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“ จากที่ผมเคยคาดการณไวเ้มื่อต้นปี 2559 ว่าตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในภูมิภาค 
ในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกน่าจะมีศกัยภาพในการฟ้ืนตวัได้เร็วกว่าภูมิภาคอื่น 
ฟ้ืนตัวกลับมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญทั้งการ
ขยายตวัด้านอุตสาหกรรม การลงทุนของเอกชน การขยายตวัของภาคการท่อง
เทียว และที่ส าคญั คือ การลงทุนของภาครัฐในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ EEC (Thailand's Eastern Economic Corridor) ที่มาทั้งการ
ส่งเสริมการลงทนุ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานรองรับทัง้การขยายท่าเรือแหลมฉะ
บงั ท่าเรือมาบตาพดุ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภารองรับ 15 
ล้านคน ความสนใจลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ในภาคตะวนัออกที่เคยอปุทานล้นตลาด สถานการณ์ในบางพืน้ที่
พลิกกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะสินค้าเหลือขายน้อย กลับมาคึกคักได้อีกครั้ง    
ราคาที่ดินไม่รอท่าใครไปก่อนแล้ว บางท าเลผ่านมา 1-2 ปีเพ่ิมเป็นเท่ากนัแล้ว 
เช่น แถวๆ นาจอมเทียน สตัหีบ บ้านฉาง ซ่ึงเป็นท าเลการลงทุนแห่งใหม่ ฐาน
ราคาที่ดินต ่า เพ่ิมกนัเป็นเท่า ราคาที่ดินติดชายหาดย่านนาจอมเทียน เดิมไร่ละ 
20 ลา้นเพ่ิมข้ึน 40-60 ลา้นกนัแลว้”  

 
จากสถานการณ์ภาคการส่งออกท่ีมีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้ (เทียบกับสถานการณ์ปี 2559 ท่ีติดลบ

ต่อเน่ือง) อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและระยองซึ ่งมี
ภาคอุตสาหกรรมเป็นสดัส่วน 50% และ 43% ของเศรษฐกิจจังหวดัตามล าดบั อนัน่าจะส่งผลต่อเน่ืองถึงภาค
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีซบเซาลงนับจากปี 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันในบางพืน้ที่มีทีท่าว่าจะฟื้นตวัได้แล้วเนื่องจาก
แม้ว่าในปี 2559 ที่ผ่านมายอดขายจะยังลดลง แต่พบว่าอุปทานจ านวนหนึ่งกลบัหายไปจากตลาด เนื่องจาก
จากการซือ้ยกตึกของชาวจีน หรือเปลี่ยนแปลงจากคอนโดมิเนียมไปใช้เป็นโรงแรมแทน ท าให้อุปทานในตลาด
ในบางประเภท บางท าเล บางเซ็กเมนต์ ของอสงัหาริมทรัพย์ เหลือขายน้อยแล้ว ยกตวัอย่าง  

ตามข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ในงานสมัมนาอสงัหาริมทรัพย์ภาคตะวนัออก เมื่อวนัท่ี 
4 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์การขายบ้านจัดสรรในอ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุงดูดีขึน้ 
เนื่องจากอุปทานคงเหลือขายประมาณ 11 เดือนและ 12 เดือนตามล าดบั (โดยไม่รวมอุปทานใหม่ที่จะเข้า
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ตลาด) โดยเซ็กเมนต์ที่ขายดีและอุปทานเหลือขายน้อย เช่น บ้านเดี่ยว 3.01 -5.00 ล้าน บ้านแฝด 2.26-3.00 
ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ 1.50-2.00 ล้านบาท  

รูปภาพท่ี 1 สถานการณ์การขายบ้านจัดสรรในจังหวดัชลบุรี 

 
ท่ีมา: REIC 

รูปภาพท่ี 2 สถานการณ์การขายคอนโดมิเนียมในจังหวดัชลบุรี  

 
ท่ีมา: REIC 
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ส่วนสถานการณ์การขายอาคารชุดในอ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง ก็ดูดี
เช่นกัน มียอดขายคงเหลือประมาณ 9 เดือน 12 เดือนและ 10 เดือนตามล าดบั (โดยไม่รวมอุปทานใหม่ที่จะ
เข้าตลาด) โดยเซ็กเมนต์ท่ีขายดีและอุปทานเหลือขายน้อย เช่น ห้องชุดแบบสตูดิโอ 1.5 -1.75 ล้านบาทในเมือง
ชลบุรีเหลือขายเพียง 5 เดือนเท่านัน้ (ไม่รวมอุปทานใหม่) ส่วนในบางละมุงห้องชุดแบบสตูดิโอ 1.26 -2.00 
ล้านบาท และ 2.00-5.00 ล้านบาท เหลือขายเพียง 7-10 เดือน เป็นต้น ดงัตาราง 
 
ข้อกฎหมายส าคัญที่จะกระทบ 

การลุยเปิด EEC ของรัฐบาล ท าให้ภาคตะวนัออกยังเป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับความนิยมในการลงทุนจาก
ต่างชาติ โดยแหล่งประกอบอุตสาหกรรม (นิคม) ยังคงขยายพืน้ท่ีรองรับความต้องการปัจจุบันมีแหล่งประกอบ
อุตสาหกรรม (นิคมฯ) 28 แห่ง และจะเกิดใหม่อีก 12 แห่ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีสระแก้ว และตราด อีก 2 
แห่งผลกระทบส าคญัของ EEC ต่อเจ้าของท่ีดินหลงัจากกฎหมายผ่านแล้ว กรมโยธาฯ จะมีการล้างไพ่สีผังเมือง
ใหม่ในสามจังหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง (ผังเมืองเก่ายกเลิกไปเลย) โดยจะมีการท าผงัเมืองใหม่อนัเป็น
ความส าคญัของเจ้าของท่ีดินที่ต้องจบัตาดวูา่ท่ีดินจะถกูก าหนดให้เป็นสีอะไร ใช้สอยอะไรได้ หรือไมไ่ด้  

จดุท่ีมีกฎหมายมากระทบมาก ต้องตรวจสอบให้ดี เช่น ย่านบางสเร่ สตัหีบ ท่ีเป็นเขตความปลอดภยั
ทางทหาร เขตการปลอดภยัด้านการบิน บริเวณรอบเขาชีจนัทร์ เป็นต้น  

 
โครงสร้างเม็กกะโปรเจ็กต์ 

โครงการเม็กกะโปรเจ็กต์ท่ีส าคญัของภาครัฐ ล่าสดุมีความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานพฒันา 
(พ.ศ. 2560-2564) ท่ีต้องเร่งด าเนินการในปี 2560 จ านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ลบ. โครงการรถไฟ
ทางคู่ รถไฟความเร็วสงูกรุงเทพ-ระยอง การเปิดใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ขยายเป็นสนามบินนานาชาติแล้ว
เสร็จ  จะรองรับผู้ โดยสารได้ 5 ล้านคนต่อปีในระยะแรกและ 15 ล้านคนตอ่ปีในระยะต่อไป) ท่ีจะเพ่ิมอปุสงค์ด้าน
การท่องเท่ียว การลงทนุในจงัหวดัชายฝ่ังตัง้แตช่ลบุรี พทัยา ระยอง จนัทบุรี ไปถึงจงัหวดัตราด ท าท่าจะว่าฟืน้ตวั
จากปัจจัยสนับสนุนส าคัญทัง้ด้านอุตสาหกรรม ท่ีฟื้นตัว แนวโน้มการลงทุนของเอกชนมากขึน้ทัง้ภาค
อสงัหาริมทรัพย์ ตลาดท่ีอยู่อาศยั โรงแรม และภาคอตุสาหกรรม โครงการส าคญัๆ เช่น 

1. โครงการรถไฟความเร็วสงู ภาคตะวนัออก แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสงูสายตะวนัออก โดยตาม
แนวเส้นทางจะมี 7 สถานี และใช้สถานีรถไฟเดิมต่อจากสถานีบางซื่อ เป็นสถานีมกักะสนั สวุรรณภูมิ/ลาดกระบงั 
ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ พทัยา ระยอง (ก าลงัศกึษาเพ่ิมเข้าสนามบินอูต่ะเภา) ว่ิงด้วยความเร็ว 250 กม./ชม.  
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รูปภาพท่ี 3 โครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพฯ-ระยอง 

 
 
2. โครงการขยายสนามบินอูต่ะเภาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งท่ี 3 
เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ โดยสารได้ 3 ล้านคนในปีหน้า อนาคตจะขยายเป็น 15 

ล้าน  และ 60 ล้านคนในปี 2575 อันจะส่งผลให้การท่องเท่ียว การลงทุนในภาคตะวันออกขยายตัวมาก
ย่ิงขึน้ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศสามารถบินตรงมาลงท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พทัยา  สนามบินแห่ง
นีเ้มื่อเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นสนามบินนานาชาติท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และจะท าให้นักท่องเท่ียว
หลั่งไหลมาท่องเท่ียง การลงทุนในภาคตะวนัออกเพ่ิมขึน้กว่าเดิมจากการเดินทางท่ีสะดวกมาก โดยจะมีรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง การเช่ือมโยงด้วย Airport Link ท่าอากาศยานสวุรรณ
ภมูิ และอูต่ะเภา  

โครงการพฒันาระยะท่ี 1 
• โครงการในสนามบินอู่ตะเภา (Aviation Hub) ระยะแรก-ศึกษาความเหมาะสม และ EIA/EHIA 

(ภาพรวมการพฒันาสนามบิน และรายกิจกรรมส าคญั) 
• ติดตัง้ระบบ IT กล้องวงจรปิด เคร่ือง X-Ray และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีอาคารผู้ โดยสาร

หลงัท่ี 2 
• ก่อสร้างศนูย์ฝึกอบรมบคุคลากรด้านการบิน 
โครงการพฒันาระยะท่ี 2 
• ก่อสร้าง High Speed Taxiway และ Taxiway 
• ก่อสร้างทางว่ิงและทางขบัท่ี 2 (รองรับอากาศยาน Code 4F /การขนส่งทางอากาศ/ อตุสาหกรรม

การบิน/ MRO และท่องเท่ียว) 
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• ก่อส ร้างศูน ย์ซ่อมอากาศยาน MRO (Commercial Airplane และ Private Jet/Helicopter / 
2Hangars / 72 aircraft (144engines)) 

• ก่อสร้างศนูย์ขนสง่ทางอากาศ Air Cargo 
โครงการพฒันาระยะท่ี 3 
• ก่อสร้างอาคารผู้ โดยสารหลงัท่ี 3 (รองรับผู้ โดยสาร 15 ล้านคน/ปี) 
• ก่อสร้าง Commercial Gateway (headquarter/ Technology/ Research/ Recreation Center) 
• พฒันาพืน้ท่ี Free trade zone และ Medical Hub 
 

แผนผงัที ่1  Master Plan การพฒันาพืน้ทีอู่ต่ะเภา 

 

 
www.realist.co.th. 
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3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2, 3, 4 ระยะท่ี 2 (ปี 2554-2560) การก่อสร้าง
อาคารเทียบเคร่ืองบินหลงัท่ีสองและอาคารผู้ โดยสารหลงัท่ีสองทางทิศใต้ขึน้ โดยใช้สถาปัตยกรรมภายนอกแบบ
เดียวกนักบัอาคารหลงัท่ีหนึ่ง แต่ตกแตง่ภายในใหม่ทัง้หมด เน่ืองจากการก่อสร้างท่าอากาศยานต้องใช้เวลาอย่าง
ต ่าถึง 5 ปี จึงท าให้แผนการรือ้ฟื้นท่าอากาศยานดอนเมืองจึงถูกน ามาใช้ชัว่คราว จนกว่าการก่อสร้างท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิแบบเต็มเฟสจะเสร็จสิน้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้ โดยสาร
จาก 45 ล้านคนตอ่ปีเป็น 60 ล้านคนตอ่ปี  

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 3 ช่วงปี พ.ศ. 2559 -2564 ตัง้เป้าหมายให้ท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิสามารถรองรับผู้ โดยสารได้ปีละ 75 ล้านคน โดยจะขยายอาคารผู้ โดยสายด้านทิศตะวนัตก 
ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารผู้ โดยสาร อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 2 หลุมจอดอากาศยานประชิดอาคาร 
จ านวน 28 หลดุจอด การสร้างอโุมงค์ และระบบขนส่งผู้ โดยสาร การปรับปรุงคณุภาพดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้าง
ทางว่ิงเส้นท่ี 4  

โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ระยะท่ี 4 ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคารผู้ โดยสารและอาคารเทียบ
เคร่ืองบิน ด้านทิศใต้หลุมจอดอากาศยาน ถนนเช่ือมต่อด้านหน้าอาคารผู้ โดยสารอาคารท่ีจอดรถยนต์ อุโมงค์
รองรับผู้ โดยสาร 90 ล้านคนตอ่ปี ถงึปี พ.ศ. 2575  

4. โครงการทางพิเศษสายบรูพาวิถี-พทัยา ระยะทาง 68 กิโลเมตรโครงการทางพิเศษสาย บรูพาวิถี-
พทัยา เป็นโครงการที่ถกูพฒันาขึน้เน่ืองจากความจ าเป็นในการพฒันาระบบขนสง่เช่ือมต่อท่าเรือแหลมฉบงั ไปยงั
พืน้ท่ีต่างๆ ทุกรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางราง การขนส่งทางถนน และทางพิเศษสายบูรพาวิถี -พัทยา เป็น
โครงการหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวใน
พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในอนาคต 

5. โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางภาคตะวนัออก โครงการก่อสร้างทางคู่เส้นนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของทางคู่
ตอนศรีราชา-ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอยในแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
ระยะท่ี 2 เพ่ือรองรับการขยายตวัของท่าเรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 2 วงเงินลงทนุโครงการ 11,348.35 ล้านบาท 

6. โครงการมอเตอร์เวย์สาย “พทัยา-มาบตาพดุ” ระยะทาง 32 กิโลเมตรเป็นสว่นตอ่ขยายจาก
โครงการเดิม คือ มอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ-พทัยา อยู่ในการดแูลของกรมทางหลวง ระยะทาง 31.150 กิโลเมตร 
วตัถปุระสงค์ของโครงการเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง ชว่ยสง่เสริม และสนบัสนนุ นโยบายการพฒันาระบบโล
จิสติกส์ของประเทศให้เป็นศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ เช่ือมกบัสนามบินสวุรรณภมูทิ่าเรือแหลมฉบงั นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ และสง่เสริมการท่องเท่ียวอีกด้วย 

7. โครงการขยายท่าเรือ มาบตาพุด ระยะท่ี 3 โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 1 และ 2 พัฒนา
เสร็จสิน้ตัง้แต่ปี 2542 มีการใช้บริการส่งออกหนาแน่น  เร่ิมใกล้ขีดความสามารถของท่าเรือ ดังนัน้ การนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมด าเนินการขยายท่าเรือระยะท่ี 3 ตามแผนพัฒนาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก ซึง่เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กนอ. เพ่ือรองรับการขนส่งในอนาคต ทัง้รถไฟความเร็วสูง
และรถไฟรางคู ่
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ราคาทีด่นิไม่รอท่าใครไปก่อนแล้ว  
ท าเลที่ดินท่ีแพงท่ีสดุในภาคตะวนัออก คือ ใจกลางหาดพทัยา ปัจจุบนัตารางวาละ 5-600,000 บาท 

แล้ว (ท าคอนโดมิเนียมขายตารางเมตรละ 150,000 บาท) คาดว่าราคาท่ีดินใจกลางหาดพทัยาจะถึงตารางวาละ 
1.00 ล้านบาทก่อนท่ีใดในภูมิภาคเพราะว่าท่ีดินวาละล้านก็ขายคอนโดตารางเมตรละ 200,000 บาทเท่านัน้        
ยังขายได้แน่ เพราะราคาต ่ากว่าคอนโดมิเนียมในจีนเยอะ จีนยังไล่ซือ้ได้แบบสบายๆ คราวหน้าค่อยมาว่ากัน
ถงึอสงัหาฯในจีน ว่าท าไมคนจีนแห่มาซือ้เมืองไทยกนัเยอะ คนจีนแห่มาซือ้คอนโดมิเนียมนบัเป็นล าดบั 5 ของโลก 
แตเ่ป็นล าดบั 1 ในเอเชียเลยทีเดียว  

ท าเลการซือ้ท่ีดินเก็บไว้ลงทุน เก็งก าไร ท่ีราคาท่ีดินเพ่ิมขึน้กนัอย่างมโหระทึกในช่วง 1-2 ปีเพ่ิมเป็น
เท่ากนัแล้ว เช่น แถวๆ นาจอมเทียน สตัหีบ บ้านฉาง ซึง่เป็นท าเลการลงทนุแห่งใหม ่ฐานราคาท่ีดินต ่า เพ่ิมกนัเป็น
เท่า ราคาท่ีดินติดชายหาดย่านนาจอมเทียน เดิมไร่ละ 20 ล้านเพ่ิมขึน้ 40 -60 ล้านกันแล้ว (เช่ือว่ายังไปต่ออีก 
เพราะสดัส่วนค่าท่ีดินมีผลต่อราคาขายคอนโดมิเนียมน้อยอยู่) ส่วนท่ีดินไม่ติดทะเลก็แห่กนัไปซือ้ ราคาท่ีดินก็ไป
กนัมากแล้วเช่น แต่ท่ีดินด้านในไม่ติดทะเลอาจสงูไปมากไม่ได้นัก เพราะซือ้ท าบ้านจัดสรรซือ้แพงมากไม่ค่อยได้ 
อย่าโก่งราคากนัมาก เด่ียวจะไมม่ีคนซือ้ 

 
แผนท่ีท่ี 1 ราคาท่ีดินเมืองพทัยา 

 
ที่มา: Modern Property Consultant (www.m-property.co.th, @m-property) 

รูปภาพท่ี 4 ต้นทนุราคาท่ีดินและราคาขายคอนโดมิเนียม 

http://www.m-property.co.th/
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ที่มา: Modern Property Consultant (www.m-property.co.th, @m-property) 

 
รูปภาพท่ี 5 ต้นทนุราคาท่ีดินและราคาขายคอนโดมิเนียมตามชายหาดพทัยา นาจอมเทียน สตัหีบ 

 
ที่มา: Modern Property Consultant (www.m-property.co.th, @m-property) 

 
 
 

http://www.m-property.co.th/
http://www.m-property.co.th/
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การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
สถิติการสง่เสริมการลงทนุ การอนมุตัิการสง่เสริมการลงทนุในภาคตะวนัออก พบวา่มีแนวโน้มลดลง

ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การลงทนุในปี 2558-2559 เร่ิมมีทิศทางในทางบวก ดงัตาราง  
กลุ่มนกัลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวญ่ีปุ่ นท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัชลบุรีและระยอง พบว่าในช่วง 

5 ปีท่ีผ่านมา มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนืองโดยเฉพาะการขยายตวัในอ าเภอศรีราชาจงัหวดัชลบุรีท่ีกลายเป็น
แหล่งชุมชนชาวญ่ีปุ่ นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพฯ จนได้รับฉายาว่า “Little Osaka” เมืองไทย อนัเป็น
เหตใุห้ญ่ีปุ่ นสนใจลงทนุโครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพ-ระยอง ท่ีจะลากไปถงึอยธุยาด้วยตามข่าว 

 
ตารางท่ี 1 สถิติการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ปี 2557-2559 

 
ท่ีมา: BOI 

แผนภมูิท่ี 1 โรงงานท่ีได้รับอนญุาตประกอบกิจการในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา  

 
ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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แผนภมูิท่ี 2 แสดงสดัสว่นชาวญ่ีปุ่ นท่ีมาพกัอาศยัในจงัหวดัชลบรีุและระยอง ตัง้แตปี่ 2553 – 2558 

 
ท่ีมา: สถานทตูญ่ีปุ่ น 

 
แหล่งประกอบอุตสาหกรรม (นิคม) ในจังหวดัชลบุรีและระยอง แหล่งประกอบอุตสาหกรรมท่ีเปิด

ด าเนินการในปัจจุบันในพืน้ที่จังหวดัชลบุรีและระยองประกอบด้วย 28 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม 
17 แห่ง เขตประกอบอุตสาหกรรม 6 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 3 แห่ง และชุมชนอุตสาหกรรม 2 แห่ง พืน้ท่ี
ทัง้หมด 103,489 ไร่ 2,441 โรงงาน และมีการจ้างงานมากกว่า 412,600 อตัรา 

ในอนาคตก าลงัมีการพัฒนาใหม่อีกจ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วยนิคมอตุสาหกรรม 11 แห่ง และ
สวนอตุสาหกรรม 1 แบ่ง เนือ้ท่ีรวม 27,645 ไร่ คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมอีกกวา่ 200,000 อตัรา (ตามเป้าหมาย
ของรัฐบาลที่จะเพ่ิมพืน้ท่ีอตุสาหกรรมใน EEC อีก 70,000 ไร่)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th
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แผนท่ีท่ี 2 ท่ีตัง้แหลง่ประกอบอตุสาหกรรมในจงัหวดัชลบรีุและระยอง 

 
ท่ีมา: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ท่ีเร่ิมมีทิศทางดีขึน้ แผนงานในโครงการ ECC ของภาครัฐท่ีก าลัง

เดินหน้าเต็มสบู การลงทุนของเอกชนทัง้ในภาคอตุสาหกรรม ภาคอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ไทยและต่างชาติโดยเฉพาะ
จีน (คราวหน้ามาวา่กนั) ก าลงับ่ายหน้าไป การท่องเท่ียวท่ีก าลงัขยายตวั ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ECC จงึน่าตื่นเต้น
ย่ิง อสงัหาริมทรัพย์ภาคตะวนัออกน่าจะได้เวลา Comeback กนัแล้ว ท่านละเตรียมตวัหรือยงั 


