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โครงการพฒันาอสิเทริน์ซบีอรด์ 
   ... จดุก าเนดิแหง่การปฏวิตัอิตุสาหกรรมของประเทศไทย 

• พัฒนาเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมเพือ่การสง่ออก:  

 อตุสาหกรรมสิง่ทอ, อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส,์ อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ

ชิน้สว่น  

• สรา้งอตุสาหกรรมพืน้ฐานทีแ่ข็งแกรง่ สูธ่รุกจิพลงังานและปิโตรเคมทีีค่รบวงจร: 

 นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ: อตุสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั, โรงแยกกา๊ซ

ธรรมชาต,ิอตุสาหกรรม  ปิโตรเคม ีอตุสาหกรรมพลาสตกิและเคมภีัณฑ ์

• ประสบความส าเร็จในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อตุสาหกรรม: 

 ทา่เรอืแหลมฉบงั, มอเตอรเ์วย,์  รถไฟทางคู ่
  

... ความส าเร็จของโครงการพัฒนาอสิเทริน์ซบีอรด์  
• เป็นจดุหมายปลายทางของนักลงทนุตา่งประเทศ 
• เพิม่มลูคา่การสง่ออก 12% เพิม่การเตบิโตของภาคอตุสาหกรรม 12% 
    สรา้งการขยายตัวของเศรษฐกจิถงึ 7% ตอ่ปี ตลอดระยะเวลา 20 ปีแรกที่
ผา่นมา  

“อสิเทริน์ซบีอรด์” 30 ปี ของพัฒนาการการลงทนุเพือ่ปรับโครงสรา้ง...ครัง้แรกและครัง้เดยีว 
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ประเทศไทยไมไ่ดม้โีครงลงทนุพฒันาเชงิพืน้ทีข่นาดใหญอ่กีเลย  

แตป่ระเทศอืน่ๆ ไดล้งทนุยกระดบัอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง 

 จนีพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดยใชเ้วลา 25 ปี เป็นแหลง่อตุสาหกรรม

เพือ่การสง่ออกทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก 

 มาเลเซยี ไดก้ าหนด 5 เขตเศรษฐกจิพเิศษ พัฒนาอตุสาหกรรมการผลติสมัยใหม ่

และอตุสาหกรรมหลกั สามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขนั และ มอีัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิไดถ้งึ 6% ในปี 2557 

 เวยีดนาม ไดเ้ปิดนคิมอตุสาหกรรมการผลติท่ัวประเทศ โดยเนน้อตุสาหกรรม

แรงงาน และอตุสาหกรรมปิโตรเคมเีชน่เดยีวกับประเทศไทยเมือ่ 30 ปี และประสบ

ความส าเร็จในการสง่ออกถงึ 16% ตอ่ปีในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา (2555-57) 

 อนิเดยี เปิดประเทศเปิดเขตเศรษฐกจิพเิศษกวา่ 20 แหง่ท่ัวประเทศ เพือ่การพัฒน

อตุสาหกรรมเบาและอตุสาหกรรมหนั 

ทัง้นีย้ังไมนั่บรวมการกลับเขา้สูเ่ศรษฐกจิโลกของ รัสเซยี และยโุรปตะวนัออก ไมว่า่จะเป็น 

โปแลนด ์ฮังการ ีสาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกยี เป็นตน้ 

 แต ่30  ปีทีผ่า่นไป.. ประเทศอืน่ๆ ไดก้า้วขึน้มาทนั...  

ไทยจงึสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั...การสง่ออกอตุสาหกรรมลดลง 
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3 จงัหวดั ภาคตะวนัออก ยงัพฒันาไมเ่ต็มที ่
ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง ยงัไมเ่ชือ่มตอ่เพือ่รองรับความเจรญิออกไป

จากกรงุเทพฯ พรอ้มทีจ่ะขยายตวัอกีครัง้หนึง่  

พืน้ทีช่ายฝั่งทะเลภาคตะวนัออกของไทย 

ไดเ้ปรยีบ   
 มชีือ่เสยีงรูจั้กกนัดใีนกลุม่นักลงทนุตา่งประเทศทั่วโลก 

 มกีลุม่อตุสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

 มสีาธารณูปโภคในระดบัด ีประหยัดเงนิในการลงทนุเบือ้งตน้ 

 มโีครงสรา้งผสมผสานระหวา่งธรุกจิ เกษตร-อตุสาหกรรม-

บรกิาร-ทอ่งเทีย่ว  

 มปีระชาชนทีม่คีวามคุน้เคยกบักจิกรรมอตุสาหกรรม ทัง้ผูล้งทนุ 

และผูรั้บจา้งมอือาชพี 

 มรีะบบการท างานระหวา่งชมุชนกบัอตุสาหกรรมในเรือ่ง

สิง่แวดลอ้ม คอยก ากบัใหเ้กดิมาตรฐานส าหรับเมอืงทีด่ ี

 จะมคีวามเชือ่มโยงกบั กบันานาชาต ิ ผา่นเสน้ทางรถไฟรางคู ่

ไทย-จนี และไทย-ญีปุ่่ น 

 พืน้ทีช่ายฝั่งทะเลภาคตะวนัออก 
พรอ้มและเหมาะสม...ทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางของอาเซยีน 
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ตอ้งลงทนุเพือ่ปรบัโครงสรา้ง...น าเทคโนโลยใีหม ่ 
สูภ่าคการผลติและบรกิาร 

ท าไมส่ าเร็จ..ประเทศไทยถดถอย..กา้วขา้มกบัดกัรายไดข้ัน้กลางไมพ่น้ 

ตอ้งผลกึก าลงั รฐั-เอกชน-ประชาชน 
ไมท่ า..ไมม่พีลงัพอจะท างานส าคญัใหส้ าเร็จ 

ตอ้งมเีป้าหมายชดัเจน เชงิธรุกจิ เชงิพืน้ที ่ 
ไมม่เีป้าหมาย..คอืไมม่จีดุมุง่หมาย..เสยีเวลาเสยีทรัพยากร 

แนวทางการท างาน..เพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จ 



Bio Tech Health Tech Robotic Tech Culture/creativity 

ไทยแลนด ์4.0 
 SMART เทคโนโลย ีwith SMART ประชาชน  

ตอบสนองความตอ้งการทีแ่จรงิ และไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง 
 

EEC: ไทยแลนด ์4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม..ดว้ย..การพัฒนาเชงิพืน้ที ่ 

กรงุเทพฯ 

ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 

EEC 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ี

ระยอง 

• ท า T4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม 
 
• ท า นโยบาย
อตุสาหกรรมใหเ้ป็น
รปูธรรม 

 

EEC 
การพัฒนาเชงิพืน้ที ่

ครัง้แรก 

นโยบายอตุสาหกรรมประเทศไทย 
วิง่สูเ่ทคโนโลยใีหม ่และ การรว่มกนักา้วไปขา้งหนา้ 
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ชลบุร ี

ระยอง 

ฉะเชงิเทรา 

กรุงเทพมหานคร 

ระบบขนส่งทางราง 
รถไฟความเร็วสูง 

รถไฟทางคู ่

ฉะเชงิเทราเมอืงใหม ่

พทัยาเมอืงใหม ่

ท่าเรอื 
แหลมฉบงั 

สนามบนิ 
ดอนเมอืง 

สนามบนิ 
สุวรรณภูม ิ

ท่าเรอืสัตหบี 

ท่าเรอื 
มาบตาพุด 

สนามบนิ 
อู่ตะเภา 

การทอ่งเทีย่วระดบัคุณภาพ 

เศรษฐกจิชวีภาพ 

อุตสาหกรรมการ
ขนส่งและการบนิ 

ยานยนตแ์ห่งอนาคต 

อเิล็กทรอนิคส์ 
อจัฉรยิะ 

หุ่นยนตเ์พือ่ 
อุตสาหกรรม 

ศูนยก์ลางโลจสิตกิส์ 

อาหารแห่งอนาคต 

อาหารแห่งอนาคต 

เกษตรเชงิประสิทธภิาพและ
เทคโนโลยชีวีภาพ 

เกษตรเชงิประสิทธภิาพ
และเทคโนโลยชีวีภาพ 

อุตสาหกรรม 
การแพทย ์
และสุขภาพ 

ระยองเมอืงใหม ่

EECd 

EECi 

เมอืงการบนิภาคตะวนัออก : สนามบนิอูต่ะเภา  

รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ 

ทา่เรอืน า้ลกึแหลมฉบงั ระยะ 3 

ทา่เรอืมาบตาพดุ ระยะ 3 

ทา่เรอืพาณชิยส์ตัหบี 

รถไฟทางคูเ่ชือ่ม 3 ทา่เรอื 

ทางหลวง และมอเตอรเ์วย ์

อตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่อนาคต (EV/AV) 

อตุสาหกรรมการบนิ, หุน่ยนต ์และอเิล็กทรอนคิสอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม และเคมชีวีภาพข ัน้สงู 

อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละการดแูลสขุภาพแบบครบวงจร 

การทอ่งเทีย่วภาคตะวันออก 

ศนูยก์ลางดา้นธุรกจิระดับโลก/ เขตการคา้เสร ี

เมอืงใหม ่ฉะเชงิเทรา พัทยา ระยอง 

สาธารณูปโภคครบถว้น (ไฟฟ้า น ้า ขยะ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ธุรกจิ/อตุสาหกรรม 

ทอ่งเทีย่ว 

เมอืงใหม ่

+ EECi เขตนวัตกรรมระเบยีง     
           เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 

+ EECd เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรม 
            และนวตักรรมดจิทิลั 

EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) 

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

4 กลุม่ 15 โครงการ และ 5 โครงการหลัก    

5 โครงการหลัก 





Combined Public and Private Investments in EEC 

At least 1.5 Trillion baht  ($43Billion USD) in the first 5 years 

  

  

Industry  
500,000 million baht ($14 Bill USD) 

New Cities / Hospitals 
400,000 million baht ($11.5 Bill USD) 
 Tourism 

200,000 million baht ($5.7 Bill USD) 
 

Dual-track railway 
64,300 million baht ($1.8 Bill USD) 
 

High-speed train 
158,000 million baht ($4.5 Bill 

USD) 
 

Laem Chabang port 
88,000 million baht ($2.5 Bill 

USD)  

Map Ta Phut  port 
10,150 million baht ($0.3 Bill USD) 

Motorway 
35,300 million baht ($1 Bill USD) 
 

EEC 

U-Tapao international airport 
200,000 million baht ($5.7 Bill 

USD)  

Note : Estimated investment amount shown 

PPP 

Private 

Public 



รัฐบาลวางกฎหมายส าคัญ.. 2กลุม่ 5 ฉบบั..เพือ่สนับสนุนการลงทนุเอกชน 

1. พรบ. สง่เสรมิการลงทนุ 

2. พรบ. กองทนุเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั 

3. พรบ. พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
• แผนการลงทนุทีต่อ้งด าเนนิการ รัฐลงทนุ รัฐรว่มเอกชน รัฐใหเ้อกชนลงทนุ 
• สทิธปิระโยชนจ์งูใจการลงทนุ   

o ไดเ้ต็มทีต่าม BOI / ไดเ้ต็มทีต่ามกองทนุเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
o สทิธปิระโยชนก์ารพฒันาเมอืง รพ. รร. นานาชาต ิทีอ่ยูอ่าศยั 
o เชา่ทีด่นิราชพสัด ุ50 + 49 ปี 
o อนุมตัเิขา้ท างานได ้5 ปี 

• การเงนิ ใหถ้อืเงนิตราตา่งประเทศไดโ้ดยไมต่อ้งรบีแลกเป็นบาท 
ใหธ้นาคารตา่งประเทศเปิดส านักงานบรกิารใน EEC 

• ก ากบัดแูลโดย..คณะกรรมการนโยบายพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก(นรม ประธาน) 

5 พรบ. เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

4 พรบ. การนคิมใหม ่
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ขัน้ตอนการขบัเคลื่อนโครงการที่ส าคญั 

1 2 3 4 5 

ประชมุคณะกรรมการ 
บริหารการพฒันาพืน้ที ่
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ (คบพ. 1/2559) 

7 มีนาคม 2559 

4 ตลุาคม 2559 

4 มกราคม 2560 

17 มกราคม 2560 

1 กมุภาพนัธ ์ 2560 

คณะรฐัมนตรเีห็นชอบ
หลกัการรา่ง

พระราชบญัญตัเิขต
เศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก พ.ศ. ... 

คณะรฐัมนตรีเหน็ชอบ
อนุมติังบประมาณ 7 
พนัลา้นบาท ส าหรบั
โครงการ 48 โครงการ 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 44 ต ัง้
คณะกรรมการเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

คณะกรรมการบริหารการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก 

ประชมุนดัแรก 13 มีนาคม 
2560 
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คาดว่า
พระราชบญัญติัเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก 
 มีผลบงัคบัใช ้

5 โครงการส าคญั
เร่งดว่นไดร้บัความ
เหน็ชอบทางนโยบาย 

แผนปฏิบติัการ 

คสช. เพ่ิมเติม
ประสิทธิภาพการ
พฒันา EEC  3 

เร่ือง 

22 พฤษภาคม  2560 
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ไตรมาสท่ี 3/ 2560 
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