหล่งหินทั้งหมดในพื้นที่จังหวัด EEC
คือ 285.97 ล้านตัน

➢ ส่วนความต้องการใช้หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของโครงการ EEC 
คือ  82.4 ล้านตัน

➢ ดังนั้นจะมีหินเหลือหากน าไปใช้ในโครงการของ EEC แล้ว
เท่ากับ 203.57 ล้านตัน

โดยการคาดการณ์จากสมการที่คิดขึ้นโดยกลุ่ม ปศ. ความต้องการใช้หินอุตสาหกรรม
เพื่อการก่อสร้างโดยทั่วไปในแต่ละปีของกลุ่มจังหวัด EEC ในปี พ.ศ. 2565
คือ 18.53* ล้านตัน
และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 0.176* ล้านตัน ทุก ๆ ปี

ดังนั้น

หมายเหตุ : *ค านวนจากการข าระค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างของประทานบัตรในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2564



สรุปปริมาณส ารองหินก่อสรา้งคงเหลอืในพื้นที่ EEC

Recheck

ดังนั้น รองรับได้อีกประมาณ 10.5 ปี 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5

ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

ปรมิาณส ารองคงเหลอืของปทบ หนิกอ่สรา้ง

ทีอ่ยู่ในแหลง่หนิทัง้หมดในพื้นทีจั่งหวดั EEC

คอื 285.97 ลา้นตนั

285.97 259.593 233.04 206.312 179.407 152.327 125.071 97.6392 70.0316 42.2482 14.289

1) ความตอ้งการใชห้นิของโครงการ EEC

(82.4 ลา้นตนั)
7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 3.9

2) ความตอ้งการใชห้นิกอ่สรา้งโดยท่ัวไป

ของกลุม่จังหวดั EEC ในแตล่ะปี (ลา้นตนั)
18.527 18.7028 18.8786 19.0544 19.2302 19.406 19.5818 19.7576 19.9334 20.1092 10.389

รวมความตอ้งการใชห้นิกอ่สรา้งทัง้หมด

ของกลุม่จังหวดั EEC (1+2)
26.377 26.5528 26.7286 26.9044 27.0802 27.256 27.4318 27.6076 27.7834 27.9592 14.289

สะสม 26.377 52.9298 79.6584 106.563 133.643 160.899 188.331 215.938 243.722 271.681 285.97

Supply  
รวม

Demand   
รวม



สรุปปริมาณส ารองหินก่อสรา้งคงเหลอืในพื้นที่ EEC

(ล้านตัน)

1         2        3        4       5       6        7        8       9        10      11       12     13                15

รองรับได้อีกประมาณ 10.5 ปี

(ปีที)่



ตัวอย่างการหาสมการคาดการ์ณความต้องการใช้หิน

Y=0.1758x-432.4
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สรุปปริมาณส ารองหินก่อสรา้งคงเหลอืในพื้นที่ EEC

❖ จึงสรุปได้ว่าจากการคาดการณ์ระยะเวลาที่ปริมาณส ารองคงเหลือของปทบ. 
ที่อยู่ในแหล่งหินสามารถรองรับความต้องการใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ของจังหวัดในพื้นที่ EEC 
คืออีกประมาณ 10.5 ปี หรือจนถึงปี พ.ศ. 2575

- อย่างไรก็ตาม ยังมีปริมาณส ารองคงเหลือของแหล่งหินบางแหล่งที่ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการท าเหมืองหิน ฯ (ยังไม่มีการขอ ปทบ. เหมืองหิน) ซึ่งบางพื้นที่หากสามารถ
ขอ ปทบ. ท าเหมืองได้ ก็จะท าให้มีปริมาณส ารองเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต 
- ท าให้คาดการณ์ได้ว่าปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างของจังหวัดใน
พื้นที่ EEC ทั้งหมดจะสามารถรองรับความต้องการใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ได้อีกประมาณ 20 ปี
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ขอบคุณครับ




