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นายภคัรธรณ ์ เทยีนไชย 

ผูว้่าราชการจงัหวดัชลบรุ ี

วิสยัทศัน์จงัหวดัชลบรุ ี

“ฐานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมสะอาด แหลง่ท่องเที่ยวนานาชาต ิ

แหลง่ผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั ประตูสูเ่ศรษฐกจิโลก สงัคม

แหง่การเรยีนรูแ้ละมีภมิูคุม้กนั ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม เป็นฐานการพฒันาที่มีคุณภาพ และยัง่ยนื” 
 

การท่องเที่ยวระดบันานาชาต ิเมืองอตุสาหกรรมสะอาด 

Positioning 



1. สภาพทัว่ไป จงัหวดัชลบรุ ี
 

• มีพื้นที่ท ัง้สิ้น 2,726,875  ไร่ (4,363  ตารางกโิลเมตร) แบ่งเป็น 11 

อาํเภอ 92 ตาํบล 687 หมู่บา้น  

• ทอ้งถิ่น มี อบจ. เทศบาลนคร 2 แหง่  เทศบาลเมือง 10 แหง่  

เทศบาลตาํบล  35  แหง่ อบต. 50  แหง่  และมีรูปแบบการปกครอง

พเิศษ 1 แหง่  คอื  เมืองพทัยา  

• มีชายฝัง่ทอดยาวถงึ 160 กโิลเมตร  

• ปจัจุบนัชลบรุมีีประชากร 1,455,039 คน ประชากรแฝงประมาณ 1,400,000 คน  

• หา่งจาก กรุงเทพฯ ถนนสายบางนา-ตราด)  รวมระยะทางประมาณ 81  กโิลเมตร   

• ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 หรอื Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบรุ)ี ระยะทาง 
79 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาท ี

• สนามฝึกบนิบางพระ  และสนามบนิอูต่ะเภา 



จดุเดน่ของจงัหวดั 

 จุดเด่น มีแหลง่ท่องเที่ยวมากมากทัง้น้ําตก ทะเล หมู่เกาะ สถานที่

ท่องเที่ยวกลางคนื มีโรงแรม รสีอรท์ไวบ้รกิารนกัท่องเที่ยวต ัง้แต่

ราคาหลกัรอ้ย ไปจนถงึโรงแรมหา้ดาว นกัท่องเที่ยวสามารถเที่ยว 

เชา้ไป-เยน็กลบั หรอืจะคา้งคนืกส็ะดวกทัง้ 2 แบบ 

โดดเด่น แหลง่ท่องเที่ยวใหม่ เช่ือมโยงสวนนงนุช พทัยา บางเสร่ 

สนามบนิอูต่ะเภา รองรบันกัท่องเที่ยวแบบครอบครวั  

จงัหวดัชลบรุ ีเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวชายทะเลตะวนัออกที่มีช่ือเสยีงมา

ชา้นาน เป็นแหลง่เกษตรกรรมปลูกพชืเศรษฐกจิไดแ้ก ่ออ้ย มนั

สาํปะหลงั และยางพารา รวมทัง้เป็นที่ต ัง้ท่าเรอืน้ําลกึแหลมฉบงั และ

แหลง่อตุสาหกรรมโรงงานที่สาํคญั 



จงัหวดัชลบรุ ีแหลง่นิคม
อตุสาหกรรม ช ัน้นํา 

• นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

• นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

• นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) 

• นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 

• นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบงั) 

• นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 3) 

• นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 4) 

• นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

• นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 5) 

• นิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ 

• นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(โครงการ 2) 

• นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซีบอรด์ แหง่ที่ 2 

• นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซีบอรด์ แหง่ที่ 3 

• นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ซีบอรด์ แหง่ที่ 4 

• นิคมอตุสาหกรรมยามาโตะ อนิดสัตรสี ์



2. ความคดิเห็นตอ่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี 

การรบัรู ้EEC, ชาย, 51.35 
การรบัรู ้EEC, หญงิ, 48.64 

การรบัรู ้EEC, ตํา่กว่า 30 ปี, 

0 

การรบัรู ้EEC, 30-40 ปี, 

9.58 

การรบัรู ้EEC, 40-50 ปี, 

35.61 

การรบัรู ้EEC, มากกว่า 50 ปี

, 54.79 
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ชาย หญงิ ตํา่กว่า 30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

การรบัรู ้EEC 

การรบัรู ้EEC 

ชาย หญงิ สว่นใหญ่ อายมุากกว่า 50 ปี 

รบัรูแ้ลว้ 



การสอบถามกอ่นการประชมุใหค้วามรูเ้ร ือ่ง EEC 

ชดุขอ้มลู 1 
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การรบัรูจ้ากสือ่สารใด บา้ง หรอื รูจ้ากการประชมุคร ัง้นี ้
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ชดุขอ้มูล 1  การรบัทราบจากสือ่โทรทศัน์ มากที่สดุ คอืออกข่าว 

ชดุขอ้มูลที่ 2 อยากใหอ้อกสือ่สารทางออนไลน์ และทาทศัน์ 

1.รบัทราบจาก 

2.อยากใหอ้อกสือ่ 



3. การสรา้งความรู ้และความเขา้ใจไปแลว้  
 





โครงการใน ECC ทีค่ดิวา่มปีระโยชน ์

โครงการทีค่ิดว่ามปีระโยชน,์ 

สนามบนิอู่ตะเภา, 16% 

โครงการทีค่ิดว่ามปีระโยชน,์ 

รถไฟฟ้าความเรว็สูง, 19% 

โครงการทีค่ิดว่ามี

ประโยชน,์ การมงีานทาํ, 

26% 

โครงการทีค่ิดว่ามปีระโยชน,์ 

ท่าเรอืจกุเสมด็, 17% 

โครงการทีค่ิดว่ามปีระโยชน,์ 

ถนนมอเตอรเ์วย,์ 22% 

โครงการที่คิดว่ามีประโยชน ์

สนามบนิอู่ตะเภา 

รถไฟฟ้าความเรว็สูง 

การมงีานทาํ 

ท่าเรอืจกุเสมด็ 

ถนนมอเตอรเ์วย ์

1. การมีงานทาํ มากที่สดุ  

2. ไดใ้ชป้ระโยชน์ ถนนมอเตอรเ์วย ์

3.ท่าเรอืจุกเสม็ด  

4.รายงานผลการปฏบิตังิาน จุดเด่น จุดดอ้ย รวมทัง้ปญัหา 



ขอ้มูล EEC เป็นประโยชน ์และจะใชบ้รกิารตอ่ไป 
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มอเตอรเ์วย ์ รถไฟฟ้าความเรว็สงู ทา่เรอื สนามบนิอูต่ะเภา มงีานทาํ 

1 เป็นประโยชน ์ 2 ไดใ้ชบ้รกิาร 
1. มีงานทาํ มากที่สุด 

2. ถนนมอเตอรเ์วย ์

3. รถไฟฟ้าความเรว็สูง 

4. สนามบนิอูต่ะเภา 

5. ท่าเรอื 

ไดใ้ชป้ระโยชน์ 



4.2 ปัญหาอปุสรรค จดุดอ้ยขอ้เสยี   

• อปุสรรค ขอ้ดอ้ย ความวติกกงัวล 

1. -  มาเบยีดเบยีนประชาชนโดยการจะมาใชพ้ืน้ที่
แสมสาร  โดยไม่คดิถงึประชาชน 

2. - ทําใหพ้ืน้ทีใ่กลเ้คยีงมกีารแสดงสทิธใินพืน้ทีข่อง
ตนเอง (เขา้ในวา่......) 

3. - อาจมผูีไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการขยายถนน 
อาคาร รางรถไฟ ตอ้งบรหิารจดัการอยา่งเป็นธรรม 

4. - ปัญหามลพษิ ขยะมูลฝอย 

5. - ท่านจะใชท้ีด่นิแสมสารและประชาชนจะไปอยู่
ไหนคะ 

6. - กงัวลวา่จะมผีลกระทบชาวบา้นเน่ืองจากมี
ผลประโยชนจ์ากโครงการ EEC ทีค่อ่นขา้งเยอะมาก 

7.- เมือ่มคีวามเจรญิเขา้มา ก็ตอ้งมปัีญหาเร ือ่ง มลพษิ 
ขยะ การจราจร ขโมย 

8.- ความเจรญิตา่งๆเขา้มา   แตป่ระชาชนในทอ้งถิน่
เดอืดรอ้น รถจะตดิขดั การกอ่สรา้งถนน สรา้งทาง การ
สาํรวจ  ออกแบบสรา้งความเดอืดรอ้นตอ่ชาวบา้น (เขา้ใจ
วา่ ผลกระทบจากการกอ่สรา้ง ทําใหถ้นนทอ้งถิน่เสยีหาย 
ชาวบา้นเดอืดรอ้น ) 

9.- ปัญหาแรงงานตา่งดา้ว ควรเพิม่มาตรการควบคมุ 
(ปัญหาพ่วงทา้ย เดมิก็มอียูแ่ลว้ จะจดัการอยา่งไร) 

 



10.-ปัญหาสิง่แวดลอ้มเสือ่มลง 

11.- ปัญหาประชากรแฝงเพิม่ขึน้ ควบคมุยาก 

12.- ปัญหาการจราจรทีจ่ะตดิมากขึน้ไปอกี รวมทัง้มลพษิทาง
อากาศ 

13.- การคอรปัช ัน่ 

14.- ประชากรเพิม่ขึน้และภาวะมลพษิและเสยีง 

15.- อาชญากรรมหลากหลายรปูแบบเพิม่ขึน้ ภาษา 
วฒันธรรม 

16.- หากมปัีญหาจากการกอ่สรา้ง ใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

17.- ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

18.- งบประมาณทอ้งถิน่ตา่งๆมไีม่เพยีงพอกบัการจดัการ
โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบั EEC ควรอดุหนุนทอ้งถิน่  เพือ่
พฒันาใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั การสญัจรในพืน้ทีจ่ะเกดิความ
วุน่วาย 

19.- ปัญหาแรงงานจะทําใหส้ิง่ผดิกฎหมายตามมามากมาย 

20.- อปท.รองรบัการเตบิโตไม่ทนั ทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กจิการการใหบ้รกิาร และ
การศกึษาโดยเฉพาะภาษาตา่งประเทศ 

21.- ประชากรตอ้งเขา้มามาก อาจจะเกดิปัญหาทีเ่พิม่ขึน้ 

22.- ผลกระทบทีจ่ะตามมา เชน่ ขยะ,ประชากรแฝง,
อาชญากรรม,ระบบระบายนํ้า,การใหบ้รกิารดา้น สาธารณูปโภค 
ทีจ่ะไม่ทัว่ถงึ เน่ืองจากงบประมาณไม่เพยีงพอ 

23.- การขนสง่,การจราจร,ปัญหาน้ําท่วม,ประชากรหนาแน่น
,ปัญหาขยะ 

24.- มลภาวะทางเสยีง,กากอตุสาหกรรม,สขุอนามยั 

25.- การดแูลสขุภาพพีน่อ้งประชาชน,ปัญหาเศรษฐกจิชมุชน  
จะมปัีญหาอาชญากรรมเพิม่ขึน้ใหม 

26.- ปัญหาการกาํจดัขยะในพืน้ที ่ไรป้ระสทิธภิาพ 

27.- กระแสไฟฟ้าในปัจจบุนักไ็ม่เพยีงพออยู่แลว้ ตอ้ง
หาวธิกีารแกไ้ข (สตัหบี ไฟฟ้าตก) 

 



28.-ภาระเพิม่ขึน้จากการกอ่สรา้งทางโดยเสยีคา่ผ่านทาง
เรยีกเก็บแตเ่งนิ ใชเ้งนิภาษสีรา้งทางแตก็่ยงัเก็บเงนิคา่  
ผ่านทางอกี 

29- การดาํรงชวีติประจาํวนัของประชาชนในบรเิวณการ
ขยายโครงการฯ การเกดิอบุตัเิหตอุบุตัภิยัมากขึน้ 

30.- เร ือ่งสิง่แวดลอ้มและมลพษิทางการจราจร 

31- เร ือ่งทางระบายนํา้ไม่ใหเ้กดินํา้ท่วมในพืน้ทีช่าวบา้น
อาศยัและพืน้ทีท่างการเกษตร 

32.- ปัญหาทีป่ระชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้ดอืดรอ้น- คนจะแออดั
สดุทา้ยจะทําลายสิง่แวดลอ้มชว่ยจดัการควบคูก่นัไป 

33.- ใหม้กีารจา้งงานแบบยัง่ยนื ความรูน้้อยไม่ถงึงานที่
เปิด 

34.- มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและการวางแผน
งานรองรบัความเจรญิของทอ้งถิน่ 

35.- กาํหนดขอบเขตงานใหแ้ตล่ะหน่วยงานดาํเนินการและ
มมีกีารตรวจสอบอยา่งใกลช้ดิไม่แคก่ารรอผลสาํเรจ็ 

 

36.- ปัญหาสงัคม การจราจร เพราะการเจรญิเตบิโตทีเ่รว็
เกนิไป 

37.- การดาํเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิและตามแผนจรงิจะเป็นไป
ไดย้าก เพราะตอ้งอาศยัทุกภาคสว่นซึง่มภีารกจิ  จาํนวน
มากมายอยูแ่ลว้ 

38.- บอกเร ือ่งราวเร ือ่ง EEC ใหป้ระชาชนเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะ
ไดร้บัรบัประโยชนใ์นโครงการนีค้รบั 

39.- นโยบายตา่งๆอยากใหท้ําเพือ่พฒันาจรงิๆไม่ใชท่ําเพือ่
หวงั % กลบัคนื  

40.- เพิม่โครงการทีเ่ป็นความเดอืดรอ้น จะเกดิขึน้ในอนาคต
เขา้แผนฯเพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบั  เหตกุารณท์ีจ่ะ
เกดิขึน้ (แผนทอ้งถิน่ รองรบัการขยายตวัของเมอืง) 

 



4.3. ขอ้ดจีดุเดน่ และเสนอสิง่ทีอ่ยากใหม้เีพิม่เตมิ 
 

1.- ใหป้ระชาชนแสมสารไวใ้นแผนดว้ย 

2.- คดิถงึประชาชนโดยแสมสารอย่าตดัออก 

3.- เลกิรบกวนโครงการทีจ่ะผ่านชาวบา้น เพือ่ผลประโยชนต์อ่
ชาวบา้นอย่างแทจ้รงิ (เขา้ใจเป็น งบ อบจ) 

4.- ความปลอดภยัชว่งระหวา่งกอ่สรา้ง ผูร้บัเหมาไม่คอ่ยตดิตัง้
สญัญาณเตอืนรถทีผ่่านไปผ่านมา 

5.- อยากใหม้ทีีร่ถไฟฟ้า ลงใน อ.สตัหบี ในสตัหบีเลย 

6.- การรกัษาความปลอดภยัในทอ้งถิน่ 

7.- เพิม่ระบบการเรยีนรูภ้าษา วฒันธรรมตา่งๆ 

8.- การกระจายรายไดสู้ป่ระชาชนใหม้ากขึน้ 

9.- แนะนําภาพลกัษณโ์ดยรวมเกีย่วกบั EEC เพิม่ขึน้ 

 

10.- อยากใหป้ระชาสมัพนัธร์ายละเอยีดใหป้ระชาชนไดท้ราบ
มากกวา่นีว้า่ ทําแลว้ประชาชนไดร้บัประโยชน ์ อย่างไร ผลดี
ผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ 

11.- การสรา้งงานจดุบรกิาร จดุประชาสมัพนัธ ์

12.- แหลง่พกัผ่อน สนัทนาการตา่งๆเพือ่สขุภาพ 

13.- อยากใหก้ารวางแผนทัง้หมดของโครงการควรเชญิทอ้งถิน่
ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มดว้ย เพือ่จะไดท้ราบแนวทาง  และอปุสรรค
แตล่ะทอ้งถิน่ 

14.- ศกึษาขอ้มูลใหร้อบคอบ โดยหารอืรว่มกนัระหวา่ง EEC+
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่+กาํนันผูใ้หญบ่า้น+ประชาชน 

15.- มาตรฐานในการกอ่สรา้ง ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

16.- สวนพกัผ่อน (สวนสาธารณะ) ปอดใหป้ระชาชนออกกาํลงั
กาย 

17.- ยกเลกิรถตูป้ระจาํทางใหจ้ดัใหม้รีถชตัเตอรบ์สัปรบัอากาศ
บรกิารประชาชนเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง 

 



4.4. ขอ้เสนอแนะ  ด ีๆ ก็ ม ี
1.- อยากใหป้ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรูแ้ละเขา้ใจ
มากกว่านี ้ตอนนีป้ระชาชนยงัไม่ไดร้บัขอ้มูลเท่าไหรค่บั 

2.- มกีารจา้งแรงงานไทยทีม่คีณุภาพ 

3.-ควรมกีารกาํจดัหรอืป้องกนัสนัุขจรจดัทีม่จีาํนวนเพิม่ขึน้ ซ ึง่อาจ
มสีว่นทีส่รา้งปัญหาในสงัคมได ้

4.- ออกพูดคยุกบัประชาชนในพืน้ที ่แนะแนวทางและความรูต้ลอด
กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

5.- ขอ้มูลรายละเอยีดทีไ่ดร้บันอ้ย ควรมผีงัตดิประกาศใหป้ระชาชน
ไดร้บัทราบ 

6.- จดัการจราจรใหอ้ยู่ในระเบยีบวนัิยโดยเครง่ครดั 

7.- ควรเพิม่งบประมาณใหท้อ้งถิน่ทีม่สีว่นเกีย่วพนักบัระเบยีง
เศรษฐกจิใหส้อดคลอ้งกนั 

8.- การกอ่สรา้งทุกเสน้ทางควรศกึษาผลกระทบบก ทางนํ้า และวถิี
ชวีติของประชาชน 

 

9.- อย่าใหผ้ลประโยชนเ์ร ือ่งเงนิเขา้ครอบงํา จงทําเพือ่การ
พฒันาตอ่ประเทศและชมุชนจรงิๆเสยีท ี

10.- อยากใหม้กีารทํางานของภาครฐัทํารว่มกนัตวัอย่าง เชน่ 
การทําถนนสีเ่ลนกบัถนนมอเตอรเ์วย ์ทําไมจงึไม่ม ี การทํางาน
รว่มกบั สีเ่ลนทําแลว้เสรจ็เปิดใชไ้ดไ้ม่กีว่นั มอเตอรเ์วย ์ขดุร ือ้
ถนนพงั การสญัจรลาํบาก ทําไมถงึ  ไม่ทําพรอ้มๆกนั 
ประชาชนทีใ่ชร้ถใชถ้นนจะไดล้าํบากทเีดยีว (ทําแลว้ ขดุ ขดุ
แลว้ทํา) 

11.- กอ่นลงมอืสรา้งประชาชนไม่ไดร้บัรูเ้มือ่สรา้งแลว้
เกดิผลกระทบกบัผลกระทบกบัชาวบา้นไม่สามารถแกไ้ข   ให ้
ชาวบา้นทีเ่ดอืดรอ้นได ้

12.- ชว่ยจดัระเบยีบของโครงการตา่งๆใหม้คีวาม
สมบูรณ ์เชน่ รกัษาความสะอาด ดา้นสิง่แวดลอ้มและความ  
ปลอดภยัของคนในพืน้ทีแ่ละประชาชนทัว่ไป 

13.- เป็นสิง่ทีด่มีากทีจ่ะนําความเจรญิเขา้มาใน 3 จงัหวดัของ
เรานี ้

 



ขอ้เสนอแนะ (ตอ่) 
14.- ใหช้ว่ยดแูลเร ือ่งสิง่แวดลอ้มตาม
ธรรมชาตใิหค้งอยูเ่ชน่เดมิ 

15.- แสงสวา่งตอ้งด ีสิง่แวดลอ้มตอ้งด ีมลพษิ
ตอ้งด ีและทางนํา้ตอ้งด ี

16.- เกีย่วกบัการประเมนิทอ้งถิน่ 
งบประมาณทอ้งถิน่ทีจ่ะแกปั้ญหาทอ้งถิน่
ใหโ้ครงการทอ้งถิน่ กบั EEC เดนิได ้

(คงเป็น โครงการ ตอ่เน่ืองฯ) 

17.-การจดัการเร ือ่งแรงงาน ใหค้นไทยได ้
ทํางานด ีๆ 

18.-การอยู่รว่มกนักบัชมุชน ควรมี
กองทุนพฒันาชมุชน และให้
ทุนการศกึษา ลูกหลานในเขต EEC  

19.-การเชือ่มโยงเศรษฐกจิชมุชน 
ทอ้งถิน่ จะทําอย่างไร ไม่ใชต่า่งคน ตา่ง
ทํา ตา่งอยู่ ตา่งไป 

 



4.5 กลุม่เคลือ่นไหวในพืน้ที ่ชลบรุ ี
• กลุม่เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง สาํนักบรูพา 

• จดัประชมุสมัมนาภาคตะวนัออกบนหนทาง 
“การพฒันา” 

• กลุม่ชมุชมประมงบางละมุง-แหลมฉบงั 

• เกรงวา่จะไดร้บัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
พืน้ททีํากนิ  

• นายศรสีวุรรณ   จรรยา 

• นายกสมาคมตอ่ตา้นสภาวะโลกรอ้นคดัคา้น
โครงการขยายท่าเรอืแหลมฉบงัเฟส 3 

• ดร.สมนึก จงมวีศนิ หยดุ ! แหลมฉบงัเฟส 3 
กอ่นสายเกนิ 

นายศรสุีวรรณ   จรรยา 



EECWatchกลุม่ศกึษาการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก ไดแ้ชรโ์พสตข์อง มูลนิธนิิตธิรรมสิง่แวดลอ้ม - 
EnLAW 



5.กรณีน่าสนใจในปัญหาพืน้ทีช่ลบุร ี
(ปัญหาพ่วงทา้ย EEC) 

1.ปัญหาโครงสรา้ง
พืน้ฐานเดมิยงัไม่ไดร้บั
การแกไ้ข  มาพ่วงเขา้ 

กบั EEC 

2. ปัญหาเร ือ่งทีท่ํากนิ 
ทีอ่ยู่อาศยัเดมิ ยงัแก ้

ไม่ตก  มาพวัพนั เร ือ่ง 
EEC 

3. ปัญหาโรงงาน
อสุาหกรรมนอกนิคม 
กอ่ปัญหามลพษิ จน
ชาวบา้นไม่ไวว้างใจ  
แลว้ ก็ไม่ไวว้างใน 

EEC 1.1 ปญัหาเรื่องน้ําขาดแคลน 

1.2 ปญัหาการจราจร 

1.3 ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ฝุ่ น เสยีง อากาศ 

1.4 พลงังานไม่มัน่คง (ไฟฟ้าสตัหบี) 

2.1 ปญัหาเรื่องที่ดินแสมสาร 100 ปี 

2.2 ปญัหาการเวนคนืที่ดิน ทาํถนน

เช่ือมท่าเรอื เช่น อ บางละมงุ หรอืที่ 

อืน่ ๆไม่ยตุธิรรม 

3.1 ปญัหาโรงงานนอกนิคมที่อยูใ่นความ

รบัผิดชอบ อตุสาหกรรมจงัหวดั และทอ้งถิ่น กอ่

ปญัหามลพษิ ปลอ่ยน้ําเสยี 

3.2 ใชช่้องว่างผงัเมือง ขอใบประกอบการโรงงาน  



6. สรปุภาพการปฏบิตังิาน
ประชาสมัพนัธ ์EEC 
Dr.Peng Buahom 



การปฎบิตักิาร ประชาสมัพนัธ ์EEC  

มหาวทิยาลยับูรพา อาํเภอศรรีาชา 



การปฎบิตักิาร ประชาสมัพนัธ ์EEC 

อาํเภอบา้นบงึ อาํเภอพนสันิคม 



การปฎบิตักิาร ประชาสมัพนัธ ์EEC 

อาํเภอเมอืงชลบุร ี อาํเภอสตัหบี 



 ประชมุสมัมนา
นักขา่วสือ่มวลชน
เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก   

ประชมุชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจในการ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก และสรา้งเครอืขา่ยสือ่มวลชน 
3 จงัหวดั  EEC 



นักบรหิารทอ้งถิน่
ระดบัสงู รุน่ที ่31 
จากสถาบนัพฒันาบุ
คลกรทอ้งถิน่ 
เขา้รบัการฟังบรรยาย เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก กบั บทบาททอ้งถิน่ 



นักศกึษาสาขารฐัศาสตร ์
ม.ราชภฎัราํไพพรรณี เขา้
ฟังบรรยายเขตพฒันา
พเิศษกบัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ 



อาํเภอบา้นบงึ 
อบต.หนองอริณุ 

อาจารย ์ดร.อภชิาต ทองอยู่  

ตอ้งออกโรงเอง กบัสถานการณ ์คน
เยอะ เสยีงดงั ไม่แอร ์รอ้น 



ความกา้วหนา้
แผนงานพฒันา EEC 



New Eastern Tourism City 

ท่านรองเลขาฯ EEC มาเยี่ยมตรวจโครงการและ 

ใหค้าํปรกึษา ทางเดินของยทุธศาสตร ์ต่อไป 



. 

บางเสร ่เราขอต ัง้รบัดว้ยการกาํหนด
ทศิทางการพฒันา และกาํหนดอนาคต
ของบางเสรแ่ละ ชายหาดบางเสรเ่อง 
ดว้ยวสิยัทศัน ์"การท่องเทีย่วแบบใหม่ 
แบบสบาย ๆ สไตล ์ครอบครวั แบบ 
Leisure" NEW EASTERN TOURISM 
CITY : NET CITY เน้นการท่องเทีย่วแบบ
ครอบครวั กลุ่มเล็ก ๆ และกลุ่ม
นกัท่องเทีย่ว "กลุ่ม EXPAT" สูงอายุ มา
พกันาน ๆ lสนุกสนาน เทีย่วกนิ พกัผ่อน
... 



คาํถาม 
มไีหมครบั 

ดร เพ่ง บวัหอม ประธาน CAEC 


	โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี
	จังหวัดชลบุรี กับ EEC
	1. สภาพทั่วไป จังหวัดชลบุรี�
	จุดเด่นของจังหวัด
	จังหวัดชลบุรี แหล่งนิคมอุตสาหกรรม ชั้นนำ
	2. ความคิดเห็นต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก �อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
	การสอบถามก่อนการประชุมให้ความรู้เรื่อง EEC
	�การรับรู้จากสื่อสารใด บ้าง หรือ รู้จากการประชุมครั้งนี้
	3. การสร้างความรู้ และความเข้าใจไปแล้ว �
	Slide Number 10
	โครงการใน ECC ที่คิดว่ามีประโยชน์
	ข้อมูล EEC เป็นประโยชน์ และจะใช้บริการต่อไป
	4.2 ปัญหาอุปสรรค จุดด้อยข้อเสีย  
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	4.3. ข้อดีจุดเด่น และเสนอสิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติม�
	4.4. ข้อเสนอแนะ  ดี ๆ ก็ มี
	ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
	4.5 กลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ ชลบุรี
	EECWatchกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แชร์โพสต์ของ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW
	5.กรณีน่าสนใจในปัญหาพื้นที่ชลบุรี�(ปัญหาพ่วงท้าย EEC)
	6. สรุปภาพการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ EEC
	การปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์ EEC 
	การปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์ EEC
	การปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์ EEC
	 ประชุมสัมมนานักข่าวสื่อมวลชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
	นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 31�จากสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น
	นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี เข้าฟังบรรยายเขตพัฒนาพิเศษกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
	อำเภอบ้านบึง อบต.หนองอิรุณ
	ความก้าวหน้าแผนงานพัฒนา EEC
	Slide Number 31
	.
	คำถาม�มีไหมครับ

