รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL PARK THAILAND
เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารแนบวาระเพื่อพิจารณา ๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐

สารบัญ

สารบัญ
๑เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ัล . ____________________________________ ๑
๒วัตถุประสงค์และเป้าหมาย . _________________________________________________ ๒
๓ขอบเขตการดาเนินงาน . ____________________________________________________ ๔
๔สถานะ .ปัจจุบันและอนาคตของโครงการ ________________________________________ ๖
๕ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . ________________________________________________ ๒๖
๖ผลกระทบและมาตรการรองรับ . _____________________________________________ ๒๗
๗แผนการดาเนินงาน .______________________________________________________ ๒๘
๘ปัจจัยความสาเร็จ . _______________________________________________________ ๓๐
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“เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลDigital Park
Thailand”
ค านิ ย าม : เขตส่ ง เสริ ม
อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรม
ดิจิทัล หมายถึง พื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ที่จะเป็นศูนย์ กลางการค้ า
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ของภู มิ ภ าค
มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุ รกิ จ
ดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล เชิ ง พาณิ ช ย์
เพื่ อ สร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ห้ กั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล ไ ท ย
ตลอดจนยกระดั บ และ พั ฒ นา
อุ ต ส า ห ก ร ร มไ อ ซี ที เดิ มไ ป สู่
อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ (New
S-Curve Digital Industry) อี ก ทั้ ง
เป็นศูนย์สร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ที่

เป็นกลไกสาคั ญในการเปลี่ ย น
ผ่ า นประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศ
ไทย 4.0

๑. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

๑. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ได้มีมติให้
เห็นชอบต่อ หลัก การและแนวทางการจัดตั้ง เขตส่ง เสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทั ล และ
มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ) จัดทาการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การจัดตั้งเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึง จัดทาแผนแม่บทการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ในการนี้ กระทรวงดีอีได้กาหนดการจัด
ทาการศึกษาออกเป็น ๒ ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ ๑ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และ ระยะที่ ๒ แผนแม่บทการดาเนินงานขับเคลื่อน การออกแบบ
รายละเอียดการก่อสร้าง การบริหารจัดการพื้นที่ และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
กระทรวงฯ ได้ม อบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) (CAT) ร่วมกั บ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทารายงานกาศึกษาระยะที่ ๑ “การศึกษาความเป็นไปได้ของ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ” เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน
การขอประกาศ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ” พร้อมทั้งนารายงานผลการศึกษา
ดังกล่าวเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

|

หน้า ๒

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

จุดเด่น:
การเป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ ที่
รองรับการลงทุนในธุรกิจดิ จิทัล
อย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ และเป็ น
ศู น ย์ ก ลา ง กา รพั ฒ น า แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นบูรณา
การการทางานร่วมกันระหว่าง
ภ า ค รั ฐ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การร่วมผลิตและแบ่งปันการใช้
ท รั พ ย า กรแ ละ โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐาน (Resource Pooling
& Infrastructure Sharing)
ตลอดจนการเป็นสนามทดลอง
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ที่ ส าคั ญ ของ
ประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบ
ที่ อ า จเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Living
Lab & Testbed Sandbox)
เ ช่ น ก า ร ท ด ส อ บ ต้ น แ บบ
อุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์ ใน
สภาพแวดล้อมจริงก่อนนาไปใช้
งานกับ Smart City

๒.๑ ยกระดับขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย สนับสนุน ส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมให้เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ (New SCurve Digital Industry) ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
การถ่ายทอดและการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิทั ล ให้กั บ อุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก โดยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบอัตโนมัติในราคาที่เหมาะสม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรรมในพื้นที่ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
๒.๒ ดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ในธุรกิจ
ดิจิทัลที่สาคัญของภูมิภาค พร้อมกับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยกับระบบการค้าของโลกโดย
ผ่านระบบห่วงโซ่การผลิตของโลก โดยมุ่งเน้นเรื่องของการเป็นประตูการค้าให้กับประเทศอาเซียน
ชั้นใน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า (CLMV) ด้วยการเป็นศูนย์กลางของการออกแบบอุปกรณ์
และระบบอัจฉริยะของ CLMV ผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล (Center of Digital Economy:
CoDE) เพื่ อ ยกระดับ เศรษฐกิ จ ของประเทศและส่ง เสริม ให้ร ะเบียงเศรษฐกิ จ ภาคตะวันออกเป็ น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Tech Startup) เปลี่ยนบทบาทของการ
เป็นประเทศผู้ใช้ง านเทคโนโลยีดิจิทั ล มุ่ ง สู่ก ารพัฒ นานวัตกรรมธุร กิ จ ดิจิทั ล เพื่อสร้างโอกาสใน
ตลาดโลก และเป็นพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ทั่วประเทศในอนาคต
๒.๔ สร้างบุคลากรดิจิทัลที่เพียงพอและมีคุณภาพสาหรับนักลงทุนและสามารถรองรับการ
พั ฒ นาประเทศในอนาคต ตลอดจนเป็นศูนย์ก ลางก าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce Hub) ของ
ภูมิภาคอาเซียน
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๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒.๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ของอาเซียน (Data Hub) ขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออก
ต่ า งประเทศของอาเซีย นชั้ นในกั บ ยุโ รปและอเมริก าในลัก ษณะของ One Belt One Road และ
เชื่อ มต่อ สู่ป ระเทศจีนผ่านฮ่องกงในลัก ษณะของ Pan Pearl River Delta (PPRD) เพื่อให้ร ะเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและเป็นประตูสู่การค้าในอาเซียนชั้นใน
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๓. ขอบเขตการดาเนินงาน
๓.๑ กระตุ้นให้เ กิ ดการปรับ เปลี่ยนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีของธุรกิ จ ดิจิทั ลเดิมทั่ว
ประเทศทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบบริการที่อาศัยการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่รองรับ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Pervasive Intelligent Technology Architecture) ควบคู่กับการ
จับคู่ธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง ๙ อุตสาหกรรม
เพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๓.๒ สร้างเครือข่ายนักลงทุนระดับภูมิภาคและดึงดูดธุรกิจดิจิทัลระดับโลก (Digital Global
Player) เข้ามาลงทุนในพื้นที่ควบคู่กับการจัดให้มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับธุรกิจดิจิทัลไทย
โดยจัดท ามาตรการส่ง เสริมทั้ งทางภาษีและมิใช่ภาษี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน
ภายในพื้นที่
๓.๓ ส่งเสริมให้ Digital Park Thailand เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของภูมิภาค
อาเซียน โดยการพัฒนาระบบเคเบิลใต้น้าและระบบดาวเทียมสื่อสาร รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนาในธุรกิจดิจิทัลใหม่ที่มีความสาคัญในอนาคต เช่น ธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร
๓.๔ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ดิ จิ ทั ล เริ่ ม ต้ น (Digital Tech Startup) ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
อุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็น New-S Curve Digital Industry ด้วยการสนับสนุนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
เติบ โตของธุ ร กิ จ ใหม่ โดยเฉพาะการจัดตั้ง ชุม ชนนวัตกรรมดิจิทั ล ที่ ส ะดวกและเป็นศูนย์ร วมของ
เครือข่ายการลงทุนของนักลงทุน (Venture Capital & Angel Funding) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรร
รมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๕ สร้ า งก าลั ง คนดิ จิ ทั ล (Digital Workforce) ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ เพื่ อ รองรับ
อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต โดยมีแนวทางและมาตรการพัฒนากาลังคนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
โดยในระยะสั้นจะมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลต่างประเทศกับ
บุคลากรดิจิทัลไทย รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างผู้ผลิตเทคโนโลยีดิจิทัล กับอุตสาหกรรมทีเ่ ป็น
ผู้ใช้งาน ผ่านการดาเนินงานของสถาบันธุรกิจดิจิทัล )Digital Academy( ขณะที่ระยะยาวมุ่งเน้นการ
สร้างก าลัง คนรุ่นใหม่ ที่ ส ร้างนวัตกรรมดิจิทั ล ขั้นสูง โดยส่ง เสริม ให้นิสิต นัก ศึก ษา ท างานร่วมกั บ
บริษัทเอกชนในลักษณะของ Work-Integrated Labor (WIL)

|

หน้า ๕

๓. ขอบเขตการดาเนินงาน
๓.๖ เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล นักธุรกิจ และนักพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลที่สาคัญ
ของภูมิภาค ด้วยการสร้างระบบนิเวศของการเป็นชุมชนดิจิทัลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาค และกาหนดให้เป็นเขตผ่อนปรนกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ
การคิดค้นและสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Sandboxed for Regulatory Adjustment) เพื่อให้เป็นสนาม
ทดสอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
อัจฉริยะ
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๔. สถานะปัจจุบันและอนาคตของโครงการ
๔.๑ ด้านศักยภาพพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการตัง้ อยู่ ณ ตาบลทุ่งศุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ริมทางหลวงแผ่นดินสาย
๓๓๑ มีเนื้อที่ (ฉะเชิงเทรา-บัง ๓๙-๐-๗๐๙ ไร่ และจากการตรวจสอบผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
และชุมชนแหลมฉบัง ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.สีน้าเงิน“ เป็นพื้นที่ ๒๕๕๕ .ศ ”ประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึง่ กระทรวงฯ กาลังอยู่ระหว่างการประสานงานกรมโยธาธิการ
เพื่อหาแนวทางในการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้นกั ลงทุนเอกชนสามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
โดยพื้นที่ตั้งโครงการเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการหลายแห่งรวมอยู่ในพื้นที่ ดังนี้




ที่ดินราชพัสดุ (บมจ.กสท โทรคมนาคม) เนื้อที่ ๕๑๐-๓-๕๐ ไร่
ที่ดินกรรมสิทธิ์ บมจ.กสท โทรคมนาคม เนื้อที่ ๑๒๖-๑-๐๓ ไร่
ที่ดินราชพัสดุ (กรมธุรกิจพลังงาน)
เนื้อที่ ๗๑-๒-๘๖ ไร่
รวมเนื้อที่ ๗๐๙-๐-๓๙ ไร่
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จากการตรวจสอบผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕๕ ผังเมืองกาหนดสีพื้นที่โครงการเป็น “สีน้าเงิน” เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

หมายเหตุ:
พื้นที่ราชพัสดุหมายเลข ๔ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ธร. จัดให้ GISTDA เช่า มีเนื้อที่รวม ๑๒๑-๑-๑๙.๖ ไร่ ไม่นับรวมเป็นเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
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ที่ราชพัสดุแปลง ชบ.๓๔๗ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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นอกจากนี้ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสถานีดาวเทียม
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ของ บมจ. กสท. โทรคมนาคม จากัด (CAT) โดยมีอาคารราชพัสดุ
จานวน ๖๗ หลัง อาคารของ CAT จานวน ๙๒ หลัง มีระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี ค่าเช่าปีละ ๒๓,๑๗๕,๒๘๔.๔๒ บาท และนับ ว่าเป็นพื้นที่ที่เ ป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ๙๖
กม. ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาเพียง ๕๖ นาที
อยู่ใกล้ท่าเรือเฟอร์รี หัวหิน -พัทยาใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และห่างจากท่าเรือ
แหลมฉบังไม่ถึง ๑๐ กม. สามารถเดินทางไปเมืองพัทยาด้วยรถยนต์เพียง ๔๑ นาที นอกจากนี้ ยังอยู่ใน
ละแวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทยอีก ๗ แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ

709-9-39

ไร่

Digital Park Thailand นอกจากจะเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท างด้ า นคมนาคมขนส่ ง และนิ ค ม
อุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญทางด้านการสื่อสารความเร็วสูงของไทย เนื่องจากเป็น
ที่ ตั้ง ของสถานีดาวเที ยมและสถานีเ คเบิล ใต้น้า ที่ เ ป็นเส้นทางหลัก ของการเชื่อมไฟเบอร์ออปติค
ภายในประเทศกับต่างประเทศ ซึ่ง ในปัจจุบันประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงเปรียบเสมือนศูนย์กลาง
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อินเทอร์เน็ต (Internet Hub) ของประเทศใน AEC แต่หากพิจารณาตามสถานที่ตั้ง ประเทศไทยถือได้
ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคหากมีการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลในพื้นที่อย่างจริงจัง

ที่มา: Telegeography – Global Internet Geography Maps

๔.๒ ด้านเทคนิค
ข้อสมมติฐานการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในเบื้องต้น มีดังนี้
 การก าหนดให้ป ระกาศเขตส่งเสริมฯ บนพื้นที่ อาเภอศรีร าชา จัง หวัดชลบุรี รวม
๗๐๙-๐-๓๙ ไร่
 การออกแบบจะคงการใช้ป ระโยชน์พื้นที่ไว้ตามเดิม โดยพื้นที่ที่มีก ารใช้ป ระโยชน์
แล้วจะรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของพื้นที่เ ขตส่ง เสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
เสมือนเป็นผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมฯ

|
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 การออกแบบมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ในส่วนที่ยังไม่พัฒนา และปรับปรุงพื้นที่
ที ่ม ีก ารใช้ป ระโยชน์ใ ห้ม ีส ภาพแวดล้อมเดีย วกั น โดยประมาณการค่าพัฒนาเขต
ส่งเสริมฯ ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ ๖๐๙.๙๙ ล้านบาท
 การออกแบบเบื้องต้นกาหนดรูปแบบการพัฒนาเขตส่งเสริมฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่จาเป็น (Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โครงการในระยะ
ถัดไปตามแผนแม่บทการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและสภาพแวดล้อมภายใน
เขตส่งเสริมฯ ที่เอื้อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิง
พาณิชย์ ซึ่งมีความได้เปรียบด้านทาเลที่ตั้ง เนื่องจากการเป็นจุดเชื่อมต่อระบบเคเบิ้ล
ใยแก้วใต้น้าไปยัง ต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นสถานีดาวเที ยมภาคพื้นดิน โดยจะใช้
หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ที่จัดทาโดย สถาบันอาคารเขียว
ไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart
Cities – Clean Energy) ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ ดังนี้
หมวดที่ ๑ พลังงานอัจฉริยะ )Smart Energy)
หมวดที่ ๒ การสัญจรอัจฉริยะ )Smart Mobility)
หมวดที่ ๓ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
หมวดที่ ๔ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ )Smart Environment)
หมวดที่ ๕ เศรษฐกิจอัจฉริยะ )Smart Economy)
หมวดที่ ๖ อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)
หมวดที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart Governance)
หมวดที่ ๘ นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)
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ทั้ ง นี้ ภายในเขตส่ง เสริม ฯ จะมี ก ารวางโครงสร้างระบบใยแก้ ว ความเร็ วสูง และมี ร ะบบ
โทรคมนาคมเชื่อมโยงศูนย์กลางการสื่อสารในประเทศและต่างประเทศ และมีระบบสารองจ่ายไฟฟ้า
แบบต่อเนื่อง แนวคิดในการออกแบบ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมดิจิทัล มีดังนี้
แผนการใช้พื้นที่ ภายใน Digital
Park Thailand มุ่ ง เน้นให้เกิ ดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมดิจิทัลจากภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จึงได้กาหนด
สัดส่วนพื้นที่ ส าหรับ นัก ลงทุ นเอกชนไว้
ร้อยละ ๖๐ ที่พักอาศัยร้อยละ ๒๕ และ
สถาบันวิจัยร้อยละ ๑๕ โดยในเบื้องต้น
แบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซน ๑ พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและศูนย์การเรียนรู้
ควบคู่กับการทางานจริง (Work Integrated Learning Space) โซน ๒ พื้นที่ลงทุนสาหรับธุรกิจดิจทิ ลั
เช่ น International Submarine Cable Station, Smart Device, Intelligent Software, DigiTech
Startup, Advance Platform, IoT and Automation, Data Center, Satellite, New Digital
Content และ Data Analytic เป็นต้น และ โซน ๓ พื้นที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
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ค่าพัฒนาปรับพื้นที่เบื้องต้น

หมายเหตุ: -

เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะมีการปรับอีกครั้งเมื่อมีรายละเอี ยดการก่อสร้าง
ไม่รวมค่าที่ดิน
ไม่รวมค่าจ้างออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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๔.๓ ด้านการตลาด
กาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตส่งเสริมฯ มุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลใหม่
(New S-Curve Digital Industry) โดยแบ่งออกเป็น
๑) กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วนดิจิทัล อาทิ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์
อัจฉริยะและชิ้นส่วนอัตโนมัติ หุ่นยนต์และแขนกล อุปกรณ์เก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ในการรับส่งข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล
๒) กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต /ให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ อาทิ Cloud Computing, Intelligent System,
Pervasive Software, Cognitive Platform IoT Platform Machine Learning
แอพพลิเคชั่น และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลสมัยใหม่
๓)
กลุ่มผู้
ให้บริการดิจิทลั อาทิ
Digital Tech Startup,
Digital Managed
Service, CyberPhysical Solution,
Cybersecurity, Real
Time Cyber Scout,
Long Distance
Monitoring และอื่นๆ
๔)
กลุ่มผู้
ให้บริการข้อมูลดิจิทลั
(Digital Content)
อาทิ Data Center, Big
Data Analytic,
Streaming Content,
Content Delivery
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Platform, VR Movie, Hologram, Immersive Animation ภาพยนตร์ โฆษณา และ
อื่นๆ
๕) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร/บริการสื่อสาร อาทิ โทรคมนาคม แพร่ภาพกระจายเสียง
ดาวเทียมและส่วนประกอบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอืน่ ๆ
๖) กลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทลั รูปแบบใหม่ๆ เช่น social commerce,
mobile commerce, media commerce และอื่นๆ
แผนการชักจูงการลงทุน
นักลงทุนเป้าหมายของเขตส่งเสริมฯ จะจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ โดยครอบคลุม
ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐชั้นนาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ทั้งในและต่างประเทศ โดยกระทรวงดีอจี ะทาหน้าทีร่ ่วมกับ สกรศ. ในการชักจูงนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยแผนการชักจูงการลงทุนกับนักลงทุนเบื้องต้น มีดังนี้
พ.ค.
เกาหลีใต้

มิ.ย.
อังกฤษ

ก.ค.
จีน

ส.ค.
ญี่ปุ่น

ก.ย.
สหรัฐฯ

หมายเหตุ: กาหนดการชักจูงการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ต.ค.
ไต้หวัน

พ.ย.
กรุงเทพฯ
(Digital
Big Bang)

ธ.ค.
เกาหลีใต้
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รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนในการจัดตั้ง Digital Park Thailand จะใช้แนวทางประชารัฐเป็นหลัก โดย
ภาคเอกชนลงทุ น
ร้อยละ ๗๐ ในส่วน
ของอุ ต สาหกรรม
ดิ จิ ทั ล แ ล ะ
โครงสร้างพื้นฐาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ภายในประเ ท ศ
ข ณ ะ ที่ ภ า ค รั ฐ
ลงทุ น ร้อยละ ๓๐
เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ และส่วนที่พักอาศัย โดยรัฐทาหน้าที่ส่งเสริมในเรื่องของ
การจัดทาสิทธิประโยชน์และมาตรการดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ทั้งนี้ การบริหาร
จัดการภายในพื้นที่ดาเนินการโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ภายใต้ ก าร
กากับดูแลตามนโยบายของ
ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิ จ และสัง คม ทั้ ง นี้
บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จ ากั ด จะเป็ น ผู้ ล งทุ น ใน
ส่วนของโครงสร้างพื้ นฐาน
และที่ พั ก อาศั ย รวมถึ ง

|
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บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ขณะที่กระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะดาเนินการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล และส่วนสุดท้ายเป็นการลงทุนของนักลงทุนภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ทั้งในและต่างประเทศ
๔.๔ ด้านการเงิน
ข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน มีดงั นี้
๑) สมมติฐานทั่วไป
 กาหนดอายุโครงการ ๑๐ ปี
 อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ ๑๒ ตามหลักเกณฑ์ สศช.
๒) ด้านรายได้ประกอบด้วย
๒.๑) รายได้จ ากการให้เ ช่าพื้นที่ อุตสาหกรรม เขตส่ง เสริม ฯ มี พื้นที่ เ พื่อประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรม จานวน ๒๒๒.๑๘ ไร่ กาหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่โครงการ ๕๔๐,๐๐๐ บาท/ไร่/ปี
หรือ ๔๕,๐๐๐ บาท /ไร่ /เดือน โดยเริ่ม มี ร ายได้จ ากการให้เ ช่ าที่ ดิ น ปีที่ ๒ ของโครงการ
สมมติฐานการให้เ ช่าพื้ นที่ โ ครงการ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ ทั้ ง หมด โดยแผนการตลาดใช้
ระยะเวลา ๑๐ ปี ตามสัดส่วนร้อยละ ๒๕:๒๕: ๑๐: ๑๐: ๕: ๕: ๕: ๕ ตามลาดับ
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๒.๒) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรม
เขตส่งเสริมมีพื้นที่เพื่อประกอบพาณิชยกรรม จานวน ๓๗.๓๐ ไร่ กาหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่
๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท /ไร่ /ปี หรือ ๙๐,๐๐๐ บาท /ไร่ /เดือน โดยเริ่ม มี ร ายได้จ ากการขายที่ ดิน ปีที่ ๓
สมมติฐานการให้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรมของเขตส่งเสริมฯ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแผนการ
ตลาดใช้ระยะเวลา ๔ ปี ตามสัดส่วนร้อยละ ๓๐: ๒๕: ๒๐: ๑๕ ตามลาดับ

๓) ด้านค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
๓.๑ ค่าใช้จ่ายด้านที่ดิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ โดย กสท. มีสัญญาเช่าใน
ประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น สมมติฐานค่าใช้จ่ายด้านที่ดินโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรมธนา
รักษ์ ในอัตราปีละ ๕.๐๐ ล้านบาท
๓.๒ ค่ า พั ฒ นาพื้ น ที่ ค่ า พั ฒ นาพื้ น ที่ ข องเขตส่ ง เสริ ม ประมาณ ๖๐๙.๙๙ ล้ า นบาท
แบ่ง ออกเป็น ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มโครงการ ๑๕.๐๐ ล้านบาท (FS, EIA) ค่าออกแบบและควบคุมงาน
๑๙.๘๙ ล้านบาท ค่าก่อสร้าง ๔๙๗.๔๘ ล้านบาท (อาคารสานักงาน)
๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการร่วมดาเนินงานกั บ กนอ. ค่าใช้จ่ายในการร่วมดาเนินงานกั บ กนอ.
ประมาณ ๕.๓๗๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

|
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รายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการร่วมดาเนินงานและกองทุนเพื่อบารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในเขตส่งเสริม พื้นที่โครงการ ๗๐๙.๓๙ ไร่

หมายเหตุ : ผู้ ร่ ว มด าเนิ น งานต้อ งจั ดให้ มี ห ลั ก ประกั น สั ญ ญาในจ านวนเท่า กั บ วงเงิน ค่า ก ากั บ การบริ ก ารต่อ ปี บวก ๑๐% ของค่ า
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน บวก ๑๐% ของวงเงินกองทุนหลักประกันเพื่อบารุงรักษาฯ (แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของค่า
กากับการบริการต่อปี) เป็นจานวนทั้งสิ้น ๓,๙๙๓,๐๐๐ บาท (ไม่รวม VAT)
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๓.๔ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
เขตส่งเสริมฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตลอดอายุโครงการ ประมาณ ๒๒.๗๑ ล้านบาท โดย
เริ่มมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีที่ ๒ แผนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี เป็นดังนี้

๓.๕ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (เฉพาะค่าทาแผ่นพับเผยแพร่)
เขตส่งเสริมฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดตลอดอายุโครงการประมาณ ๑๕.๐๔ ล้านบาท โดยเริ่มมี
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ปีที่ ๒ ดังนี้

๔) ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเขตส่งเสริม
เกณฑ์การชี้วัดความเหมาะสม
- อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) มีค่าสูงกว่าค่า Discount Rate ๑๒%
- ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า ๐
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (B/C Ratio) มีค่ามากกว่า ๑

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น กรณี Base Case เขตส่งเสริมฯ ให้ผลตอบแทนสุทธิ ๑๔.๘๓๑
ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทน ร้อยละ ๑๒.๕๒ และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ ๗ ปี ๑๑ เดือน
จะเห็นได้ว่าดัชนีชี้วัดความเหมาะสมของโครงการทางการเงิน สูง กว่าเกณฑ์ ความเหมาะสมตาม
สมมุ ติฐานการวิเ คราะห์ คือ กรณีค่า NPV เป็นบวก และค่า FIRR สูง กว่าค่าเสียโอกาสของเงินทุน
Discount Rate ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๑๒.๐ และ B/C Ratio มีค่ามากกว่า ๑ หากสามารถดาเนินงาน
ได้ตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โครงการมีความน่าสนใจลงทุน

|
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การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

|
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๔.๕ การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ด้านเทคนิค
การพัฒนาเขตส่งเสริมฯ ต้องแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลม
ฉบัง ซึ่งปัจจุบันสีน้าเงินเป็นสีม่วง เพื่อให้สามารถประกาศเขตส่งเสริมฯ ได้ โดยขั้นตอนการดาเนินงาน
สามารถเสนอปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อหน่วยงานเทศบาลตาบลแหลมฉบัง หรือ นาเข้า
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ด้านการตลาด
อัตราค่าเช่าพื้นที่ เขตส่งเสริมฯ ที่กาหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม
จานวน ๒๒๒.๑๘ ไร่ อัตราค่าเช่าพื้นที่ ๕๔๐,๐๐๐ บาท/ไร่/ปี หรือ ๔๕,๐๐๐ บาท/ไร่/เดือน และพื้นที่
เพื่ อ ประกอบพาณิชยกรรม จ านวน ๓๗.๓๐ ไร่ อัตราค่าเช่าพื้นที่ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท/ไร่ /ปี หรือ
๙๐,๐๐๐ บาท/ไร่/เดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่สูง ดังนั้น จึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการตลาดโดยใช้
วิธีเ ปรียบเทียบราคาตลาด (Sales Comparison Approach) การก าหนดอัตราค่าเช่าโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการเปรียบเทียบราคาการให้เช่าในช่วงที่ผ่านมาและ/หรืออัตราค่าเช่าใน
ปัจจุบันของทรัพย์สินที่มีลักษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกันกับทรัพย์สิน โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น
ประเภททรัพย์สิน ทาเลที่ตั้ง ขนาดที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน อัตราค่าเช่า เงื่อนไขการชาระเงิน อื่น ๆ
เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบราคา ดังนี้
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แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว เป็นราคาที่มีความใกล้เคียง สามารถแข่งขันได้ในตลาด
ดังนั้น การตลาดของเขตส่งเสริมฯ จึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่
กาหนดไว้ โดยระยะของการจัดทาแผนแม่บทจะต้ องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายการตลาดและรายละเอียด
แผนการตลาดควบคู่กับรายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่
ด้านการบริหารจัดการ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความชานาญใน
การดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการที่วางไว้ ดังนั้น การเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
จะช่วยให้การดาเนินโครงการประสบความสาเร็จ
ด้านการเปลี่ยนแปลงของการประเมินค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการออกแบบก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างที่แท้จริงอาจมีการปรับเปลี่ยนภายหลังที่ได้มีการจัดจ้าง
ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าวัสดุและความซับซ้อนของการออกแบบ ประกอบกับ
ขึ้นกับแผนการก่อสร้างของนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนก่อสร้างพื้นที่ โดยในเบื้องต้นจากราคากลาง
ที่ใช้คิดความเป็นไปได้ของโครงการ อาจมีการปรับเพิ่มค่าก่อสร้างประมาณ ๖๙ ล้านบาท โดยคิดเป็น
การลงทุนจากภาครัฐ ๓๐% และภาคเอกชน ๗๐% ทั้งนี้ รายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างจะ
นาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
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เขตส่งเสริมฯ จะเป็นส่วนสาคัญของการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการลงทุน
ในอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น การ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับอาเซียน หรือ การลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคาดว่าจะมีเม็ด
เงินลงทุ นไม่ ต่ากว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยัง เป็นส่วนส าคัญ ที่ จ ะสร้างและพัฒนา
กาลังคนด้านดิจิทัลให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยคาดว่าการดาเนินงานเขตส่งเสริมจะสามารถเพิ่มกาลังคนดิจิทัลได้ ๕๒,๐๐๐ คนในปี
แรก และเพิ่มขึ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี และผลจากการเพิ่มขึ้นของกาลังคนดิจิทัลทีเ่ ป็น
แรงกระตุ้นจากเขตส่งเสริมฯ จะทาให้แต่ละปีกระทรวงดีอีสามารถสร้างงานที่เกิดจากกาลังคนดิจิทัล
ได้ ๑๐๐,๐๐๐ งานต่อปี นอกจากนี้ เขตส่งเสริมจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ในพื้นที่ ให้
กลายเป็นอุตสาหกรรมดิจทิ ัลยุคใหม่และจะสามารถลดการนาเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
ได้ปีละประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
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จากการศึก ษาในเบื้องต้นยัง ไม่ พบปัญ หาที่ จ ะก่อให้เ กิ ดผลกระทบรุนแรงที่ จะส่งผลกับ
สภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เนื่องจาก เขตส่งเสริมฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการตั้งโรงงานของอุตสาหกรรม
หนัก แต่มุ่งเน้นเรื่องของการเป็นเขตทดสอบทดลองนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ บริการดิจิทัลรูปแบบใหม่
รวมถึงการเป็น Data Hub ของอาเซียน อย่างไรก็ตาม การเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะทาให้มี
ปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าจานวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของไฟฟ้าในชุม ชน
โดยรอบ โดยคณะทางานอยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือกที่ดีที่สุดในการรองรับผลกระทบดังกล่าว อาทิ
การจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดย่อยภายในพื้นที่ และการสร้าง Solar Farm เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จานวนมาก ตลอดจนทางเลือกต่างๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบจากคลื่นความร้อนของศูนย์ข้อมูล เช่น
การน าน้ าทะเลมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการลดความร้อ น ซึ่ ง การศึ ก ษาดั ง กล่า วจะเป็น การศึ ก ษาใน
รายละเอียด (Detail Design) และการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดร่วมกับ การ
นิคมอุตสาหกรรมต่อไป
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กาหนดระยะเวลาการเริ่มต้นดาเนินการโครงการ
จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ในเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ และสิ้นสุดการก่อสร้าง
และพร้อ มเปิดให้บ ริ การเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๕ ใช้ร ะยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๖ ปี เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ
การคาดการณ์
ความเป็นไปได้
ของโครงการ
ที่ จ ะเริ่ม มี ก าร
คืนทุนในปีที่ ๗
ดังที่ได้กล่าวถึง
แล้วในตอนต้น
โดยใน ๓ เดือน
แรกเป็นเรื่องของ
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบการก่อสร้างโดยละเอียด และเริ่มก่อสร้างอาคาร
ส านัก งานกลางภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จากนั้นในระยะแรก (Phase ๑) จะเริ่ม ดาเนินการ
ก่อสร้างส่วนที่พักอาศัย พื้นที่การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับการดาเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ในระยะที่สอง (Phase ๒) เริ่มดาเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬา ห้างสรรพสินค้า ศูนย์
ข้อมูล ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ พร้อมทัง้ ขยายสถานีเคเบิลใต้น้า และดาเนินการปรับปรุงสถานีรับส่งสัญญาณ
ดาวเทียม รวมถึงขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัลสาหรับภาคธุร กิจ
และในระยะที่สามเริ่มดาเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ และศูนย์นวัตกรรมดาวเทียม อย่างไร
ก็ตาม นักลงทุนจะสามารถเริ่มเข้ามาลงทุนภายในพื้นที่ได้ตั้งแต่ในปีแรกคู่ขนานกับการลงทุนโครงสร้าง
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พื้นฐานภายในพื้นที่ สาหรับโครงการและกิจกรรมที่จะเริ่มดาเนินการคู่ขนานไปกับการก่อสร้างเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนา
พื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ๒. โครงการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางแลกเปลีย่ น
ข้อมูลของอาเซียน (ASEAN Data Center Hub) ๓. โครงการจัดตั้งสถาบันพิเศษเฉพาะทางด้านดิจิทัล
(Digital Academy) และ ๔. โครงการโครงการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-Curve
Digital Industry Foundation) ซึ่งทั้งสี่โครงการจะดาเนินการคู่ขนานกันตั้งแต่ปีแรก
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แนวทางการบริห ารจัด การเขตส่ง เสริม อุ ตสาหกรรมและนวั ต กรรมดิ จิทั ล (Digital Park
Thailand) ให้ป ระสบความสาเร็จนั้น พิจ ารณาแนวทางต้นแบบของเมืองซูโจว Suzhou National
New & Hi-Tech Industrial Development Zone (SND) และเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen IoT City)
ซึ่งเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งสองแห่งมีแนวทางการดาเนินงานที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ ดังนี้
๘.๑) การวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่
 ก าหนดให้ เ ป็ น ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย ของประเทศ เช่ น การสร้ า งศู นย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ล ศูนย์พัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทั ลขั้นสูง
รวมทั้งบูรณาการเขตการค้าเสรีและส่วนที่พักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยว
 เป็ น เขตผ่อนปรนกฎหมายและกฎระเบีย บข้อ บัง คั บ ส าหรับ การทดสอบทดลอง
นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ
 พัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและรอบนอกของเขตส่งเสริมฯ ให้มีการเติบโตไปพร้อมกัน
 ขยายความร่วมมือและเผยแพร่ความสาเร็จของศูนย์เ ศรษฐกิจดิจิทัลที่ทันสมั ยของ
ต่ า งประเทศ ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ก าลั ง คนและการลงทุ น ในเขตส่ ง เสริม ฯ ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
๘.๒) พัฒนากาลังคนดิจิทัลรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและนักลงทุนที่จะ
เข้ามาลงทุนในเขตส่งเสริมฯ ได้แก่
 การจัดทากลยุทธ์ด้านกาลังคนดิจิทลั ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุนในพืน้ ที่
เช่น การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของ Digital Nomad
ของภูมิภาคอาเซียน หรือ การจับคู่กาลังคนในระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ทางาน
ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลภายในเขตส่งเสริมฯ
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 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ขั้ น สู ง จากสถาบั น ชั้ น น าระดั บ โลก และมี
โปรแกรมแลกเปลี่ย นผู้เ ชี่ ย วชาญเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้
ฝึ ก อบรมแบบ On The Job Training เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ควรมีนโยบายผลิต
บุคลากรด้านดิจิทัลด้วยการจัดตั้ง Digital Talent Academy ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ใหม่ที่ไม่ใช่ระบบการศึกษาเดิมในปัจจุบัน อาทิ การจัดหลักสูตรเรียนรู้พร้อมทดลอง
ทางานจริง (Work Integrated Learning: WIL)
 สนับสนุนการเรียนรู้ ฝึกอบรม และให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่บุคลากร รวมถึงการ
ดึงดูดสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับสูง โดยเน้นการเป็นสถาบันการศึกษาด้าน Service Outsourcing
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสรรหาบุคลากรดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
๘.๓) วางแผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยให้ความสาคัญในเรื่อง
ต่อไปนี้
 การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
 การอานวยความสะดวกให้กับธุรกิจดิจิทัลที่ต้องการเข้ามาลงทุน ตลอดจนการ
แก้ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน
 การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ สร้างอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ยุคใหม่ (New S-Curve Digital Industry)
 การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ เช่น การร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐ
การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทางาน ท่องเที่ยว และอยู่อาศัยในพื้นที่เดียวกัน
การจัดกิ จกรรมชักจูง การลงทุนรูป ใหม่ เช่น จัดงาน Digital Hackathon เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เขตส่งเสริม หรือการจัดประชุม สัมมนา ระดับประเทศที่จะทาให้
เขตส่งเสริมฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
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 ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต เช่น
นาโนเทคโนโลยี ด้ า นการประมวลผล พลั ง งานทางเลื อ กใหม่ ชี ว ข้ อ มู ล
(Bioinformatics) เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแห่ ง อนาคต ซอฟต์ แ วร์ แ ละระบบ
อัจฉริยะ โฮโลแกรมแอนิเมชั่น เวอร์ชวลเกมส์ รวมถึงระบบอุตสาหกรรมดิจิทัลที่
นาไปใช้บริหารจัดการเมือง รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
แนวทางการบริหารจัดการของเมืองซูโจวถือเป็นประโยชน์กับการพัฒนาเขตส่งเสริมฯ
โดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่นอกจากจะพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรและ
ชุมชน ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะนาไปสูค่ วามก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมกับใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม
ของเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งสามารถศึกษาจุดแข็งของโมเดลการพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขตส่งเสริมฯ และสามารถรับมือกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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