


เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Eastern Economic Corridor (EEC)

รวบรวมขอ้มูล 

-สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

-ศูนยป์ระสานงาน EEC จงัหวดัระยอง (ชัน้ 4 ศาลากลางจงัหวดั)

-สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกEEC
-ประกาศราชกจิจาฯ (พรบ.เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561, ประกาศ  
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก แผนผงัการใชท้ี่ดินฯ พ.ศ. 2562

-หนังสอืพมิพป์ระชาชาตธุิรกจิ เวปไซดก์ระทรวงอตุสาหกรรม



จุดเริ่มตน EEC ตอยอดจาก  (Eastern Seaboard: ESB) กวา 30 ป เริ่มขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2525-2529) ภายใตรฐับาลของนายกรฐัมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท



ภายใตรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา  

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก’ (Eastern Economic Corridor: EEC)



เปาหมายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1.  GDP ประเทศขยายตวัรอยละ 5 ตอป 

2. เกิดการจางงานเพ่ิมขึ้น 1 แสนคนตอป

3. จํานวนนักทองเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นกวา 10

ลานคนตอป 

4. ฐานภาษีใหม 1 แสนลานบาทตอป

5. มีการลงทุนกวา 1.5 ลานลานบาท 

ภายในระยะเวลา 5 ป 

ชลบุรี 

ระยอง 

ฉะเชิงเทรา

-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปนตนแบบ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณแบบ 

-ชวยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0

และใหประเทศไทยกาวขึน้สูระดับประเทศพัฒนา

โดยเร็วที่สุด



เปาหมายการพัฒนาระยอง

ระยองเปนจังหวัดที่มี่พ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมที่

แข็งแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมปโตรเลียม

และ ปโตรเคมี ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดทั้งในดาน

การผลิตและการวิจัย ใหสอดคลองกับกระแส

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชวีภาพตาง ๆ ในทศวรรษ

หนา เชน อุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

(Biofuel) อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

(Bioplastic) รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารระดับสูงที่เปน

มาตรฐานสากล











การลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชน ลงทุนรวม 1.5 ลานลานบาท ระยะเวลา 5 ป 

(2560 - 2564)

1. การกอสรางสนามบินอูตะเภาใหเปนสนามบินเชิงพาณิชยแหงท่ี 3 วงเงิน 2.15 แสนลานบาท

2. การกอสรางทาเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 วงเงิน 1.015 หมื่นลานบาท 

3. การกอสรางทาเรือแหลมฉบัง วงเงิน 3.53 หมื่นลานบาท 

4.  กอสรางรถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง) วงเงิน 1.58 แสนลานบาท 

5. การกอสรางรถไฟรางคู  วงเงิน 6.43 หมื่นลานบาท 

6. กอสรางถนนมอเตอรเวย 3 เสนทาง ไดแก กรุงเทพฯ-ชลบุรี/พัทยา-มาบตาพุด วงเงิน 3.53 หมื่นลานบาท 

7. เปนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 5 แสนลานบาท 

8. การพัฒนาดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว วงเงิน 2 แสนลานบาท 

9. การพัฒนาเมืองใหม 4 แหง ไดแก ฉะเชิงเทรา พัทยา อูตะเภา และระยอง วงเงิน 4 แสนลานบาท 

เปนตน ซึ่งงบการลงทุนกรอบดังกลาว

10. ยังไมรวมงบลงทุนในสวนของทาเรือแหลมฉบังในระยะท่ี 3 อีก 8.8 หมื่นลานบาท





อีอีซีจึงออกแบบเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย แบงเปน 5 อุตสาหกรรมดั้งเดิม

แตยังไมตกเทรนด มีแนวโนมปรับตัวและพัฒนาสูอนาคตได ดังนี้

5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve)

• อุตสาหกรรมยานยนต (Next-Generation Automotive) สนบัสนุนการพัฒนาเปนฐานการผลิต            

ยานยนตไฟฟา

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Intelligent Electronics) การผลิตระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีใชใน

ยานยนต อุปกรณโทรคมนาคม รวมถึงการออกแบบท่ีอยูอาศัยอัจฉริยะ ซ่ึงเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ต

• การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง (Advance Agriculture and Biotechnology) 

เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงท่ีมีการใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลการวิจัยและการลงทุนทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงพันธุพืชและสัตว

• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food Processing) การวิจัยและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูปท่ีใชโปรตีนทางเลือก เชน โปรตีนเกษตร

• อุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Tourism) จัดระเบียบและสงเสริม

กิจกรรมหลากหลายตามสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ สนับสนุนธุรกิจการฟนฟูทางการแพทยและศูนยฟนฟู

สุขภาพ สงเสริมศูนยการแสดงสินคาและนิทรรศการระดับนานาชาติ



ซึ่งภาครัฐคาดหวังใหเปนแรงขับเคลื่อนใหมใหกับเศรษฐกิจไทย ประกอบดวย

5 อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve)

•  หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน (Advance Robotics) เชน หุนยนตท่ีเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน อาทิ การดําน้ําและการแพทย

• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) การพัฒนาศูนยซอมอากาศยาน

และฝกอบรม ตั้งเปาเปนศูนยกลางทางการบินของเอเชีย

• อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) มีโรงพยาบาลท่ีทันสมัย การลงทุนในการผลิต

ยา อุปกรณทางการแพทย รวมถึงการรักษาโรคทางไกลผานอินเทอรเน็ต/สมารทโฟน

• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) ตั้งเปาใชจุดแข็ง

ดานการเกษตรใหญท่ีสุดในอาเซียน พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เชน ใชไบโอพลาสติกในการ

หีบหอเพ่ือการสงออก

• อุตสาหกรรมดิจิทัล เชน E-commerce, Digital Content, Data Center, Cloud Computing





ผังเมือง EEC

พื้นที่รวม  8.291 ลานไร หรือ 13,266 ตร.กม.

- ฉะเชิงเทรา 5,331 ตร.กม. 

ชลบุรี 4,363 ตร.กม. หรือ 

- ระยอง 3,552 ตร.กม.



การใชประโยชนท่ีดินจะมองเปนภาพรวม 20 ป ถึงป 2580

กําหนดการใชประโยชนท่ีดินเปน  4 กลุมหลัก  11 ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  





ครม.อนุมัติผัง 6 พ.ย. 62 

ประกาศลงราชกิจจาฯ ในวันที่ 9 ธ.ค. 62  

มีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจาฯ 



ปจจุบันผลของ EEC  ทําใหราคาท่ีดินพุงสูงข้ึน 

พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีราคาประเมินที่ปรับตัว 

-ฉะเชิงเทรา มีราคาประเมินเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1.91% ราคาต่ําสุด 100 บาท สูงสุด 50,000 บาท/ตร.ว. 

-ระยอง เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.86% ต่ําสุด 100 บาท สูงสุด 100,000 บาท/ตร.ว. 

-ชลบุรี ราคาประเมินเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 28.23%  ต่ําสุด 200 บาท สูงสุด 220,000 บาท/ตร.ว. 



แนวโนมการขยายตัวของประชากรในจังหวัด EEC



ขอบคุณคะ
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