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ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NECTEC Annual Conference & Exhibition 2017, 11 กันยายน 2560

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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๑. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๑.๕ ล้านล้านบาทใน ๕ ปีแรก

รองรับผู้โดยสาร ๓ ล้านคนต่อปี

๑๐,๑๕๐ ลบ.

๓๕,๓๐๐ ลบ.

๑๕๘,๐๐๐ ลบ.

๔๐๐,๐๐๐ ลบ.

๒๐๐,๐๐๐ ลบ.

๕๐๐,๐๐๐ ลบ.

๓๕,๓๐๐ ลบ.

๖๔,๓๐๐ ลบ.
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ความเป็นมาของโครงการ EECi

ท่ีมา: กระทรวงคมนาคม 

ที่ตั้งเมืองใหม่ EEC 

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

มาบตาพุด

เมืองระยอง

บ้านเพ

ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา

อมตะซิตี้

เมืองใหม่

เมืองใหม่

เมืองใหม่
เมืองใหม่

เกตเวย์ซิตี้

เมือง
ฉะเชิงเทรา

ม.บูรพา

เมือง
ชลบุรี

• คนพ. เห็นชอบในหลักการ EECi เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๙

EECi EECi

๒. ความเป็นมาของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

•กรศ. มอบหมาย สวทช./วท. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก EECi เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐
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คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (คนพ.)

ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.)

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)

นายกรัฐมนตรี = ประธาน

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
(เลขาธิการ)

ค าสั่ง หัวหน้า คสช. ๒/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ดร.อุตตม สาวนายน
(รอก.) = ประธาน 

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กนศ.” 

๓. คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับและดูแล 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
(รวท.) = ประธาน 

คณะท างานขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
เพื่อภาคอุตสาหกรรม
แหล่งรวมโครงสร้างพื้นฐาน

รองรับการขยายผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
(Translational Research Infrastructure) 

แหล่งรวมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผ่านการสาธิต และกลไกต่างๆ
จากภายในและต่างประเทศ

เครื่องมือส าคัญของการพัฒนา
ผู้ให้บริการฐานนวัตกรรม
Innovation Service Provider

และ System Integrator

แหล่งการพัฒนาก าลังคน
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    

เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย   
สู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

แหล่งพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรม
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงผู้ผลติ
นวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่

อุตสาหกรรม 

ศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบ
การมาตรฐานของประเทศ 

(National Quality Infrastructure)
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๔. วัตถุประสงค์ของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)



๕. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
(First S-Curve)

ARIPOLIS BIOPOLIS

• ระบบอัตโนมัติ (Automation)
• หุ่นยนต์ (Robotics)
• ระบบอัจฉริยะ (Intelligent 

Systems)
• อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT)
• เซ็นเซอร์ (Sensors)
• คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT Security)

• เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)
• สารประกอบท่ีให้ผลดีต่อสขุภาพของ

ผู้บริโภค/ อาหารเสริมและเวชส าอาง 
(Functional Ingredient/
Nutraceutical)

• เชื้อเพลิงชีวภาพ/ พลังงานชีวภาพ 
(Biofuel/Bioenergy)

• พลาสติกชีวภาพ/ วัสดุชีวภาพ 
(Bioplastic/Biomaterial)

• ชีวเคมีภัณฑ์ (Biochemical)
• ชีวการแพทย/์ ชีวเภสัชภัณฑ์ 

(Biomedical/Biopharma)

SPACE KRENOVAPOLIS
• สถานีภาคพ้ืนและสนับสนุนการปฏิบัติการ (Ground Station & Operations Support)
• การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Solutions)
• การบริหารจัดการด้านการเกษตร (Agriculture Solutions)
• การบริหารจัดการเพ่ือการน าทางและเทคโนโลยีระบุต าแหน่ง (Navigation and Location-

Based Services: LBS)

ยานยนต์สมัยใหม่

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

ท่องเที่ยว

การแปรรูปอาหาร

เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

เพิ่มอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve)

ขนส่งและการบิน

ดิจิทัล

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

การแพทย์
ครบวงจร

+
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หุ่นยนต์



5 New S-CurveExisting 5 S-Curve
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๒. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ๑. อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และยานยนต์สมัยใหม่

BIOPOLIS

ARIPOLIS

๕. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

• ช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (โครงสร้างน้ าหนักเบา-ก าลังสูง สถานีประจุไฟฟ้า มอเตอร์
ขับเคลื่อน)

• ยานยนต์ไร้คนขับและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ
• แบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลงังาน

ระบบราง : 
• Rolling Stock Industry (AIT: Assembly Integration Testing)
• Railway Signaling (Interlocking)
• Automatic/Real-Time monitoring systems for railway and train conditions
• Standard and certification

Functional Ingredients
• Functional Food
• Cosmeceutical
• Nutraceutical 

๔. อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
• อุปกรณ์และวัสดุฝังใน
• Assistive Devices and Systems for Disables and Silver 

Population
• ชุดตรวจสุขภาพและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัย

๓. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

SPACE 
KRENOVAPOLIS

• เครืองบินเล็ก (Ultralight and Light Sport Aircrafts)  
• อากาศยานไรค้นขับ และบริการท่ีเกี่ยวข้อง (อาทิ ถ่ายภาพ, ขนส่ง, พ่นยาและปุ๋ย 

เป็นต้น)
• ดาวเทียม 

• Smart factory, Simulation software, Additive Manufacture, Sensor
• Full Automation, Smart Factory with Full Analytics
• หน่วยงาน Software Validation, บริการทดสอบคลื่นต่างๆ 

: 
๖. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ • การพัฒนาเทคโนโลยีและโรงเรือนอัจฉรยิะเพื่อเพ่ิม

คุณภาพ/คุณค่าสินคา้เกษตร Biobased Products
• Biofuels 
• Biochemical 
• Biomaterial

๖. สาขาอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของ EECi ในระยะแรก



๗. ที่ตั้ง ARIPOLIS & BIOPOLIS วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง 

๓,๔๓๔
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ที่มา: โครงการศึกษาออกแบบผังแม่บทสถาปัตยกรรม พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อรองรับ 
EECi Phase1 โดย บ.สถาปนิก 49 จ ากัด, บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), 2017



๘. ที่ตั้ง SPACE KRENOVAPOLIS

เนื้อที่รวม ประมาณ ๑๒๐ ไร่SPACE KRENOVAPOLIS (SKP)
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โดย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
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๙. หน่วยงานพันธมิตร (๖๓ หน่วยงาน)

หน่วยงานต่างประเทศ
๖ หน่วยงาน 10

สถาบันการศึกษา
๒๕ แห่ง

เอกชน 
๒๐ ราย

หน่วยงานราชการ
๑๒ หน่วยงาน



๑๐. กรอบการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

2561 2580

ชุมชน    มั่นคง   มั่งคั่ง   และยั่งยืน

ระยะที่ 1: อุตสาหกรรมเดิม
เพิ่มความเข้มแข็ง               
(พ.ศ. 2561 – 2565)

ระยะที่ 2:  อุตสาหกรรม
ทันสมัยมุ่งวิจัยพัฒนา 
(พ.ศ. 25656– 2570)

ระยะที่ 3:  ผลิตภัณฑ์ไทยก้าว
ไกล นวัตกรรมไทยก้าวหน้า 
(พ.ศ. 2571 – 2575)

ระยะที่ 4: เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง 
นวัตกรรมไทยเข้มแข็ง
(พ.ศ. 2576 – 2580)
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๑๑. (ร่าง) ยุทธศาสตร์/แพลตฟอร์มในการพัฒนา EECi
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Solutions for Industries Solutions for Communities

Startup & Innovation Ecosystems

Industry-Oriented CoEs

Consortia for Pre-Competitive Research and Standards

Industry-Oriented  Education Program Train-the- trainer WiL Program

Inspiration, Motivation and Creativity

National Quality Infra.

Translational Research Infra.

Physical & Quality of  Life Infra.

EECi Master Planning

New Industry Inducement Joint Investment 

STI Solutions
การใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน

Research & Innovation
การวจิัยและนวัตกรรม 

Workforce Development
การพัฒนาก าลังคน 

STI Quality Infrastructure
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานคุณภาพทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

Other Collaborations
ความร่วมมือต่างๆ

Te
ch

n
o

lo
gy

 a
n

d
 In

d
u

st
ri

al
 F

o
re

si
gh

t

A
R

IP
O

LI
S/

B
IO

P
O

LI
S/

 S
PA

C
E 

K
R

EN
O

V
A

P
O

LI
S

HRD International Collaboration

Physical & Quality of  Life Infra.

Advance Central Lab

NQI Service Network

Joint Investment 

International Collaboration

Technology Transfer

PPP Joint Research

R&I Incentive



๑๒. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของ EECi

13

สร้าง Awareness ของ EECi ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง Online และ Offline

Identify และ Engage “ Flagship” Customers

จัดท าแผนการตลาดระยะสั้น กลาง ยาว

พัฒนากลไกการเชื่อมโยง Technology provider จาก EECi, TSP, มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิด Innovation ในพื้นที่

เชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการผลิต ต่อยอด Up-Scale และ
Demonstration Plant ขนาดใหญ่



๑๓. สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนพิเศษจากภาครัฐใน EECi
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ให้สิทธิประโยชน์เชิงภาษีระยะยาวแก่ผู้ลงทุนร่วมพัฒนา EECi
(ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เอกชนท่ีด าเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในพ้ืนที่ และ บุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้บริหารเฉพาะทาง ทั้งไทยและต่างประเทศ)

เป็นเขตผ่อนปรนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
(Sandboxes for Regulatory Adjustment)

สนับสนุนกลไกให้เกิดการขยายผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ (Translational Research)

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐในการลงทุนพัฒนา EECi

สนับสนุนจากรัฐในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าพ้ืนท่ี EECi 

จัดตั้ง One stop service ของภาครัฐ



๑๔. ความส าคัญของ ARIPOLIS
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• เทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARI) ช่วยตอบ
โจทย์ส าคัญของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ รักษามาตรฐาน (Standard)
เพื่มผลิตภาพ (Productivity) สร้างนวัตกรรม(Innovation) และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green) 

• เทคโนโลยี ARI อาทิ Mechanization, CAD/CAM, PLC, CNC, 
SCADA เป็นต้น ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตหลักใน EEC
(โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ/อโลหะ และ
เครื่องจักรกล)

• เทคโนโลยี ARI เป็นเทคโนโลยีฐานส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล

ARIPOLIS
EECi

ยานยนต์สมัยใหม่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

ระบบอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์

เครื่องจักรและ
เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

โลหะ และ อโลหะ

SPRING



๑๕. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมุ่งเน้นของ ARIPOLIS
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ยานยนต์สมัยใหม่

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

• การผลิตแบตเตอรี pack ได้เองในประเทศ 
• การรีไซเคิลแบตเตอรี
• การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่

• การพัฒนาโครงสร้างน้ าหนักเบา วัสดุคอมโพสิตส าหรับการผลิตยานยนต์และหุ่นยนต์สมัยใหม่
• การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และจักรกลการผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ได้
• การรีไซเคิลวัสดุคอมโพสิต

• การพัฒนา Sensor, Actuator, Controller
• การพัฒนา Advanced System Integration

• จักรกลการผลิต เช่น Welding Robot, AGV, ASRS
• จักรกลบริการ เช่น Assistive Robot, Drone 

• การพัฒนาระบบอัดประจุ
• การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ
• Energy storage

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

โลหะและอโลหะ

• การพัฒนาด้าน Smart Farm Smart Factory และ Smart Service เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า
เพิ่มในกับอุตสาหกรรมในประเทศ

• การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IoT เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศสามารถไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ด้วยดี

เครื่องจักร และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
• การพัฒนาวิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือทดสอบของไทยเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจวัด/ทดสอบได้ท้ังมาตรฐาน

ในประเทศและสากลท่ีจ าเป็นต่ออุตสาหกรรม เช่น • ทดสอบแบตเตอรี
• ทดสอบ Fatigue ช่วงล่าง 

• ทดสอบมอเตอร์
• ทดสอบทางราง  

• ทดสอบรถยนต์ท้ังคัน
• ทดสอบวิเคราะห์วัสดุขั้นสูง

• ทดสอบคอมโพสิต/นาโน
คอมโพสิต

• Rolling Stock Industry 
(AIT: Assembly Integration Testing)

• Railway Signaling (Interlocking)
• Automatic/Real-time monitoring systems

ระบบราง :



๑๖. ARI Technology กับ Industry 4.0
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End to end
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Engineering
Platforms
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as Nervous System 

of Industry and Customer experience
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Digital Services

Connected
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3D 
Printing

Next-Gen
Robots Intelligent
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Adapted from: Dr.Thaweesak Koanantakool, Digital Thailand 2016
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๑๗. โครงการน าร่องของ ARIPOLIS
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System Integration Platform

• Innovation Space for Industrial Computing เพื่อรองรับ
งานวิศวกรรมดิจิทัล การจ าลองกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
เป็นต้น

• Innovation Space for AI เพื่อรองรับงาน Big Data 
Analytics ในอุตสาหกรรม

Industrial Computing Platform

• System Integrator Hub เพื่อรองรับการออกแบบและผลิต
ชิ้นส่วนสมัยใหม่ เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้างน้ าหนักเบา วัสดุคอมโพสิต 
เป็นต้น

• Innovation Space for Smart Maintenance เพื่อรองรับ
โรงงาน ฟาร์ม และการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ EEC

Testing & Testbed Platform

• Standard Testing เพื่อรองรับชิ้นส่วนที่ส าคัญ เช่น 
แบตเตอร่ี มอเตอร์ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า เป็นต้น

• Safe Testbed เช่น IoT AGV UAV และ Smart Device 
เป็นต้น 



๑๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก ARIPOLIS
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ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีโครง
สร้างพื้นฐานที่จ าเป็นพร้อมใช้ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม ท่ีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ 
ด้านการทดสอบมาตรฐานสินค้าก่อนออกสู่ตลาด 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมผู้ เชี่ยวชาญทั้งไทยและ
ต่างชาติจ านวนมาก เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมได้รับการยกระดับเทคโนโลยีและ
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีการน าเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิต
ภาพ สร้างนวัตกรรมซึ่งจะน าไปสู่การสร้างให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ส าหรับฐานนวัตกรรมทางด้าน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงท าให้ผลิตภัณฑ์ไทยมี
มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้

ภาคสังคมและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์
สืบเนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่
เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่
เติบโตขึ้น เช่น การจ้างงานเพิ่มขึ้น รายได้ต่อ
ครัวเรือนสูงขึ้น การไม่ได้รับมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น

สร้างให้เกิดผู้ประกอบการ (Startup) ฐาน
นวัตกรรมทางด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโต
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

2

3

4
SPRING

1



๑๙. วัตถุประสงค์และอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของ BIOPOLIS

20



๒๐. วัตถุประสงค์และอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของ SPACE KRENOVAPOLIS
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เริ่มโครงการ
17 พ.ย. 59 

ลงนามความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหน่วยงานภาครัฐ  50 
หน่วยงาน    
5 เมษายน 2560 

- ประกาศ วท. ให้นิยาม
เขตนวัตกรรม

- น าเสนอ/รับฟังความคิดเห็น
แผนพัฒนา EECi

- MOA ที่ดินเช่า สวทช.-ปตท.
ส.ค. 2560

ก.ย. 2560

เร่ิมพัฒนา 
Infrastructure พื้นที่
ส่วนกลาง
ต.ค. 2560

- Communication & Sales Kit

(2561-2565) โครงการ EECi ยกระดับชุมชน และ อุตสาหกรรม

ออกแบบผังแม่บท 
และกลุ่มอาคารแรก

- เริ่มก่อสร้างกลุ่มอาคารแรกและ
เริ่มออกแบบกลุ่มอาคาร NQI, SSH2

- พัฒนา Infrastructure ต่อเนื่อง

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม / พัฒนาก าลังคน

แผนพัฒนา EECi
ผ่านการอนุมัติจาก วท.

ปี 2561 ปี 2562 

PR & Roadshow ชักจูงการลงทุนของเอกชนไทยและต่างชาติ (ต.ค. 2560-2565)

เริ่มก่อสร้างกลุ่มอาคาร NQI, SSH2 
ปี 2563 ปี 2564 

กลุ่มอาคารแรกเปิดใช้งาน

ก.ค. 2560
ระดมความคิดเห็นกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
และหน่วยงานภาครัฐพ.ค. 2560

น าเสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ครอบคลุมการพัฒนา EECi

เร่ิมพัฒนา Commercial Zone และพลังงานส าหรับพื้นที่ EECi

รับฟังและปรึกษาหารือชุมชน

๒๑. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ระดมความคิดเห็นกับ
ภาคเอกชน 
มิ.ย. 60 
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