แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่
เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี
กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
ที่มา
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออก 1 ประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
เนื้ อที่ทั้ งหมด 13,299 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 8,291,250 ไร่ ปัจจุ บันพื้น ที่
3 จังหวัดนี้ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ มีการอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ณ ราคาประจาปี 1.9 ล้านล้านบาท (แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 65
ภาคบริการและอื่น ๆ ร้อยละ 32 และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3) คิดเป็น
ร้อยละ 14.57 ของทั้งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม
สู งสุ ด ถึง 1.2 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อ ยละ 30 ของผลิ ตภั ณฑ์มวลรวม
ประเทศ หรือมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (สถิติสะสมเงิน ลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมปี 2558 มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 27.89
ของประเทศ : ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี.ค. 2559)
การพั ฒ นาโครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
ชั้นนาของอาเซียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

ฉะเชิงเทรา เป็ นเมือง ที่ถูกกาหนดให้ รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร ระบบการขนส่งสินค้า เชื่อมโยง 3 สนามบิน (ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ท่าเรือน้าลึก และเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยเน้นการพัฒนาเป็นเมืองอยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ มี รายได้ ระดั บกลาง และรองรั บการขยาย หรื อเคลื่ อนย้ าย หน่ วยงานรั ฐ
จากในพื้ น ที่ก รุ งเทพมหานคร รวมไปถึงการพั ฒ นาการค้า กับ ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น คื อ ประเทศกั ม พู ช า ตลอดจนการยกระดั บ ภาคการเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุน
ชลบุ รี เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึก ษา และพั ฒ นาทัก ษะนานาชาติ
เพื่ อรองรั บความต้ องการด้ านแรงงานมี ฝี มื อ ส าหรั บกลุ่ มอุ ตสาหกรรมต่ าง ๆ
อีกทั้งยังพัฒนาเป็นเมืองพักตากอากาศ สาหรับการอยู่อาศัย เพื่อบุคลากร
ชาวต่างประเทศที่ทางานในเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ โดยมี แหลมฉบัง
และศรีราชา เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในขณะที่พื้นที่ อู่ตะเภา สามารถพัฒนา
ต่อยอด ไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมขนส่งสิน ค้าเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม
ซ่อมบารุงอากาศยาน เขตปลอดภาษีต่าง ๆ ธุรกิจต่อเรือ และท่าเรือน้าลึก
เป็นต้น

ระยอง เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ฐานด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ แ ข็ ง แรง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง อุตสาหกรรมปิ โตรเลีย ม และปิโ ตรเคมี ซึ่งสามารถ
พัฒ นาต่อยอดทั้งในด้านการผลิ ต และการวิจั ย ให้ ส อดคล้ องกับ กระแส
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ ในทศวรรษหน้า เช่น อุตสาหกรรม
ผลิ ตเชื้ อเพลิ งชี วภาพ (Biofuel) อุ ตสาหกรรมพลาสติ กชี วภาพ (Bioplastic)
รวมไปถึ ง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร
ระดับสูงที่เป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดตะวันออก 1
ได้กาหนดเป้าหมาย ดังนี้ มุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิ จชั้นนาของ
อาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุน
ให้ป ระเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้ นการพัฒ นาที่มีศักยภาพสู ง
ได้แก่ พื้นฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค
- พื้น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิจ พิเ ศษที่ดี และทั นสมัยที่ สุ ด ในภูมิ ภ าค
อาเซียน
- แหล่งผลิตอาหาร และผลไม้ เพื่อการส่งออก
- แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับ การฟื้นฟู และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้
มาตรฐาน และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดช่ ว งชี วิ ต และได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ดังนี้

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาความพร้ อมของพื้ น ที่ สร้ า งบรรยากาศ
เพื่อส่ งเสริ มการค้า การลงทุนอุ ตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ดี
และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒนาภาคตะวั นออกให้ เป็ นแหล่ งผลิ ตอาหารที่ มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า และธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่ งแก้ปั ญหาวิกฤตมลพิษ และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
แนวคิดจากการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า
ภาพรวมการบริ หารจั ดการการท่ องเที่ ยวที่ ส าคั ญของเมื องโอกายาม่ า
ให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด โซนการท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ก ารจั ด แบ่ ง ออกเป็ น
3 โซน ได้แก่
1. Station area ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การคมนาคมขนส่ง
2. Cultural area เป็นโซน ศิลปวัฒนธรรม
3. University area เป็นโซนของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา
และแสดงนิ ท รรศการทั้ ง 3 โซน เชื่ อ มโยงกั น ด้ ว ยระบบขนส่ ง มวลชน
เพื่อให้ นั ก ท่องเที่ ย วสามารถเข้ าถึง แหล่ งท่อ งเที่ ยวได้ ด้ว ยความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งในแต่ละโซน ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ภาคเอกชน ทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าที่
ระลึกตามฟังก์ชันของแต่ละโซน อย่างเป็นระบบ โดยสานักงาน Visitor

and Convention Association ของจังหวัดโอกายาม่า มีการบูรณาการ
การทางานร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม ซึง่ มีที่พักรวมกันมากกว่า 13,000
ยูนิต โดยตั้งอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชน ที่เรียกว่า Okayama
Station ซึง่ มีความพร้อมทั้งระบบ รถไฟใต้ดิน บนดิน รถไฟฟ้าความเร็วสูง
ชินคันเซ็น รถราง และรถบัสในเขตเมือง
การศึกษาดูงาน TDK Museum เมืองอคิตะ
บริษัท TDK ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยมี Mr. Kenzo Saito
เป็นประธานคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับเฟอร์ไรท์
และวัสดุแม่เหล็ก ที่ได้รับการคิดค้น และประดิษฐ์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ในปี
ค.ศ. 1940 ได้คิดค้น และนาเทคโนโลยีแม่เหล็ก มาพัฒนาต่อยอด เกิดขึ้น
เป็ น Neodymium Magnet ที่สามารถให้ พลั งงานไฟฟ้า ได้เพิ่มมากขึ้น
จาก Ferrite Magnet ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถึง 10 เท่า และภายใต้การวาง
ยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่ออนาคต โดยได้จาลองเมืองในอนาคตปี 2035
ซึ่งเป็นเมืองแห่งพลังงานทดแทนที่สะอาด และสนับสนุนระบบการถ่ายโอน
พลังงานแบบไร้สาย ระบบสาธารณะ ที่อยู่อาศัยและประชาชน เชื่อมต่อกัน
ผ่าน IOT เพื่อสร้างสังคมที่สะดวกสบาย และปลอดภัยในอนาคต ซึ่งนาแสดง
ให้ เห็ นภาพ ผ่ านระบบ VR ที่ทันสมัย ภายใต้ คาถาม 6 ข้อ ที่เป็นโจทย์
ส าหรั บ ความคาดหวั ง ความต้ อ งการที่ จ ะเป็ น ที่ อ ยากเห็ น ในอนาคต
ปี 2035 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ดังนี้
1. What do you think the Future town will be like in
2035?
2. What do you want to do in the universe in 2035?

3.
4.
2035?
5.
6.

What will remain unchanged in 2035?
What do you think automobiles will be like in

What do you want your life to be like in 2035?
What would make you happy in the future?
ก่อให้เกิดการจาลอง โมเดลเมืองแห่งอนาคต 2035 ขึ้น ซึ่งบริษัท
ได้นาเสนอผ่าน Animation และส่งการต่าง ๆ ผ่าน Ipad สร้างความแปลกใหม่
อาทิเช่น Smart House ที่มีบริหารจัดการ สั่งการต่าง ๆ โดยใช้ IOT ระบบ
การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ แบบไร้สาย โดยเอาแนวคิดการชาร์ จแบตเตอรี่
ของโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มาเป็ น แรงบั น ดาลใจ หรื อ ระบบ Smart Healthy
ที่บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือผิดปกติ ระบบ Smart Grid การบริหารจัดสรรด้านพลังงาน ซึ่งรอบ ๆ
บริ ษั ท ได้ ด าเนิ นการส่ งเสริ ม การใช้ พลั งงานทดแทน เช่ น พลั งงานจาก
แสงอาทิ ต ย์ และพลั ง งานจากลม ซึ่ ง เป็ น พลั ง งานสะอาด ไม่ มี ต้ น ทุ น
เป็นต้น
ข้อเสนอแนวการพัฒนา
การพัฒนาด้านพลังงาน (Energy)
พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อยู่ ในเขตการให้บริการ
ทางไฟฟ้า “กฟภ.2” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งรับผิดชอบการ
บริการในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด
ได้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงต้นทางในพื้นที่
3 จังหวัด ช่วงปี 2560 - 2579 ประมาณ 5,017 - 8,030 เมกะวัตต์ ซึ่งการ

ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย มี ขี ด ความสามารถในปั จ จุ บั น ผลิ ต
กระแสไฟฟ้า ได้ ป ระมาณ 5,962 เมกะวัต ต์ คาดการณ์ ว่าจะสามารถ
รองรับความต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2565 สาหรับสถานีไฟฟ้าย่อย มีความ
ต้องการไฟฟ้าที่รองรับระบบไฟฟ้า 22 เควีจาก กฟภ. ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ช่ว งปี 2560 - 2579 ประมาณ 3,302 - 6,739 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟภ.มีขีด
ความสามารถในปั จ จุ บั น ประมาณ 5,558 เมกะวั ต ต์ คาดการณ์ ว่ า จะ
สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2571 ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
TDK Museum ได้แนวคิดการพัฒนาโดยการผลิตไฟฟ้าจากเดิม Ferrite
magnet มาเป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Neodymium magnet และการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm)
ดังนี้
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเดิมที่ยังคง
ใช้ Ferrite magnet ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มาเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า
จาก Neodymium magnet ซึ่ ง เมื่ อ ใช้ พ ลั ง งานเท่ า กั น Neodymium
magnet จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้มากกว่า Ferrite magnet ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ถึง 10 เท่า
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ใ ช้ ง านจริ ง ใน
ปัจจุบันยังมีปริมาณน้อยกว่า หนึ่งในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
ความต้อ งการพลั ง งานทั่ ว โลก การผลิ ต ไฟฟ้า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เป็นการนาประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างคุ้มค่า สาหรับ

ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิ ตพลั งงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์ดี
โดยมีการต้นทุนประมาณ 8 - 9 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า (KWh) พลังงานที่ได้
ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับการผลิต กระแสไฟฟ้าจาก
น้ามันดิบ ในการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย (KWh) จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์
0.63 กิโลกรัม ปล่อยสู่บรรยากาศ ภาครัฐควรออกมาตรการเพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชน ประชาชน หั น มาใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ภ ายในองค์ กร บ้านเรือน มีการบริห าร
จั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ ก็ จ ะสามารถสร้ า งรายได้ จ ากการจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้ า ที่ เ กิ น ความต้ อ งการใช้ ง านในแต่ ล ะวั น ให้ ภ าครั ฐ ต่ อ ไป
จึงอยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 เป็นพื้นที่นาร่อง
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในอาคารสานักงาน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ภาค
การเกษตร ฯลฯ เพื่อรองรั บการใช้พลั งงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้กลุ่ม
จังหวัดดังกล่าว เป็นเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังสามารถ
ลดการใช้ ทรั พยากรที่ มี อย่ างจ ากั ด ลดก๊ าซเรื อนกระจกที่ สร้ างภาวะโลกร้ อน
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ีด้วย
การบริหารจัดการจราจร (Logistic sensor)
เส้ น ทางคมนาคมในกลุ่ ม จั ง หวั ด ตะวั น ออก 1 เป็ น โครงข่ า ยที่
ครอบคลุ ม และสามารถเชื่ อมโยงทุ กภาคของประเทศ โดยทางหลวงสายหลั ก
ได้แก่ หมายเลข 3 34 36 304 331 344 361 รวม 7 สาย ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - ชลบุรี โดยในปี 2560
อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ พัทยา - มาบตาพุด ก่อสร้างเพื่อ

เพิ่ ม ช่ อ งจราจรและบู ร ณะทางหลวงในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก รวมทั้ ง มี
แผนพัฒนาโครงข่าย ถนนสารองเพื่อเชื่อมโยงระบบให้สมบูรณ์ และเพื่อ
แก้ไขปัญหาความแออั ดของการจราจร การเดินทางไปสู่ภ าคตะวันออก
อาศัยสองเส้ นทางหลั ก คือ ทางหลวงหมายเลข 3 และทางหลวงพิเศษ
ระหว่ างเมื อง หมายเลข 7 ซึ่ งเป็ น เส้ นทางที่ จ านวนยานพาหนะมี ปริ มาณมาก
การจราจรค่อนข้างหนาแน่นในบางช่วงของเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
เทศกาลสาคัญ จากการศึกษาดูงาน TDK Museum มีแนวคิดการพัฒนา
และบริหารการจัดระเบียบจราจรโดยใช้ระบบ Sensor data collection
เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนน ดังนี้
การติ ด ตั้ ง เซ็ น เซอร์ อั จ ฉริ ย ะที่ ส ามารถตรวจจั บ รวบรวมข้ อ มู ล
การจราจรที่เป็นปัจจุบัน (Real - time Data) โดยใช้ระบบควบคุมและ
บริ หารจัดการจราจร โดยระบบจะบริ ห าร และตัดสิ นใจ เพื่อลดปัญหา
ปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้น ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายถนนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นรองรั บ
ปริมาณการจราจรในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ระบบดังกล่าว จะให้ข้อมูล
เส้นทางการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตามประเภทของยานพาหนะ เพื่อ ที่
เลือกเส้นทางที่ เหมาะสม และใช้เวลาในการเดินทางที่น้อยที่สุด รวมทั้ง
สามารถตรวจตราเหตุการณ์ผิ ดปกติห รื ออุบั ติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เพื่อให้การช่วยเหลือ แก้ไข บริหารจัดการเส้นทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความสูญเสีย และการติดขัดของจราจร
ระบบกล้องวงจรปิด เป็นการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ไว้ในพื้นที่การจราจรสาคัญ หรือในจุดที่มีปัญหาการจราจรวิกฤต และทา

การเชื่อมสัญญาณภาพมายังศู นย์ควบคุมกลาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร
สาหรับการประสานงาน และสนับสนุนการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร
ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาให้มีความสามารถแสดงผลผ่ าน Google map
และ API ได้
การบริหารจัดการพื้นที่ (Zoning) การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งได้
กาหนดตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ รั ฐ บาล ได้ก าหนดทิ ศทางการพัฒ นาในพื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้

ซึ่งจากการศึกษาดูงาน Okayama แนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ตามศักยภาพ
และวิถีชุมชุน เป็นเขตอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรม โดยนา
แนวคิ ด มาปรั บ การพั ฒ นาและบริ ห ารการจั ด การพื้ น ที่ เ ป้ า หมายกลุ่ ม
ตะวันออก 1 เพื่อผสานความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ เกิ ดการพัฒ นาพื้น ที่เ มือ งที่ มีค วามยื ดหยุ่ น สู ง สามารถรั บมื อกั บการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เมือง
เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดสุ ขภาวะที่ดี ที่มีพื้น ฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบแนวทางผังเมืองต้นแบบ ดังนี้
เมืองท่องเที่ยวแบบนันทนาการและบันเทิง โดยอาจมี การขับเคลื่อน
โดยภาคเอกชน (ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบันเทิง ) เป็นหลัก
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและ
บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ ง ควบคุ ม การพั ฒ นาให้ มี ทิ ศ ทางที่ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายที่กาหนด
เมือ งอุ ตสาหกรรม โดยพั ฒ นาเมื องอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ สร้า ง
กระบวนการการผลิตที่มีการลดการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต
ระบบธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาและใช้พลังงานทางเลือก โดยเอกชน
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานก ากั บ ตามกฎหมายเป็ น
หน่วยงานหลัก
เมื อ งคมนาคมขนส่ ง ทางน้ าและ logistics มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ
ยานพาหนะประเภทอื่นได้ และมีกิจกรรมของการรวบรวมและกระจาย
สินค้ารองรับ
เมืองการศึกษา มีการสร้างเมืองที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ผ่ านวิถีชีวิต
โดยมีความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดคุณค่า
ของการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
เมืองน่าอยู่ เพื่อพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน มุ่งส่งเสริมพัฒนาเมืองและท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา

เมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของจังหวัดอย่างมีประสิทธิ ภาพให้เป็นเมือง
น่าอยู่สาหรับทุกคนทุกกลุ่มในสังคม
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