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วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

1. ยกระดับขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (New S-Curve 
Digital Industry)

2. ดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุนในธุรกจิดิจิทัลที่สำคัญของภมูิภาค

3. ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจดจิิทัลเริ่มต้น (Digital Tech Startup) 
4. สร้างบุคลากรดิจิทัลที ่เพ ียงพอและมีค ุณภาพสำหรับนักลงทุนและ
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลของอาเซียน (Data Hub) 



ที่ตั้งโครงการ









ทำไมต้องเลือกที่น่ี

• ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ๙๖ กม. ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ ๑ ชั่วโมง 

๑๕ นาที 

• ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาเพยีง ๕๖ นาที 
• อยู่ใกล้ท่าเรือเฟอร์รี หัวหิน-พทัยาใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 

• ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังไม่ถึง ๑๐ กม. สามารถเดินทางไปเมืองพัทยาด้วยรถยนต์
เพียง ๔๑ นาที 

• นอกจากนี ้ ยังอยู ่ในละแวกของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยอีก ๗ แห่ง 

ได ้แก่  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบ ัง นิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
และนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ 



ที่สำคัญ!!!!!!!!

Digital Park Thailand นอกจากจะเป็นยุทธศาสตร์
ทางด้านคมนาคมขนส่งและนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที ่สำคัญทางด้านการสื่อสารความเร ็วส ูงของไทย 
เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของสถานีดาวเทียมและสถานีเคเบิลใต้นำ้ ที่เป็น
เส้นทางหลักของการเช ื ่อมไฟเบอร ์ออปติคภายในประเทศกับ
ต่างประเทศได้แก่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงเปรียบเสมือน
ศูนย์กลางอินเทอร์เน็ต (Internet Hub) ของประเทศใน AEC และ
หากพิจารณาตามสถานที่ตั้ง ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลาง
ของภูมิภาคหากมีการพัฒนาธุรกจิดิจิทัลในพ้ืนท่ีอย่างจริงจัง 





แผนการใช้พ้ืนที่

แผนการใช้พื้นท่ีภายใน Digital Park Thailand มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนใน

อุตสาหกรรมดิจิทัลจากภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ จึงได้กำหนดแบ่งพื้นที่
การใช้งานออกเป็น ๓ โซน ได้แก่

โซน ๑ พื้นท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและศูนย์การเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานจริง 

(Work Integrated Learning Space)

โซน ๒ พื้นท่ีลงทุนสำหรับธุรกิจดิจิทัล เช่น 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

โซน ๓ พื้นท่ีอยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 







กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1
๑) กลุ่มผู ้ผลิตฮาร์ดแวร์และชิ ้นส่วนดิจ ิท ัล อาทิ อุปกรณ์

อัจฉริยะ หุ่นยนต์และแขนกล อุปกรณ์ที่ใช้คลื ่นความถี ่ในการ
รับส่งข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล 

๒) กลุ่มผู้ผลิต/ให้บริการซอฟต์แวร์ อาทิ Cloud Computing, 
Intelligent System, IoT Platform Machine Learning

๓) กลุ่มผูใ้ห้บริการดิจิทัล อาทิ Digital Tech Startup, 
Digital Managed Service, Cybersecurity



กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2
๔) กลุ่มผู้ให้บริการข้อมูลดิจิทัล (Digital Content) อาทิ Data 
Center, Big Data Analytic, Streaming Content, Content 
Delivery Platform, VR Movie, Hologram

๕) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร/บริการสื่อสาร อาทิ โทรคมนาคม แพร่
ภาพกระจายเสียง ดาวเทียมและส่วนประกอบ อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง และอื่นๆ 

๖) กลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ เช่น social 

commerce, mobile commerce, media commerce และอ่ืนๆ 





แผนการชกัจูงการลงทุน 

นักลงทุนเป้าหมายของเขตส่งเสริมฯ จะจำแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ โดยครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจ ภาค
การศ ึกษา และหน่วยงานภาคร ัฐช ั ้ นนำในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ โดย
กระทรวงดีอีจะทำหน้าที่ร่วมกับ สกรศ. และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ในการชักจูงนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายโดยเริ ่ม
ตั้งแต่โครงการฯ ได้รบัการอนุมัตใิห้ดำเนินการ จนถึงส้ินปี60



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เขตส่งเสริมฯ จะเป็นส่วนสำคัญของการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่จากต่างประเทศ เช่น การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลระดับอาเซียน หรือ การลงทุนโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็น
ส่วนสำคัญที ่จะสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมที ่
จำเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลข้ันสูงตามนโยบายของรัฐบาล โดยคาดว่าการดำเนินงาน
เขตส่งเสริมจะสามารถเพ่ิมกำลังคนดิจิทัลได้ ๕๒,๐๐๐ คนในปีแรก และเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี และผลจากการเพิ่มข้ึนของกำลังคนดิจิทัลที่เป็นแรงกระตุ้น
จากเขตส่งเสริมฯ จะทาให้แต่ละปีกระทรวงดีอีสามารถสร้างงานที ่เก ิดจากกำลังคน
ดิจิทัลได้ ๑๐๐,๐๐๐ งานต่อปี 

นอกจากนี้ เขตส่งเสริมจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ในพื้นที ่ให ้
กลายเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่และจะสามารถลดการนำเข้าชิ ้นส่วนอุปกรณ์
อัจฉริยะและหุ่นยนต์ได้ปีละประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 





ผลกระทบและมาตรการรองรับ 
• จากการศึกษาในเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงที่จะส่งผล
กับสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เนื ่องจาก เขตส่งเสริมฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการตั ้ง
โรงงานของอุตสาหกรรมหนัก แต่ม ุ ่งเน้นเรื ่องของการเป็นเขตทดสอบทดลอง

นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ บริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ รวมถึงการเป็น Data Hub ของ
อาเซียน 

• อย่างไรก็ตาม การเป็นศูนย์ข ้อมูลขนาดใหญ่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการใช้
พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของไฟฟ้าในชุมชนโดยรอบ 

โดยคณะทำงานอยู ่ระหว่างการศึกษาทางเลือกที่ดีที ่ส ุดในการรองรับผลกระทบ
ดังกล่าว อาทิ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดย่อยภายในพ้ืนท่ี และการสร้าง Solar Farm 

ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการศึกษาในรายละเอียด (Detail Design) และการ

ประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดต่อไป 





ช่องทางการตดิต่อ

• Website : http://digitalparkthailand.org

• Facebook : 
https://www.facebook.com/ThailandDigitalPark/

• LINE : @digitalpark

• Tel : +66 (0) 2 0249000

• Email : digitalpark@cattelecom.com



ขอบคุณครับ


