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1. ที่มาโครงการ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทั้งวิสัยทัศน์
และเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีกทั้ง
ยังได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนและการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการ
สะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างสมบูรณ์
แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งนี้ ในแผนนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญครบในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมเรื่องการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี, การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย, การพัฒนาเมืองใหม่และ
ชุมชน, การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน ฯลฯ ดังนั้น โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จึงมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา (R&D) ที่จะนำ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยเชิงธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์นวัตกรรมฯนี้ จะเป็นพื้นที่สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา (R&D) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยห่างจากสนามบินอู่ตะเภาเพียง 10 กม. จึงมีศักยภาพพร้อมรองรับ
นักวิจัยและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทางโครงการจะมีการลงทุนระบบ
Global Data Center เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะเป็นปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ที่สำคัญและสมบูรณ์แบบของภูมิภาค โดยจะเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยต่างๆ และนักพัฒนา
Software สอดคล้องกับประมาณการความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลในอนาคตของ EEC นอกจากนี้ ระบบ
บริหารจัดการ Global Data Center และการเก็บประมวลผล Big Data จะเป็นส่วนช่วยผลักดันและเชื่อมโยง
ข้อมูลวิจัยพัฒนา (R&D) ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (12 New S-Curve) ตามเป้าหมายนโยบายของ
EEC ให้มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จัดสรรแล้วในการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ของโครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นพื้นที่สนับสนุนการทำวิจัยพัฒนา (R&D) ของเอกชนเพื่อ
นำผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม (ภาคการผลิต)
ภาคการศึกษาและวิจัย ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนา อีกทั้งเป็นแหล่ง
รวมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการรองรับโครงการวิจัยพัฒนา (R&D) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
2.2 เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนในพื้นที่
2.3 เพื่อให้บริการระบบ Global Data Center ตามมาตรฐานสากลในเขต EEC
2.4 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวบรวมข้อมูลในการทำ Big Data ต่อยอดเชิงพาณิชย์
2.5 เพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะบุคลากรและรองรับการจ้างงานในพื้นที่
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3. ลักษณะภาพรวมโครงการ และประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตส่งเสริมฯ
โครงการมีพื้นที่ประมาณ 519 ไร่ (พื้นที่รองรับการประกอบกิจการประมาณ 360 ไร่ หรือ
70% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด) ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการทางการตลาดจากกลุ่ม
นักลงทุนเบื้องต้น สามารถสรุปกลุ่มเป้าหมายโดยสังเขปดังนี้
รายการ
กลุ่มผู้ประกอบการ
เป้าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) เป้าหมาย
พื้นทีร่ องรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(พัฒนาระยะที่ 1)
กลุ่มผู้ให้บริการด้านอื่น

รายละเอียด
ธุรกิจที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีวิจัยพัฒนา (R&D) ขั้นสูง
ธุรกิจที่มีความต้องการใช้ Global Data Center
ธุรกิจทีใ่ ช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อต่อยอด
ผู้ประกอบการธุรกิจไทยและต่างชาติ รวมถึง SMEs ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (IT & Digital)
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (EV Car & Battery)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
เทคโนโลยีชีวเคมีและชีวภาพ (Biochemical & Biotechnology)
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Automation & Robotics)
เทคโนโลยีการบินและจิสติกส์ (Aviation & Logistics)
Data Center
3,200 ตร.ม.
Pharmaceutical Lab
18,000 ตร.ม.
Bioinformatics
20,000 ตร.ม.
Healthcare Technologies
34,000 ตร.ม.
EV and AV Advance Center
16,000 ตร.ม.
Innovation Center
8,500 ตร.ม.
Cybernetics and Automation
8,600 ตร.ม.
Institute of Cybernetics
24,000 ตร.ม.
ศูนย์ประชุมนานาชาติ

- ศูนย์อาหารและศูนย์การค้า
- โรงแรมและที่พัก
- อื่นๆ
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4. แผนบริหารจัดการ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการพัฒนาโครงการ แผนการเงิน และความ
เป็นไปได้ของโครงการ
4.1 แผนการบริหารจัดการ
บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะจัดตั้งนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (Special Purpose Company: “SPC”) โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะทำการแปลงสินทรัพย์ (ที่ดิน)
เป็นทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPC เพื่อเตรียมรับการร่วมทุนกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ จากนั้นจะมอบสิทธิ์ใน
การพัฒนาและบริหารโครงการให้แก่ บริษัท ซิลิคอน เทคโนโลยี พาร์ค จํากัด ในฐานะ (“ผู้บริหารโครงการ”)
และให้ผบู้ ริหารโครงการจัดหาผู้ร่วมทุนและเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPC ดังกล่าว
โครงการเป็นการลงทุนปรับสภาพพื้นที่ ลงทุนสาธารณูปโภค และก่อสร้างอาคารศูนย์
นวัตกรรมฯ โดยให้เช่าพื้นที่แก่ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการเป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Data Center ฯลฯ ให้แก่ลูกค้า โดยโครงการจะ
พิจารณาผู้ประกอบการที่สนใจในการลงทุนสาธารณูปโภคต่างๆ ตามคุณสมบัติแต่ละรายต่อไป
4.2 แผนพัฒนาด้านพื้นที่
§ พื้นที่รวมทั้งหมดของโครงการประมาณ 519 ไร่ แบ่งเป็น 3 ระยะการพัฒนา ดังนี้
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ปี 2564 – 2570
ปี 2571 – 2575
พื้นที่ 209 ไร่ (40% ของโครงการ)
พื้นที่ 155 ไร่ (30% ของโครงการ)
§ โครงสร้างพื้นฐาน 65 ไร่
§ โครงสร้างพื้นฐาน 47 ไร่
§ พื้นที่ประกอบกิจการ 144 ไร่
§ พื้นที่ประกอบกิจการ 108 ไร่
- Data Center
- Pharmaceutical Lab
- Bioinformatics
- Healthcare Technologies
(พื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต)
- EV and AV Advance Center
- Innovation Center
- Cybernetics and Automation
- Institute of Cybernetics
- Food Center
- Car Parks
- Hotel & Service Apartment
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ระยะที่ 3
ปี 2576 เป็นต้นไป
พื้นที่ 155 ไร่ (30% ของโครงการ)
§ โครงสร้างพื้นฐาน 47 ไร่
§ พื้นที่ประกอบกิจการ 108 ไร่

(พื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต)
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รายละเอียดโครงการ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง

4.3 แผนการเงิน
4.2.1 ด้านการลงทุน
§
§
§
§
§
§
§

เงินลงทุน (ระยะที่ 1) ประมาณ 7,822,208,358 บาท ประกอบด@วย
คCาที่ดิน
ประมาณ 1,557,519,000 บาท
คCาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ประมาณ 441,297,050 บาท
คCากCอสร@างติดตั้งระบบ Data Center
ประมาณ 700,000,000 บาท
คCากCอสร@างอาคารศูนยXนวัตกรรม
ประมาณ 4,608,000,000 บาท
คCาสำรองเผื่อการกCอสร@าง
ประมาณ 115,200,000 บาท
คCาบริหารโครงการ และอื่นๆ
ประมาณ 400,192,308 บาท
4.2.2 ด้านแหล่งเงินลงทุนของโครงการ

§ เงินกู้
ประมาณ 4,500,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.68%)
§ เงินทุนของบริษัท ประมาณ 4,557,519,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50.32%)
§ รายได้ของโครงการ ประมาณ 1,553,243,243 บาท (ต่อปีตลอดโครงการระยะที่ 1)
4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการ
เนื่องด้วยปัจจัยบางประการที่มีผลต่อตัวความเป็นไปได้ของโครงการ จึงพิจารณาดังนี้
กรณีปัจจัยแย่กว่า

กรณีปัจจัยปานกลาง

กรณีปัจจัยดีกว่า

ราคาค่าเช่า ต่อ ตร.ม.

500 บาท

600 บาท

650 บาท

ค่าก่อสร้าง ต่อ ตร.ม.

22,000 บาท

20,000 บาท

18,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00% ต่อปี

5.50% ต่อปี

5.00% ต่อปี

Project IRR (30 ปี)

13.00%

16.15%

18.26%

Payback Period

9.2 ปี

7.9 ปี

7.2 ปี

B/C Ratio

4.7

6.0

6.9

D/E Ratio

1.0

1.0

1.0

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 กรณี การวิเคราะห์โครงการยังคงมีความเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ในการวิเคราะห์ยังควรพิจารณาถึงสมมติฐานและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องประกอบในรายละเอียด
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รายละเอียดโครงการ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง

5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เบื้องต้น
5.1 ในช่วงการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 1 : จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดย
คาดว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานประมาณ 400-500 คน รวมถึงมีการเพิ่มธุรกรรมซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ
5.2 คาดว่าจะมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกไม่น้อยกว่า 30 ราย เข้ามาใช้บริการในระยะยาว โดยจะ
รองรับบุคลากรนักวิจัยพัฒนาประมาณ 38,508 คน (คำนวณเฉลี่ยเปรียบเทียบจากศูนย์นวัตกรรมฯ
ประเทศสิงคโปร์และเวียดนาม) และเพิ่มการจ้างงานมูลค่าประมาณ 13,862,880,000 บาทต่อปี
(เฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน/คน)
5.3 เมื่อโครงการเริ่มเปิดให้บริการแล้ว คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและนักลงทุนรายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยรวมอีกประมาณ
มากกว่า 20,000 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ 30 ปี
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รายละเอียดโครงการ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง

6. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพรวมตลาด และแผนการตลาด
ตาราง : เปรียบเทียบศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยพัฒนา (R&D) ในแต่ละประเทศ (1)
ประเทศ

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

สิงคโปร์

เมือง /ย่าน

Songdo

Daejeon

Punggol

One-North

พื้นที่

3,750 ไร่

337,400 ไร่

312 ไร่

1,250 ไร่

ทำเล

ต่างจังหวัด (2 เมือง)

ครอบคลุม 1 จังหวัด

ชานเมือง (3 ย่าน)

กลางเมือง (3 ย่าน)

ปีที่เริ่ม

2546

2546

(2566)

2544

300,000 คน

1,500,000 คน

สร้างงาน 28,000 คน

138,000 คน

กลุ่มธุรกิจ / R&D

-

นวัตกรรมของเกาหลี

ดิจิทัล

ชีวเคมี

ธุรกิจใหญ่

-

Samsung, LG

ทหาร

GSK, P&G

มหาวิทยาลัยต่างชาติ

KAIST

SIT

NUS, SIT

โครงสร้างพื้นฐาน

รัฐและเอกชน

รัฐและเอกชน

รัฐและเอกชน

รัฐ

ผู้บริหารโครงการ

เอกชน

เอกชน

รัฐและเอกชน

รัฐ

เทียบได้กับ

EECd

EECi

EECd

EECmd

รองรับคน /ประชากร

มหาวิทยาลัย

ตาราง : เปรียบเทียบศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยพัฒนา (R&D) ในแต่ละประเทศ (2)
ประเทศ

ฮ่องกง

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

เมือง/ย่าน

Cyber Port

Cyberjaya

BSD City

HCMC Eastern City

พื้นที่

162 ไร่

2,000 ไร่

8,000 - 37,000 ไร่

137,340 ไร่

ทำเล

ชานเมือง (3 ย่าน)

ต่างจังหวัด (2 เมือง)

ต่างจังหวัด (2 เมือง)

กลางเมือง (2 เมือง)

ปีที่เริ่ม

2547

2540

2562

2564

รองรับคน /ประชากร

กว่า 10,000 คน

กว่า 100,000 คน

450,000 คน

1,100,000 คน

กลุ่มธุรกิจ / R&D

Fintech, E-Sport Call Center, Support

Unicorns

High-Tech

ธุรกิจใหญ่

-

บริษัทข้ามชาติ

บริษัทข้ามชาติ

บริษัทข้ามชาติ

มหาวิทยาลัย

-

Multimedia Univ.

Apple, Monash

VNU-HCMC

โครงสร้างพื้นฐาน

รัฐ

รัฐ

เอกชน

รัฐ

ผู้บริหารโครงการ

รัฐ

เอกชน

เอกชน

รัฐ

EECd

EECd

EECd

EECd & EECi

เทียบได้กับ
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ตาราง : เปรียบเทียบที่ตั้ง ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี และ Global Data Center ในแต่ละประเทศ
Provider
Amazon
Services
Google
Cloud
Microsoft
Azure
Alibaba
Cloud

เกาหลีใต้

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

ไทย

โซล

ฮ่องกง

สิงคโปร์

จาการ์ต้า

-

-

-

โซล

ฮ่องกง

สิงคโปร์

จาการ์ต้า

-

-

-

ปูซาน , โซล

ฮ่องกง

สิงคโปร์

จาการ์ต้า

-

-

-

-

ฮ่องกง

สิงคโปร์

จาการ์ต้า

กัวลาลัมเปอร์

-

-

Silicon

ซงโด,

Valley

แดจอน

ย่านไซเบอร์ ย่านปังโกล,
พอร์ต

วันนอร์ธ

นิวจาการ์ต้า ไซเบอร์จายา

โฮจิมินห์
ตะวันออก

(บ้านฉาง) *

* อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาตามรายละเอียดโครงการฉบับนี้

แผนการตลาด (เบื้องต้น)
§ เน้นผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแนะนำฐานลูกค้า
§ ทำการตลาดโดยเน้นเป้าหมายบริษัทวิจัยพัฒนาทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงบริษัท IT & Software
ชั้นนำระดับโลก อย่างน้อย 60 ราย
§ มีการทำโครงการการใช้พื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศ เช่น MIT ฯลฯ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจและส่งเสริมการขาย
§ หาโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ เช่น World Economic Forum, World Bank
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7. ที่ตั้งโครงการ และความพร้อมของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ
โครงการขอจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง ตั้งอยู่
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 โดยห่างจากทางหลวงประมาณ 1.5 กม. ในท้องที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง ขนาดพื้นที่ประมาณ 519 ไร่ โดยได้ออกแบบเป็นเมืองธุรกิจใหม่ที่ให้บริการสนับสนุนเอกชนทำวิจัย
พัฒนาและนำงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่ไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
• ทิศเหนือ

จรดทางสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ความกว้าง 10 เมตร

• ทิศใต้

จรดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3

• ทิศตะวันออก

จรดทางสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ความกว้าง 8 เมตร

• ทิศตะวันตก

จรดคลองพะยูน

ที่สำคัญการคมนาคมถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานทีต่ ่างๆ ดังนี้
o สนามบินอู่ตะเภา

ระยะห่าง

10 กม.

o ท่าเรือมาบตาพุด

ระยะห่าง

15 กม.

o ท่าเรือสัตหีบ

ระยะห่าง

25 กม.

o ท่าเรือแหลมฉบัง

ระยะห่าง

50 กม.
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พื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง เนื้อที่ประมาณ 519 ไร่ เพื่อขอจัดตั้งเป็นเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ และขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 ประเภทในพื้นที่เดิม ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (ม.) ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (รม.) และที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ชบ.)
ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (ขก.)
ที่ตั้งโครงการ
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8. แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางโครงการจะจัดทำโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม โดยการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ จะเป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ว่าด้วยมาตรฐานระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่องที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย
และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ

9. ลักษณะนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตส่งเสริมฯ
โครงการจะมีรูปแบบธุรกิจในการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นการวิจัยพัฒนา (R&D) และที่เป็นธุรกิจต่อยอดซึ่งใช้งานได้จริง เช่น
เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาการเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ดังนี้
9.1 เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
- Green Area: มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด
- Surveillance: มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติให้แก่ประชาชน
- Water Management: มีการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการภายในพื้นที่
- Waste Management: มีการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลให้เหลือน้อยที่สุด
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9.2 เทคโนโลยีด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
- Smart Building: การสร้างอาคารภายในโครงการ จะเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการ
ประหยั ดพลั งงานอย่ างอั ตโนมั ติ และประชาชนผู ้ อาศั ยในโครงการจะสามารถควบคุ มอุ ปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านระบบ Internet of Thing (IoT)
- Smart Medical: ผู้อาศัยในโครงการจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพผ่านอุปกรณ์ Device ต่างๆ
- Smart Security: มีระบบ CCTV และศูนย์ควบคุมสั่งการดูแล 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งโครงการ
9.3 เทคโนโลยีด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
- Data Center: มีการให้บริการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเก็บรวมรวมและจัดสรรข้อมูล Big Data
- Education Center: มีพื้นที่การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
- 5G Network: มีการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร
9.4 เทคโนโลยีด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
- Renewable Energy: ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและใช้พลังงานสะอาดประเภทต่างๆ ภายในโครงการ
- Smart Grid: มีการควบคุม สำรอง และจัดสรรปริมาณไฟฟ้าภายในโครงการด้วยระบบอัตโนมัติ
- EV Charging Station: มีการจัดสถานีชาร์ตไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) อย่างเพียงพอ
9.5 เทคโนโลยีด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
- Operation Center: มีศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง (Command Center) เพื่อติดตามสั่งการครบวงจร
เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ, ระบบกำจัดขยะ, ระบบ CCTV, ระบบการจราจร ฯลฯ ภายในโครงการ
โดยจะเชื่อมกับสถานีตำรวจ, สถานีดับเพลิง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ในพื้นที่
- e-Registration: มีระบบลงทะเบียนอัตโนมัติภายในโครงการ เช่น face recognition ของโรงแรม
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สนามบิน ฯลฯ
- e-Tax Receipt: การออกใบกำกับภาษีของร้านค้าจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานสรรพากรท้องที่เพื่อ
สามารถรับรู้ยอดจัดเก็บภาษีได้แบบ Real-time
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9.6 เทคโนโลยีด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
- EV Car: สนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ภายในโครงการ
- Smart Traffic: มีระบบควบคุมสั่งการจราจรอัตโนมัติภายในโครงการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม
- Smart Parking: มีระบบจัดสรรพื้นที่จอดรถอัตโนมัติเพื่อป้องกันปัญหากีดขวางการจราจร
9.7 เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
- Financial Center: ส่งเสริมสถาบันการเงิน หน่วยงานตลาดการเงิน และตลาดทุน เข้ามาเปิดสาขา
ให้บริการภายในศูนย์ธุรกิจของโครงการ เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ
- Medical Center: มีศูนย์รักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับผู้ใช้บริการทั้งที่อยู่
ภายในโครงการและจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือชาวต่างประเทศ
- Payment System: สนับสนุนให้มีระบบการชำระเงินแบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่
ทันสมัยและปลอดภัย รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับระบบการเงินใหม่ๆที่
เป็นที่ยอมรับในอนาคต

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกำหนดเขตส่งเสริมฯ
10.1

ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาเพื่อใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับ
โครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10.2

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า อันเป็นการขยายขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศ

10.3

ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่และเพิ่มทักษะให้แก่แรงงาน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจ้างงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน

10.4

ทำให้มีระบบ Global Data Center และฐานข้อมูล Big Data ที่เป็นมาตรฐานสากล อันถือว่า
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

10.5

สามารถมีข้อมูล Big Data ซึ่งถือว่าเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้านดิจิทัลให้แก่
ภาคเอกชนนำไปใช้ ต่ อยอดเพื ่ อเป็ นการผลั กดั นกระตุ ้ นให้ ธุ รกิ จ Fintech และอื ่ นๆ ของ
ประเทศเติบโตได้เร็วขึ้น
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11. ผลการศึกษาจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง ไม่เข้าข่าย
กิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมฯ
ทางโครงการจะพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการสร้างการรับรู้ให้แก่ชุมชนใน
พื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนในพื้นที่บริเวณโครงการ

12. มาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่
โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง ไม่เข้าข่าย
กิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม โครงการจะพิจารณานำ
ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามข้อ 11 มาประกอบการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิด
จากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือชุมชนที่
อาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก ข.
แผนที่แสดงระวางที่ดินประมาณ ๕๑๙ ไร่ บริ เวณศูนย์นวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
ตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง

30

แผนที่แสดงระวางที่ดินประมาณ ๕๑๙ ไร่ บริ เวณศูนย์นวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
ตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง

31

ล าํ ดับ เลขทีด2 นิ

ตารางสรุปหมายเลขระวางทีด2 นิ ทีต2 ดิ ก บั ล าํ ราง ห้ วย และทางสาธารณะประโยชน ์
บริเวณศูน ย์น วัตกรรมดิจ ิทลั และเทคโนโลยีขนั6 สูงบ้านฉาง ตําบลบ้านฉาง อ าํ เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
พื6น ทีป2 ระมาณ 519 ไร่ 69.2 ตารางวา
เน ื6อ ที2
เลขทีโ2 ฉนด
ท้อ งที2
ไร่
งาน
ตรว.
2177
16
2
72.2
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
2178
1
2
29.1
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
2179
17
0
87.1
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
2751
20
3
24.3
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
5749
4
3
73.8
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
5750
22
3
82.1
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
5751
9
1
51.6
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
5752
1
1
88.1
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
5753
1
0
63.6
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2502
2503
2504
112
62
711
712
713
127

10

11

5920

21

1

0

ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2

2
2
3
3
0
3
1
3
3
2
1
3

64
65.2
80.7
89.1
27.5
76
61.4
21.6
78.6
52.3
16.7
96.2

ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
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1.บทนำ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) คือแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม
วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้วางแผนพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
แบบเชื่อมโยงธุรกิจที่ส่งเสริมกันให้อยู่ด้วยกันในลักษณะแบบรวมกลุ่ม (Cluster) เช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแลกเปลี่ยนและความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ ลดการเกิดการสูญเสียพลังงานเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้แรงงานราคาถูกเป็นเครื่องมือหลักในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
นั ้ น จะต้ อ งใช้ ค วามรู ้ เ ป็ นพื ้ นฐาน (Knowledge Based) ในการพั ฒนา ซึ ่ ง วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจ
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง เป็นเครื่องมือทางนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนา และสร้างให้เกิดการพัฒนากำลังคน และพัฒนาประเทศ
เพื่อนำพาสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สมดุลและยั่งยืน โดยช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวก
และสนับสนุนเอกชนทำวิจัยพัฒนา หรือนำงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่ไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือสร้างความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยพัฒนา เนื่องจากจะเป็นแหล่งรวมนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม (ภาคการผลิต) ภาคการศึกษาและวิจัย ภาครัฐ และภาค
ชุมชนท้องถิ่น และระหว่างภาคการผลิตด้วยกันเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ สร้างธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยพัฒนาเข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย
การขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ คือบริเวณพื้นที่ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิ
ประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงาน การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการบริการอื่นที่จำเป็น ดังนั้นศูนย์
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ ตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดตั้ง
เปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งต่อไป
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2. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการขอจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ โครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง ซึ่งในช่วงการดำเนินงาน รับฟัง
ความเห็นนั้นมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้นผู้จัดรับฟังความคิดเห็นจึงเลือกใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็น โดยการสนทนากลุ่มย่อยและสัมภาษณ์
รายบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง
เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 การคัดเลือกพื้นที่รับฟังความคิดเห็น
ผู้จัดรับฟังความคิดเห็นคัดเลือกพื้นที่ที่จัดรับฟังความคิดเห็น จำนวน 4 ชุมชน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ที่มี
ความเกี่ยวข้องและอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยคัดเลือกชุมชนเนินสำเหร่ หมู่ที่
3 ชุมชนเนินกระปรอกหมู่ที่ 6 และชุมชนภูดร ห้วยมะหาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ผ่านการแนะนำโครงการจากเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการที่ติดประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง (รูปที่ 1) สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
(รูปที่ 2) และการชี้แจงด้วยวาจารวมทั้งเอกสารแนะนำโครงการ (ภาคผนวก) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น เพราะโครงการยังไม่จบกระบวนการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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รูปที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการที่ติดประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง

รูปที่ 2 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
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อย่างไรก็ตาม ผู้จัดรับฟังความคิดเห็นยกเว้นการคัดเลือกชุมชนนอกพื้นที่ เนื่องจากอาจทำให้ผู้มีส่วน
ได้เสียเกิดความสับสน และไม่สามารถให้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ได้ขอสัมภาษณ์กับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และส่วนของการปกครองท้องที่ ได้สัมภาษณ์กำนันตำบล
บ้านฉางและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นตำแทนข้อมูลจากผู้นำชุมชน
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ จั ดรั บฟั งความคิ ดเห็ นใช้ การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In depth interview) กั บผู้ ให้ ข้อมู ลหลั ก (Key
informants) จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับทราบการแนะนำโครงการจากเอกสารและคำชี้แจง
ของโครงการ โดยจำแนกผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ก ารกำหนดผู้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของสำนั ก คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยผู้รับผลกระทบโดยตรง หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่และองค์กรเอกชน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทำการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายจนไม่พบข้อสงสัยและไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น โดยจะให้ความสำคัญในการรวบรวม
ข้อมูล 4 ประการดังนี้
2.2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลายและระยะเวลาการรับฟังความเห็น
ในปัจจุบันสำนักคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีระเบียบว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2564 กำหนดให้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะให้มีการรับฟังความเห็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ ไม่กำหนดว่าจะต้องประชุมกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนชั่วโมงในการรับฟังความเห็นที่ตายตัว และมี
ความเห็นว่าการจัดเวทีแบบเป็นทางการโดยรวมทุกกลุ่มในเวทีเดียวจะทำให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากโครงการไม่กล้าแสดงความเห็น อีกทั้งสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ไม่เหมาะสำหรับ
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นผู้จัดรับฟังความเห็นจึงออกแบบวิธีการรับฟังให้เหมาะสมกับลักษณะของ
คนในพื้นที่ ทั้งเรื่องวันเวลาและสถานที่จัดรับฟังความเห็นและรูปแบบการรับฟังความเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้
ข้อมูลจากกลุ่มผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในการจัดทำรับฟังความคิดเห็นที่เสนอว่า แนวทางการรับฟังความเห็น
ของประชาชนควรเปิดกว้างเพื่อให้สามารถออกแบบวิธีการรับฟังให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่และลักษณะ
โครงการ และไม่ควรกำหนดเวลาตายตัวเหมือนแนวทางปัจจุบัน สำหรับในบางพื้นที่อาจใช้วิธีรับฟังความเห็น
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเทศบาล โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มาแสดงความเห็นมีตัวตน
จริงผ่านการแสดงตัวด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และเห็นว่าการจัดรับฟังความเห็นควรจัดเป็นกลุ่มย่อย มี
การลงไปคลุกคลีกับชุมชนใช้วิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจและให้ข้อมูลที่
เป็นจริง ผู้จัดรับฟังความคิดเห็นจึงยึดหลักการ “อยากได้ข้อมูลจากชาวบ้าน ต้องเข้าหาชาวบ้าน ไม่ใช่ให้
ชาวบ้านหยุดงานไปหา”
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ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวและค้าขาย แนะนำว่ากระบวนการรับฟังไม่ควรทำ
หลายครั้งเพราะจะรบกวนเวลาประกอบอาชีพ และไม่ควรกำหนดเวลาแบบตายตัวเนื่องจากจะทำให้ไม่มี
โอกาสซักถามให้สิ้นสงสัย ซึ่งการรับฟังหลายครั้งและใช้ระยะเวลามากไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความเห็น
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาและเน้นวิธีการที่ทำให้เกิดการรับฟังความเห็นอย่างแท้จริง เปิด
โอกาสให้มีการสอบถามจนได้ข้อสรุปและสามารถปิดประเด็นได้ทุกประเด็น สิ่งสำคัญคือต้องรับฟังความเห็นให้
ครบถ้วนทุกประเด็น
2.2.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมในการรับฟังความเห็น
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เสนอให้ผู้จัดรับฟังความคิดเห็นลงพื้นที่แบบไม่เป็นทางการก่อนรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนให้มีความเข้าใจโครงการอย่างถูกต้อง เพียงพอ ก่อนกรอกข้อมูลหรือบันทึก
ความเห็น เพื่อวิเคราะห์ชุมชนศึกษาลักษณะของพื้นที่และนำมาวางแผนการที่เหมาะสม เพราะการมีส่วนร่วมที่
แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้รับฟังความเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบตัวจริงในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นการ
วางแผนก่อนลงรับฟังจึงมีความสำคัญมาก สอดคล้องกับหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านฉางที่เสนอให้ผู้จัดรับฟัง
ความเห็นลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากโครงการด้วยตนเอง เนื่องจาก
ปัจจุบันการทำประชาพิจารณ์มักใช้วิธีติดต่อผู้นำชุมชนให้หาคนไปเข้าร่วมรับฟังความเห็น ซึ่งผู้นำชุมชนอาจ
เป็นผู้ได้ประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์จากโครงการที่จะเข้ามาในพื้นที่ คนที่ผู้นำชุมชนนำไปเข้าร่วมจึงเป็นคน
ที่อาจจะเข้าข้างหรือคัดค้านโครงการตามที่ผู้นำชุมชนจะเลือก ดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงหมู่บ้านและหา
ข้อมูลด้วยตนเองจึงสำคัญมาก ผู้จัดรับฟังความเห็นอาจจะแฝงตัวในชุมชนสักระยะหนึ่งก่อนจัดรับฟังความเห็น
เพื่อทำความเข้าใจบริบทชุมชนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างเพียงพอที่จะ
สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน และสามารถจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเพื่อบริหารจัดการความต้องการของแต่ละกลุ่มและ
เพื่อจัดการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนรับฟังความเห็น และเสนอให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจของโครงการมา
พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการก่อน โดยยังไม่ปักธงว่าจะก่อสร้างโครงการแบบไหนและใช้
พื้นที่ตรงไหน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจัดหลายครั้งตามบริบทของพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลจากชุมชน การที่เจ้าของ
โครงการลงมาพูดคุยและตกลงเบื้องต้นกับคนในพื้นที่เรื่องการเลือกพื้นที่และแบบการก่อสร้างก่อนจนตกผลึก
แล้วค่อยจัดรับฟังความเห็นตามที่กฎหมายกำหนดจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้มาก
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มชุมชน เสนอให้มีกระบวนการเพื่อเตรียมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจ
โครงการและสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงในการรับฟังความเห็น เพิ่มกระบวนการเพื่อช่วยให้ประชาชน
เข้าใจลักษณะโครงการ เนื่องจากการนำเสนอในเอกสารแนะนำใช้ศัพท์เทคนิคและทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ส่วนมากของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประชาชนมักจะบอกว่า “พูดแต่เรื่องฟังไม่รู้เรื่อง บอกมาเลยจะทำอะไร มีผลอะไร
พูดเรื่องวิชาการเกินไป คนในพื้นที่เรียนมาน้อยอยากให้เห็นใจคนในชุมชนบ้าง ชาวบ้านได้แต่แค่รับฟังไม่รู้จะ
แสดงความเห็นอย่างไร” ทั้งนี้ควรมีนักวิชาการเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจ
โครงการ สามารถมอบประเด็นทั้งหมดที่เขียนไว้ให้ผู้จัดรับฟังความเห็นไปรวบรวมในรายงานให้ครบถ้วน
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2.2.3 การกำหนดบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ผู้จัดเห็นว่า ในการประชุมกลุ่มย่อย หากผู้ที่แสดงความเห็นมีหน่วยงานราชการและนักวิชาการอยู่ด้วย
ในกลุ่ม ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในพื้นที่มักไม่กล้าแสดงความเห็น ดังนั้นในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ผู้ให้
ข้อมูลจะแยกและเน้นที่กลุ่มรับฟังความเห็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สำหรับข้าราชการและผู้นำชุมชนควรรับ
ฟังความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่เท่านั้น ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มประชาชนทั่วไปเสนอให้กำหนด
สัดส่วนผู้มีส่วนได้เสียโดยให้น้ำหนักกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการมาก
ที่สุด
นอกจากนี้หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง เสนอให้ผู้จัดรับฟังความคิดเห็นแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ
เกี่ยวกับโครงการ และควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมรับฟังความเห็นเท่านั้น เนื่องจากการนำหน่วยงาน
ราชการมาเข้าร่วมรับฟังความเห็นรวมกับพื้นที่ จะทำให้คนในพื้นที่ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบตัวจริงไม่กล้าแสดง
ความเห็น ดังนั้นรูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอควรต่างกัน สำหรับเอกสารแนะนำ
โครงการ มีเพียงผู้ที่มีการศึกษาเท่านั้นที่อ่าน แต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วๆ ไป ไม่ได้อ่านเพราะเข้าใจ
ยากและมีจำนวนหน้ามากเกินไป นอกจากนี้รูปแบบการจัดรับฟังกับประชาชนควรใช้รูปแบบการนำเสนอแบบ
ง่าย ไม่ต้องลงรายละเอียดทางเทคนิค แต่เน้นให้เข้าใจว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมีอะไรบ้าง เพื่อให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบนั้นได้
2.2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนหลังจากรายงานได้รับความเห็นชอบ
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ มีข้อเสนอแนะเหมือนกันคือควร
มีการคืนข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหลังรายงานเห็นชอบ โครงการควรคืนข้อมูลให้
ประชาชนรับทราบด้วยว่าโครงการได้นำข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลจากประชาชนไปใช้ในรายงานอย่างไร
หรือได้นำไปกำหนดมาตรการอะไรในรายงานบ้าง ที่สำคัญที่สุดผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่
เสนอว่าควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมหลังจากที่รายงานได้รับความเห็นชอบและดำเนิน
โครงการแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทีม่ คี วามเป็นกลางเป็นกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการได้ทำตามมาตรการติดตามตรวจสอบที่กำหนดในรายงานอย่างแท้จริง
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดตั้ง
เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ข้อ 8. กำหนดให้จัดทำสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของโครงการโดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสและเข้มแข็ง
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้จัดรับฟังความคิดเห็นทำการคัดเลือกข้อมูลมาจำแนกให้
เห็นความหลากหลายแล้วจัดประเภทของข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ใช้สัมภาษณ์และให้ประชาชนได้มีโอกาสเขียน
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยผู้จัดรับฟังความคิดเห็นเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และ
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ได้รับการตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าข้อมูลเชื่อถือได้มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันโดยวิธกี ารวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสร้ า งข้ อ สรุ ป โดยวิ ธี ก ารจำแนกชนิ ด ข้ อ มู ล (Typological Analysis) และใช้ ว ิ ธี
เปรี ยบเที ยบแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มกั บความคิ ดเห็ นของผู้ มีส่ วนได้ เ สี ยจากการสั มภาษณ์ มาสั งเคราะห์
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพึงปรารถนาโดยวิธีการวิธีพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
3. ผลการรับฟังความคิดเห็น
ผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละประเด็นได้ในตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ลำดับที่

หัวข้อ

1

ข้อมูลทั่วไป :
-เพศชาย
-เพศหญิง
อายุ :
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
การศึกษา :
-ต่ำกว่าปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ :
-นักเรียน / นักศึกษา
-ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
-ลูกจ้างเอกชน / พนักงานบริษัท
-ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
-อื่นๆ
ด้านการรับรู้เข้าใจผลกระทบโครงการ:
-รายละเอียดการขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
-แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพดิน
-แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ
-แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศ
-แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพเสียง
ด้านการรับรู้เข้าใจประโยชน์ของโครงการ:
-ด้านการจ้างงานของบุตรหลาน

2

3

4

5

6

จำนวนผู้
เห็นด้วย

จำนวนผู้
ไม่เห็นด้วย

รวม
(คน)

หมายเหตุ

109
191
58
51
70
63
58
271
28
1
13
58
62
2
165
267
274
274
274
274

33
26
26
26
25

300
300
300
300
299

293

7

300
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7

-ด้านเศรษฐกิจชุมชน
-ด้านสาธารณูปโภค
-ด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
-การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของโครงการฯ
-โครงการฯจะพัฒนาท้องถิ่น
-การปรับเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

289
288
287

11
12
13

300
300
300

289
293
287

11
7
13

300
300
300

จากตารางผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปผลได้ 4 ประเด็น ดังนี้
3.1 ด้านการรับรู้เข้าใจถึงผลกระทบในโครงการ:
การศึกษานี้พบว่าผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 91 ทราบรายละเอียดการขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ของโครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง แต่ผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 9 ไม่มีความเข้าใจ
และไม่รู้ว่าจะมีส่วนร่วมมือชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดผลกระทบต่อคุณภาพดิน น้ำ อากาศ
และเสียง ได้อย่างไร โดยเสนอแนะให้ผู้จัดรับฟังใช้คำศัพท์ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ และแนะนำให้ทำ
ประชาสัมพันธ์มากกว่าที่ทำไว้อีก
ในประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งแนะนำให้โครงการจัดทำผังระบบการจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำ
เสียในพื้นที่ของโครงการ อีกทั้งเสนอให้โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และหาช่องทางทางการตลาด
ให้กับคนในพื้นที่ด้วย ซึ่งโครงการได้ชี้แจงแผนผังระบบบำบัดน้ำเสียและแนวทางการจัดการน้ำเสียในโครงการ
จนเป็นที่เข้าใจของประชาชน และรับคำเสนอแนะจากชุมชนในการจัดทำมาตรการและแผนการสนับสนุน
อาชีพของท้องถิ่นรวมทั้งแผนการส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชนต่อไป
3.2 ด้านความเข้าใจประโยชน์ของโครงการ:
การศึกษานี้พบว่าผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 97 มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า เมื่อเกิดการพัฒนาโครงการจะ
ทำให้เกิดการจ้างงานกับบุตรหลานในพื้นที่ และจะทำให้บุตรหลานมีการศึกษา มีสาธารณูปโภคในพื้นที่ครบ
ครัน ชุมชนเจริญขึ้น ประชาชนได้รับการจ้างงานมากขึ้น การคมนาคมรอบๆ โครงการสะดวก รวดเร็ว เดินทาง
ง่าย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท้องถิ่นและประชาชนได้รับรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้พบว่า
ผู้มีส่วนได้เสียเสนอให้โครงการจัดโอกาสให้กับชุมชนได้เข้าถึงประโยชน์อย่างชัดเจนมากกว่านี้
มีอัตราส่วนร้อยละ 3 ที่ไม่คาดหวังว่าโครงการจะเกิดประโยชน์กับภาคประชาชนโดยตรง และเห็นว่า
ประโยชน์จะไม่ถึงประชาชนในพื้นที่เลย แต่น่าจะเกิดประโยชน์กับโครงการเท่านั้น เนื่องจากยังเชื่อว่าการ
ประกอบธุรกิจและกิจการของโครงการต้องใช้อุปกรณ์และบุคลากรชั้นสูง คนท้องถิ่นอาจะยังไม่มีความสามารถ
และอาจจะมีโอกาสเพียงแค่เป็นคนงานทั่วไปเท่านั้น ซึ่งในประเด็นนี้ โครงการได้รับข้อเสนอแนะในการจะ
จัดทำมาตรการที่จะส่งเสริมการศึกษาและแรงงานในพื้นที่ต่อไป
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3.3 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ:
การศึกษานี้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอแนะให้แยกกรณีความคิดเห็นในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ของโครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง ออกจากกรณีการแสดงความเห็นในการ
ปรับเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พบว่าผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 98 เห็นด้วยในการจัดตั้งจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง และเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และเศรษฐกิจ
ชุมชนดีขึ้น มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการจ้างงาน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประชาชนให้การสนับสนุนโครงการ
มีเพียงร้อยละ 2 ที่เห็นว่าความเป็นอยู่วิถีแบบเดิมๆ ก็ไม่มีผลเสียอะไร และไม่ชอบความวุ่นวาย อยาก
อยู่อย่างสงบ โดยในประเด็นนี้ โครงการได้ชี้แจงในการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในที่ดินของโครงการว่ามีส่วนที่
เป็นพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ ไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับประชาชนในพื้นทีด่ ้วย
3.4 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน:
การศึกษานี้พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 98 มีความเข้าใจและเห็นด้วยในการปรับเปลี่ยนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผัง EEC โดยประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ รับทราบและไม่คัดค้านการนำพื้นที่โครงการศูนย์
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง เนื้อที่ประมาณ 519 ไร่ เพื่อขอจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ และการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 ประเภทในพื้นที่เดิม ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
เมือง (ม.) ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (รม.) และที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ชบ.) เป็นที่ดินประเภท
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (ขก.)
ทั้งนี้ มีอัตราส่วนร้อยละ 2 ที่ยังไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินคืออะไร เปลี่ยนอย่างไร
เปลี่ยนเฉพาะพื้นที่ไหน ซึ่งเมื่อรับฟังการอธิบาย ส่วนมากจะเข้าใจ แต่ก็มีเพียงบางท่านที่ไม่เข้าใจรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงผัง ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการทำความเข้าใจรูปแบบใหม่

รูปที่ 3-4 ภาพบรรยากาศระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
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4. บทสรุป
การรับฟังความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง
บ้านฉาง สถานที่บริเวณ หมู่ที่ 3, 6, และ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และเพื่อสังเคราะห์
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ทุกฝ่ายพึงปรารถนา ผู้ทำการรับฟังความคิดเห็นใช้ระเบียบวิธีการรับฟังเชิงคุณภาพ
โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียที่เคยรับทราบการแนะนำกิจกรรมในโครงการจากการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ จำนวน 300 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4 ประการ ได้แก่
1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลายและระยะเวลาการรับฟังความเห็น
2) กระบวนการเตรียมความพร้อมในการรับฟังความเห็น
3) การกำหนดบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และ
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนหลังจากรายงานได้รับความเห็นชอบ
ผลการรับฟังความคิดเห็นด้านการรับรู้เข้าใจถึงผลกระทบในโครงการ: พบว่าผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 91
ทราบรายละเอียดการขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของโครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้น
สูงบ้านฉาง แต่ผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 9 ไม่มีความเข้าใจและไม่รู้ว่าจะมีส่วนร่วมมือชี้แนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดผลกระทบต่อคุณภาพดิน น้ำ อากาศและเสียง ได้อย่างไร
ด้านความเข้าใจประโยชน์ของโครงการ: พบว่าผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 97 มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า
เมื่อเกิดการพัฒนาโครงการจะทำให้เกิดการจ้างงานกับบุตรหลานในพื้นที่ และจะทำให้บุตรหลานมีการศึกษา
มีสาธารณูปโภคในพื้นที่ครบครัน ชุมชนเจริญขึ้น ประชาชนได้รับการจ้างงานมากขึ้น การคมนาคมรอบๆ
โครงการสะดวก รวดเร็ว เดินทาง ง่าย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท้องถิ่นและประชาชนได้รับรับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้พบว่าผู้มีส่วนได้เสียเสนอให้โครงการจัดโอกาสให้กับชุมชนได้เข้าถึงประโยชน์
อย่างชัดเจนมากกว่านี้ โดยก็มีอัตราส่วนร้อยละ 3 ที่ไม่คาดหวังว่าโครงการจะเกิดประโยชน์กับภาคประชาชน
โดยตรง แต่คาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับโครงการเท่านั้น
ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ: การศึกษานี้ พบว่าผู้มี
ส่วนได้เสียร้อยละ 98 มีเห็นด้วยในการจัดตั้งจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของโครงการศูนย์นวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง และเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น มี
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ซึ่ง
เป็นเหตุผลสำคัญที่ประชาชนให้การสนับสนุนโครงการ มีเพียงร้อยละ 2 ที่เห็นว่าความเป็นอยู่แบบเดิมก็ไม่มี
ผลเสียอะไร
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ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน: พบว่าผู้มีส่วนได้เสียร้อย
ละ 98 มีความเข้าใจและเห็นด้วยในการปรับเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผัง EEC โดยประชาชนในพื้นที่
ส่วนใหญ่ รับทราบและไม่คัดค้านการนำพื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง
เนื้อที่ประมาณ 519 ไร่ เพื่อขอจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 ประเภทในพื้นที่เดิม ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (ม.) ที่ดินประเภทรองรับการ
พัฒนาเมือง (รม.) และที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ชบ.) เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
กิจการพิเศษ (ขก.) ซึ่งต้องมีข้อกำหนดห้ามใช้พื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ทั้งนี้ มีเพียงร้อยละ 2 ที่ยังไม่เข้าใจว่า การเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินคืออะไร เปลี่ยนอย่างไร
เปลี่ยนเฉพาะพื้นที่ไหน ซึ่งเมื่อภายหลังรับฟังการอธิบายแล้ว ส่วนมากมีความเข้าใจมากขึ้นและไม่คัดค้าน
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