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Bio Tech Health Tech Robotic Tech Culture/creativity

ไทยแลนด ์4.0
SMART เทคโนโลยี with SMART ประชาชน 

ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง

EEC: ไทยแลนด ์4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม..ดว้ย..การพัฒนาเชงิพืน้ที่

กรงุเทพฯ

เขตพัฒนาพเิศษ
ภาคตะวันออก

EEC

ฉะเชงิเทรา

ชลบรุี

ระยอง

• ท า T4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม

• ท า นโยบาย
อตุสาหกรรมใหเ้ป็น
รปูธรรม

EEC
การพัฒนาเชงิพืน้ที่

ครัง้แรก

นโยบายอตุสาหกรรมประเทศไทย
วิง่สูเ่ทคโนโลยใีหม ่และ การรว่มกนักา้วไปขา้งหนา้



โครงการหลกัและแผนการลงทนุ 5 ปีแรก
โครงสรา้งพืน้ฐาน

1. รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ
รถไฟความเร็วสงูสายภาคตะวนัออก| เมอืงการบนิทา่อากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา | ระบบขนสง่แบบไรร้อยตอ่

2. รถไฟรางคูเ่ชือ่ม 3 ทา่เรอื
ทา่เรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 | ทา่เรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3 | ทา่เรอืพาณชิยส์ตัหบี

3. ทางหลวงและมอเตอรเ์วย์

4. โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

First S-Curve

• ยานยนตแ์หง่อนาคต

• อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

• การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ

• อาหารแหง่อนาคต

• การทอ่งเทีย่วระดับโลก

Second S-Curve

• หุม่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ

• อากาศยานและโลจสิตกิส์

• เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ

• การแพทย์

• ดจิทัิล

การทอ่งเทีย่ว

• เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

• เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (EECd)

นวตักรรมและเทคโนโลยี

การพฒันาบคุลากรและการศกึษา



• Huawei, Alibaba, Tencent, Kingsoft, JD.com:

ร่วมพฒันาอตุสาหกรรมดิจิทลั

• China Unicom: การพฒันา Digital Park Thailand

• CMI: Connectivity Hub

• CAC: Data Center/ขยาย Submarine Cable

• Huawei: 5G

• Siasun: ดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบออโตเมชัน่

• Shanghai Motor (MG): พฒันา ฝึกอบรม และ

ทดสอบ EV Battery

• Jiangsu Joylong Automobile

• Wuhan optic valley และ Wuhan University:

ดา้น GNSS และ ภมูิสารสนเทศ

• NWIEE: ดา้น Satellite Ground Station

• CNSO และ CNSA:

ดา้นการพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ

• DJI: ดา้นอากาศยานไรค้นขบั 

• BGI – Shenzhen: การพฒันาเครื่องมือชวีสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนนุงานวิจยัโอมิกสใ์นระดบั 

translational research 

• Yellow Sea Fisheries Research Institute:

การวิจยัดา้นอาหารทะเลและการเกษตร 

• Light Industry Research Institute of  Guangxi และ 

Nanning Wanyu Foods: การวิจยัอาหาร/พฒันา

ผลิตภณัฑจ์ากแป้งมนั

• Beijing Genomic Institute: ดา้น Big data for life science

ความรว่มมือใน 6 กล ุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั

การลงทนุใน EEC



การทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงทางทะเล
- พัฒนาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วจาก
พัทยา – หวัหนิ/ปราณบรุ/ีระยอง และ 
พัทยา - เกาะกง

ยกระดบัการทอ่งทีย่วในพืน้ที ่EEC และเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วสูพ่ ืน้ท ีโ่ดยรอบ

การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนแ์ละชุมชน
- สวนผลไมแ้ละผลติผลการเกษตร
- วถิชีวีติชมุชนทางบกและทางน ้า

กรรมการนโยบายได้อนุมัตร่ิางแผนพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่ EEC เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

จนัทบรีุ

กรงุเทพมหานคร

สนามบิน
ดอนเมือง

สนามบิน
สวุรรณภมิู ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

สนามบิน
อู่ตะเภา

ปราจีนบรีุ

สระแก้ว

ตราด

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
- ศนูยส์ขุภาพ สปา
- เชือ่มโยง ปราณบรุ ีจันทบรุ ีตราด

ศนูยป์ระชุมนทิรรศการ
- ศนูยป์ระชมุพัทยา (PEACH)
- สวนนงนุช
- หอ้งประชมุโรงแรมใน 3 จังหวัด



ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก ตอนบน

CHINA-THAILAND FOR CLMVT & ACMECS CONNECTIVITY 

กรงุเทพฯ – พิษณโุลก – เชียงใหม่

ตาก – พิษณโุลก – เพชรบรุ ี– ขอนแกน่ – รอ้ยเอ็ด - มกุดาหาร

N-S Corridor
Upper E-W Corridor

Lower E-W Corridor

N-S Corridor

E-W Corridor

(Upper)

E-W Corridor

(Lower

E-W Corridor

(Upper)

ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก ตอนลา่ง

กรงุเทพฯ – กาญจนบรุี

กรงุเทพฯ – ฉะเชิงเทรา

กรงุเทพฯ – ฉะเชิงเทรา - แหลมฉบงั

E-W Corridor

(Lower

SEC = Sustainable South Economic Corridor



เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวความเช่ือมโยง

CHINA-THAILAND FOR CLMVT & ACMECS CONNECTIVITY 
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N-S Corridor
Upper E-W Corridor

Lower E-W Corridor

SEC = Sustainable South Economic Corridor

1 เทียนสง พ้ืนท่ีทดลองพิเศษ

Dianzhong New Area Demonstration

2 เขตพิเศษ โมหาน-บ่อเต็น

Mohan-Boten Demonstration Zone

3 เขตพิเศษ เซเซด : เวียงจนัทน-์หนองคาย

Sey Sattha Demonstration Pilot Zone

4 ขอนแกน่ : เช่ือมโยงระเบียงตะวนัตก-ตะวนัออก ตอนบน

(เมาะล าไย-แมฮ่อ่งสอน-พิษณโุลก-ขอนแกน่-มกุดาหาร-เว)้

5 ฉะเชิงเทรา : เช่ือมโยง ระเบียงตะวนัตก-ตะวนัออก ตอนลา่ง

(ทวาย-กาญจนบรีุ-กรงุเทพ-ฉะเชงิเทรา-สระแกว้-พนมเปญ-วงุเตา)

6 เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)



CHINA’S VISION: BELT ROAD INITIATIVE


