




ใช้เวลา 24 วัน

ใช้เวลา 7 วัน



พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก เพราะมีความคืบหน้า  ในด้านต่างๆ พร้อมยืนยันว่าภายในปี 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้จะต้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
จะเร่งแก้ปัญหาที่มีทั้งหมดพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนทั้งกับนักลงทุนในพื้นที่และ นักธุรกิจจากภายนอก 
เพื่อให้เกิดโครงการน ารอ่งให้มากทีสุ่ด เพราะแม่สอดถือว่ามีศักยภาพสูง โดยต้องร่วมมือพัฒนากับเพื่อนบ้านสร้างการค้าที่ไร้พรมแดน 
เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากกว่า 1 แสนล้านบาท สิ่งส าคัญ คือ ต้องเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าจะ
ได้รับประโยชน์อย่างไร ด้านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับทางจังหวัดในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั้น นายกรัฐมนตรี 
พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี และ ประธานหอการค้าเมียวดี ที่มาให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรี ให้ค ามั่นว่า  จะท าให้มูลค่า
การค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มข้ึนและ ให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการลงพื้นที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  เร่งผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในรัฐบาลนี้  แม่สอดถือว่ามีศักยภาพ
สูง โดยต้องร่วมมือพัฒนา  กับเพื่อนบ้านสร้างการค้าที่ไร้พรมแดน เพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดนให้มากกว่า 1 แสนล้านบาท

รัฐบาลไทย ส่งมอบ เส้นทาง แม่สอด-เมียวดี-กอกาเร็ก พร้อม จัดพิธีปฐมฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย แห่ง
ท่ี 2 หลังจากมีการลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งท่ี 2 เส้นทางสายเมียวดี-กอกะเร็กเส้น
ตัดใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข 1 หรือ AH-1 โตเกียว-อิสตันบุล ระยะทาง 20,921 กิโลเมตรเช่ือมเอเชีย
ตะวันออกถึงยุโรป ซึ่งรัฐบาลไทยรับผิดชอบก่อสร้างถนนในช่วงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก วงเงินค่าก่อสร้าง 1,320 ล้านบาททั้งนี้ 
นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้มีโครงการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย(ตองยิน) แห่งที่ 2 มีมูลค่าการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 3,910 ล้านบาท การด าเนินการในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่จะเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม และขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการรองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากข้ึน และสอดรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

โครงการกอ่สรา้ง สะพานมิตรภาพ
ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 

มีมูลค่าการก่อสรา้ง
ทั้งสิ้น 3,910 ล้านบาท

เส้นทางสายเมียวดี - กอกะเร็กสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองผาอัน เมืองหลวงของรัฐ
กะเหรี่ยง เมืองสะเทิมในรัฐมอญและไปถึงนครย่างกุ้งได้ 

นายกฯหวังเขตศก.พิเศษตากเชื่อม ASEAN-EU พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามผลการด าเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก ระบุการที่เราจะสร้างบ้านแปลงเมืองประเทศไทยกันใหม่ ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ต้องท า
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยคือ มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ตามหลักการวิสัยทัศน์ของตน และ
ความมั่นคงต้องควบคู่ไปกับความมั่งค่ัง แล้วในวันหน้าจะยั่งยืน  หากท าจุดนี้ส าเร็จจะเป็น
ประตูไปสู่อันดามัน เช่ือมต่อ เมียนมาไปอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ตุรกี ยุโรป ซึ่งเป็นการ
เช่ือมต่ออาเซียนกับสหภาพยุโรป



เมียนมาเห็นด้วยกับการพฒันาโครงการในการพฒันาถนน Trilateral Highway ซึ่งจะเป็นการเช่ือมโยงการคมนาคมทางบกระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย เพราะจะช่วยส่งเสรมิการเช่ือมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียใต้ โดยไทยและเมียนมา เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียในการประชุม ASEAN +3 เพื่อพฒันาถนนเส้นดังกล่าว เนื่องจากว่าเป็นการพฒันาการเช่ือมโยงตามแนวทางพฒันามองตะวันออก หรือ LOOK EAST ของอินเดีย
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม เช่น การท าข้อตกลงการข้าระหว่างกัน เพื่อร่วมมือและแก้ไขปญัหาทางการค้า
โดยที่ไทยมมีูลค่าการลงทุนในเมียนมาเป็นล าดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และอังกฤษ การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมา เพื่อเป็นการเช่ือมโยงแนวเส้นทางพื้นทีเ่ศรษฐกจิระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และยงัมีการสรา้งเส้นทางถนนสามฝ่าย เช่ือมโยงไทย – เมียนมา – อินเดีย ซึ่งรัฐบาลไทยช่วยเหลือแบบให้เปล่า นอกจากนี้ยังมี
ความร่วมมือในด้านการแก้ปญัหาต่างด้าว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมา ความร่วมมือด้านยาเสพติดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว และความร่วมมือวิชาการ

เมียนมาเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการในการพัฒนาถนน Trilateral Highway
เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

พลเอกเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมา นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่งอินเดียและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประเทศไทย

มติ ครม. ให้ไทย-เมียนมา ถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศได้ 14 วัน ไม่ต้องท าวีซ่ามติ ครม. อนุญาตให้ทั้งผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและเมียนมา เข้าประเทศของแต่ละฝ่ายได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 14 วัน โดยการ
ยกเว้นวีซ่านี้ มีผลเพียงการเดินทางทางอากาศ ประกอบไปด้วยด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินนานาชาติของเมียนมาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินย่างกุ้ง  สนามบินมัณฑะเลย์ สนามบินเนปิดอ ซึ่งผลในทางกลับกัน ผู้ถือหนังสือ
เดินทางเมียนมาสามารถเข้าประเทศไทยทางอากาศ ทั้ง 23 สนามบินในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า 14 วัน ส่วนการเดินทางผ่านแดนทางบก ทุกด่านชายแดนถาวร ยังจ าเป็นต้องมีวีซ่า ซึ่งในอนาคตการเดินทางผ่านพรมแดน
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านต้องมีการอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตู สู่ ประชาคมอาเซียนต่อไป



นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่งอินเดีย สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ในวันพุธ (1 ก.ค.) ด้วยการประกาศเดินหน้าโครงการสร้างถนน
ความยาว 3,200 กิโลเมตร เช่ือมเมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระของอินเดีย เข้ากับ “อ าเภอแม่สอด”ในจังหวัดตากของไทย ช้ีหากสร้างเสร็จจะมีผลให้การค้าขาย
ข้ามพรมแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์จากระดับปัจจุบัน

รายงานข่าวซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันพุธ ( 1 ก.ค.) โดยหนังสือพิมพ์ “อินเดียน เอ็กซ์เพรสส์” ของอินเดีย ตลอดจนสื่อออนไลน์ช่ือดังของบังกลาเทศอย่าง 
“บีดนีิวส์24” ระบุว่า นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่งอินเดียในวัย 64 ปีซึ่งเข้ารับต าแหน่งหัวหน้ารัฐบาลแดนภารตะคนที่ 15 ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อ
เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ประกาศเร่งเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจคต์ก่อสร้างทางหลวงความยาวถึง 3,200 กิโลเมตร เพื่อเช่ือมโยงเมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระ
ทางภาคตะวันออกของอินเดียเข้ากับอ าเภอแม่สอดในจังหวัดตากของไทย โดยตัดผ่านเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของเมียนมาร์และปัจจุบันเป็น
เมืองใหญ่อันดับที่สามของประเทศรองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์

ในความเป็นจริงแล้ว โครงการก่อสรา้งทางหลวงซึ่งเปรยีบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซึ่งเช่ือมอินเดียเข้ากับ “ภูมิภาคอาเซียน” สายน้ีได้เริ่มต้นก่อสร้าง
มาบ้างแล้วบางส่วน แต่แหล่งข่าวทางการทูตในกรุงนิวเดลขีองอินเดียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีโมดีต้องการผลักดันให้การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมสายนี้มี
ความคืบหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางส่วนที่ต้องตัดผ่านประเทศเมียนมาร์

การเดินหน้าโครงการสร้างถนนความยาว 3,200 กิโลเมตร ( ซ่ึงเท่ากับความยาวของแนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดของเวียดนาม) ถือเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายต่างประเทศ “Act 
East policy” ของรัฐบาลโมดี ที่พัฒนาต่อยอดมาจากนโยบาย “Look East” ที่เน้นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศในเอเชียเป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็น “สมาชิกกลุ่มอาเซียน”

ทั้งน้ี เป็นที่คาดกันว่า บางส่วนของทางหลวงเศรษฐกิจสายน้ี จะเริ่มเปิดใช้ได้บางส่วนตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2016 แต่หากการก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 3,200 กิโลเมตร 
คาดว่าจะช่วยให้การค้าขายข้ามชายแดนระหว่างไทย เมียนมาร์และอินเดียจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้าลงได้
อย่างส าคัญ ในปัจจุบันการเดินทางจากรัฐมณีปุระของอินเดีย มายังเมืองมัณฑะเลย์ของเมียนมาร์ อาจต้องใช้เวลากว่า 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน แต่หากถนนสายน้ีแล้วเสร็จจะใช้เวลา
เหลือเพียง “14 ชั่วโมง” เท่าน้ัน

ในอีกด้านหน่ึง แหล่งข่าวซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในกระทรวงถนน การขนส่งและทางหลวง (MoRTH) ของอินเดียเปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี
นเรนทรา โมดี ต้องการใช้ทางหลวงเศรษฐกิจสายน้ีเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ าโขงทั้งลาว เวียดนามและกัมพูชาด้วยเช่นกัน ซ่ึงหากนโยบายน้ีประสบ
ความส าเร็จ จะส่งผลให้อินเดียมีทางออกสู่ทะเลเพิ่มขึ้นอีกแห่ง น่ันคือ ทางออกสู่ “ทะเลจีนใต้” ที่ถือเป็นเขตอิทธิพลดั้งเดิมของจีน 
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พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ....



พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ....

ก าหนดให้มีผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดย ท่านมีชัย  ฤชุพันธ์



พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ....

ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
มีอ านาจในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง



ร่าง พ.ร.บ.เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ...

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ...



พระราชบัญญัตเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาปรับใช้กบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก พ.ศ. ...



การขอรับการสนับสนุนและผลกัดนัให้กระทรวงมหาดไทย
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการในพ้ืนทีข่องอปท.14 ต าบล ในSEZตาก

** จัดตั้งคณะท างานประสานแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ต าบล ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณะ

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านการศึกษา

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม                      

** การท าความตกลงร่วมมือกนัเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง



นายขจร ศรีชวโนทยั รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลงพืน้ทีป่ระชุมมอบนโยบายแก่อปท. 5 อ าเภอโซนตะวนัตก 







มติคณะรัฐมนตรี 19 ม.ค. 2558 ให้ 5 พืน้ทีจ่ดัต ัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

2) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

3) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้

4) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

5) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราด

โดยเนน้การตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทัง้ในดา้น
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่การจา้งงานและสรา้งความ
เป็นอยู่ทีด่ใีหป้ระชาชนแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้วลักลอบ
เขา้มายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบน าเขา้สินคา้
เกษตรผดิกฎหมายจากประเทศเพือ่นบา้น และปัญหาความ
แออดับรเิวณดา่นชายแดน



พื้นท่ีด ำเนินกำรเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษตำก



1. ท่ีดินกรมธนารักษ์
2. ที่ดินกรมธนารักษ์มอบให้ กนอ.จัดสรรพื้นที่
3. ที่ดินก่อสร้างของด่านพรมแดนศุลกากร 100 ไร่
4. สะพาน ไทย–เมียนมา แห่งท่ี 2

3

4

3 4



ระเบียงเศรษฐกจิ Belt and Road Initiative (BRI)



โครงการทีรั่ฐบาลสนับสนุนพืน้ที ่SEZ TAK



โครงการทีรั่ฐบาลสนับสนุนพืน้ที ่SEZ TAK

1) ด้านการคมนาคมขนส่ง

2) ด้านไฟฟ้า

3) ด้านประปา

4) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายเอเชีย (นครแม่สอด-ตาก)



ด้านการคมนาคมขนส่ง



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก – แม่สอด 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 4 ตอน 





END OF PROJECT

(Highway No.85)

BEGINING OF PROJECT

(Highway No.12)

2nd MOEI River Bridge



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130

และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น า้เมย แห่งที ่2 พร้อมโครงข่าย 



โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด 



www.themegalle

ry.com



โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด 



ภาพปัจจุบันโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาตินครแม่สอด







ด้านไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สอด มีแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีมากข้ึนจาก 100.3 เมกกะวัตต์ (ปี 2560) เป็น 225 เมกกะวัตต์ (ปี 2567) 
ตามโครงการปี พ.ศ. 2558 – 2560 มูลค่าเงินลงทุนกว่า 1,015 ดังนี้

1) โครงการเร่งด่วนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด (ช่ัวคราว) ขนาด 1 x 25 เมกกาโวลต์แอมแปร์ (MVA.) งบประมาณ 14.46 ล้านบาท ด าเนินงานเสร็จ
แล้ว และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2558 ประกอบพิธีเปิดจ่ายไฟอย่างเป็นทางการเมื่อ ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2558

2) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งพื้นท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เงินลงทุน 953.13 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 (ขนาด 1X 50 เมกกาโวลต์แอมแปร์) งบประมาณ 234.29 ล้านบาท 

สถานะ: ปัจจุบันอยู่ระหว่างช้ันตอนการขอใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ แปลง นสล. เลขท่ี 33264 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จ านวน 1 ไร่ 2 งานเศษ

(2) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 3 (ขนาด 2X50 เมกกาโวลต์แอมแปร์) งบประมาณ 263.43 ล้าน เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดหาที่ดินเพื่อด าเนินการ

สถานะ: กนอ. เป็นผู้จัดหาที่ดินจ านวน 7 ไร่ รอความชัดเจนของท่ีดินท่ีจะได้รับจัดสรร

(3) โครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูง (ขนาด 115,000 โวลท์ จ านวน 57 วงจร-กม.) งบประมาณ 186.01 ล้านบาท 

สถานะ : อนุมัติแบบและค่าใช้จ่ายแล้ว

(4) ระบบจ าหน่าย (ขนาด 22,000 โวลท์ จ านวน 143 วงจร-กม.) งบประมาณ 269.4 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด 1, 2 และ 3   
สถานะ : อนุมัติแบบและค่าใช้จ่ายแล้ว



ด้านไฟฟ้า 



โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การจัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก



www.themegalle

ry.com



ด้านประปา 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด มีแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้้าประปาทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมใน

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จาก 35,000 ลบ.ม./วัน (ปี 2560) เป็น 78,240 ลบ.ม./วัน (ปี 2561) โดยมีโครงการดังนี้

ระยะที่ 1 : งบประมาณ 504.5 ล้านบาท (งบปี 2557) ได้แก่

1) โครงการปรับปรุง ขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อ.แม่สอด – อ.แม่ระมาด (ปี 2557 – 2560) งบประมาณ 452.5 ล้านบาท เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้น้้าประปาของประชาชนในพื้นที่อ้าเภอ แม่สอด เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม. และ 100 ลบ.ม./ชม. ในพื้นที่อ้าเภอแม่ระมาด มีความก้าวหน้าใน
การด้าเนินงาน ร้อยละ 37

2) โครงการรองรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเป็นโครงการปี 2559 เพื่อก่อสร้างระบบโมบาย แพลนท์ (Mobile Plant) 
รองรับนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่บ้านวังตะเคียน อ้าเภอแม่สอด ความจุขนาด 300 ลบ.ม./ชม. มีความคืบหน้าในการด้าเนินการ ร้อยละ 40

งบประมาณ 249.8 ล้านบาท (งบปี 2559) โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด (ระยะที่ 2) ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 13.89 % 
ช้ากว่าแผนงาน 22.76%

ระยะที่ 2 :  การก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ณ บริเวณอ่างเก็บน้้า ห้วยแม่สอดตอนบน นอกจากนี้ ได้ขอรับสนับสนุน
งบประมาณวางโครงข่ายท่อส่งน้้าประปาให้ครอบคลุม เส้นทาง ที่จะเกิดขึ้นใหม่ ในพื้นที่อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด และอ้าเภอพบพระ เพื่อรองรับ 
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากในปี 2561



www.themegalle

ry.com
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โครงการขุดเจาะอุโมงค์สายตาก - แม่สอด



เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
www.nakhonmaesotcity.go.th

จุดแขง็และสถานการณ์การลงทุน



 ชายแดนของประเทศไทยฝั่งอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้นถือเป็นประตูฝั่งตะวันตกที่ส าคัญเป็นอย่างมากต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไปยังเมียนมา
และอินเดีย เพราะเป็นเส้นทางการขนส่งที่สะดวกที่สุดที่จะสามารถเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งเมืองเศรษฐกิจส าคัญของเมียนมา รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณ
กว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทในการสร้างถนนจากเมียวดีไปยังกอกะเร็ก ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะท า
ให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ สถิติมูลค่าการส่งออกการค้าชายแดนของด่านแม่สอด ๓ ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี ๒๕๕๙ 79,627 ล้านบาท

ปี ๒๕๖๐ ๗๙,๒๗๑ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๑ (ประมาณการ) 6๗,๓๕๗ ล้านบาท

คาดว่า หากการลงทุนและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานมากข้ึนโดยเฉพาะระบบการขนส่งโลจิสติกส์ จะช่วยส่งผลท าให้ประตูของประเทศไทย
ทางฝั่งแม่สอดสามารถขยายตลาดสินค้าของไทยไปยังประเทศเมียนมา อินเดีย และยุโรปได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี
อินเดีย  นายนเรนทรา โมดี ได้มีการเปิดเผยเดินหน้าโครงการสร้างถนนความยาว ๓,๒๐๐ กิโลเมตร เชื่อมเมืองโมเรห์ ในรัฐมณีปุระของอินเดียเข้ากับ
อ าเภอแม่สอด จะท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ท าให้ในปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตากมากมายทั้งจากนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศ  สรุปสถานการณ์การลงทุนได้ดังนี้

โรงงานทั้งหมดในปัจจุบัน 48๐ โรงงาน เงินลงทุนทั้งหมด 9,0๘๗ ล้านบาท

สถิติโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตฯ (สะสมต้ังแต่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ –ปัจจุบัน) จ านวน ๑๖๖ โรงงาน เงินลงทุนทั้งหมด 2,9๑1 ล้านบาท

สถิติโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ (สะสมต้ังแต่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ –ปัจจุบัน) จ านวน ๑๔๑ โรงงาน เงินลงทุนทั้งหมด ๒,๓๒๕ ล้านบาท  

(ข้อมูลส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตำก ณ วันท่ี ๒ กันยำยน ๒๕6๒) www.nakhonmaesotcity.go.th

เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก
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รำยงำน วำม  ล ่อน หวกำรลงทุน ำ อุตสำหกรรม 
   การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก สะสม ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 มีจ านวนโรงงาน 738 โรงงาน 
เงินลงทุนทั้งสิ้น 20,221 ล้านบาท และมีจ านวนแรงงาน   51,613 คน โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้ 

จ ำ วกที่ 
จ ำนวน รงงำน 

( รงงำน) 
จ ำนวน ง นทุน 

(ล้ำน ำท) 
จ ำนวน นงำน ( น) 

 รงม้ำ 
ชาย หญิง รวม 

1 88 145.713 421 223 644 978.69 

2 117 261.487 908 1,850 2,758 2,387.98 

3 533 19,81.270 16,125   32,086 48,211 1,389,983.88 

รวม 738    20,221.470 17,454 34,159 51,613 1,393,350.55 
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เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก

กำรลงทุนใน  ้นที่  ทศ ำลน ร ม่สอด

ปัจจุ ันสถำนกำรณ์กำร ้ำกำรลงทุนใน  ้นที่น ร ม่สอด ต   ต   ก้ำวกระ ดดตำมกระ สกำรจัดต้ัง ขต
 ัฒนำ ศรษฐก จ   ศษตำก  ละน ร ม่สอด ท ำให้ ก ดกำร ข่งขันในตลำดอสังหำร มทรั ย์กันอย่ำงรุน รง มีกำร
ก่อสร้ำง ้ำน ด่ียว ทำวน์ ฮำส์ อำ ำรสูง อน ดม  นียม ห้ำงสรร ส น ้ำ ห้ำง ้ำปลีก ้ำส่งขนำดใหญ่    ่มขึ้น ป็น
จ ำนวนมำก 

(๑)  วำมสนใจของนักลงทุนใน ขต  ้นที่ ขต ทศ ำลน ร ม่สอด

นักลงทุนจำกต่ำงประ ทศ ( อน ด) ๕,๐๐๐ ล้ำน ำท

 อน ด (CP Land , Rich Condo) ๑,๐๐๐ ล้ำน ำท

 รง รม (Hop Inn , CP Land) ๕๐๐ ล้ำน ำท

ห้ำงสรร ส น ้ำ (Lotus , Makro , Robinson ,) ๓,๕๐๐ ล้ำน ำท

  รงกำรอำ ำร ำณ ชย์ (Best Groove , Theme) ๕,๐๐ ล้ำน ำท

 รง ยำ ำล ม่สอดรำม ๒๐๐ ล้ำน ำท

รวม ๑๐,๒๐๐ ล้ำน ำท
www.nakhonmaesotcity.go.th



เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก

(๒)  วำมสนใจของนักลงทุนใน  ้นที่ SEZ ตำก  ม่สอด  ม่ระมำด    ระ

Vee Condo ๒๐๐ ล้ำน ำท

Best Condo ๒๐๐ ล้ำน ำท

หมู่ ้ำน วีรยำ ๕๐ ล้ำน ำท

มำมำ  ฮมมำร์ท ๕๐๐ ล้ำน ำท

Mega Home ๕๐๐ ล้ำน ำท

 รง ยำ ำล ม่สอดอ น ตอร์ (  ร อว ชัย วศ) ๕๐๐ ล้ำน ำท

The Master Condo ๕๐๐ ล้ำน ำท

รวม ๒,๑๕๐ ล้ำน ำท

www.nakhonmaesotcity.go.th



นักลงทุนจากจีน (คอนโด)
๕,๐๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th





Rize condo

๒๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



CP Land

๑,๐๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



โรงแรม Hop Inn
๕๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



ห้างสรรพสินค้า
๕,๐๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



Best Groove

๒๕๐ล้านบาท



Thame

๒๕๐ล้านบาท
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โรงพยาบาลแม่สอดราม
๒๐๐ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



Vee Condo
๒๐๐ล้านบาท
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Best Condo
๒๐๐ล้านบาท



หมู่บ้านวรียา
๕๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



มามา โฮมมาร์ท
๑,๐๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



Mega Home

๕๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



โรงพยาบาลแม่สอดอนิเตอร์
(เครือวชัิยเวศ)
๕๐๐ ล้านบาท

www.nakhonmaesotcity.go.th



The Rich Condo
๒๐๐ ล้านบาท
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The Master Condo 

๕๐๐ ล้านบาท
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ระเบียงเศรษฐกจิ Belt and Road Initiative (BRI)



พืน้ท่ีเขตวฒันธรรมชาติพนัธุ ์จะกลายเป็นเขตอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจซึ่งรวมวฒันธรรมทอ้งถ่ินและลกัษณะ
ทางชาติพนัธุข์องพม่าและไทยเขา้ไวด้ว้ยกัน จะมี 108 เจดีย,์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยขงจือ้, ความประทับใจ
ของรัฐกะเหร่ียง, พืน้ที่ท่องเที่ยวกลางคืนแม่น ้าโขง, เทศกาลบอลลูนอากาศร้อนนานาชาติเป็นตน้/ส าหรบัการสนบัสนนุ
ดา้นอื่น ๆ ในพม่าเมือง YaTaiจะมีโรงเรียนอนุบาลโรงพยาบาลโรงงานบ าบัดน ้าสนามกีฬาและอื่น ๆ/ สนามบิน
นานาชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดร้บัการปรบัปรุงใหม่เพื่อใหก้ารเดินทางเพื่อธุรกิจส าหรบัแขกที่อยู่ ห่างไกลจากโลกจะ
สะดวกสบายมากขึน้และถนนริมแม่น า้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกสรา้งขึน้มาใหม่ซึ่งจะท าให้แนวคิดของ " เพื่อความ
สะดวกสบายและเพื่อประโยชนส์าธารณะ "

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี / ก๊กโก่



ศูนยบ์ริหารเมืองเอเชียแปซิฟิก

ศนูยบ์ริหารเป็นหน่วยงานท่ีสง่ตวัของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซียโกวหุบเขาแห่งเอเชียแปซิฟิก
ครอบคลุมพืน้ท่ี 881 ทางทิศใต้ เป็นองค์กรบริการครบวงจรท่ีรวมค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบและการอนุมัติขอ้มูลและการให้ค าปรึกษาการจัดการและประสานงานการ
รอ้งเรียนและการก ากบัดแูลหนา้ท่ีหลกัของ บริษัท ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมและเชิงพาณิชยภ์าษี
อากรประกาศศุลกากรและบริการอนุมติัอ่ืน ๆ บริการให้ค าปรึกษา ท่ีน่ีเรามุ่งเนน้ในเรื่อง
ของความปลอดภยัพิเศษทางเศรษฐกิจซึง่ลดความซบัซอ้นของขัน้ตอนลดเวลาท างานและ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพของงาน

หน่วยงานราชการเมียนมารใ์นเอเชียแปซิฟิก

ศุลกากรเอเชียแปซิฟิก

หนา้ท่ีหลกัของศลุกากรคือ: การก ากบัดแูลการจดัเก็บภาษีการลกัลอบน าเขา้และการ
จัดท าสถิติศุลกากร ปฏิบติัหนา้ท่ีหลกั ๆ ดังนี ้1. ก ากับดูแลและจัดการสินค้าน าเขา้
และสง่ออกสมัภาระผูโ้ดยสารและสิ่งของทางไปรษณียว์ิธีการขนส่งขาเขา้และขาออก 
2. ก าหนดอตัราภาษีและภาษีอ่ืน ๆ 3. ตรวจสอบการลกัลอบขนสินคา้ 4. ท าการคา้ท่ี
มองไมเ่ห็น การควบคมุ



รา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนินานาชาติรวบรวมแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายร้อยรายการ
และสินค้าแฟชั่นกว่าหมื่นรายการ ครอบคลุมมากกว่า 20 หมวดหมู่ ได้แก่ ยาสูบ ไวน ์น ้าหอม
เครื่องส าอาง นาฬิกา แว่นตากันแดด เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องหนังขนาดเล็ก อาหารและ
หา้งสรรพสนิคา้ ความหลากหลายและแบรนดท์ี่หลากหลายท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ในการ
ตอบสนองความตอ้งการในการเดินทางทั้งขาเขา้และขาออกอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ ใหม่
ส าหรบัผูบ้ริโภคในการสมัผสักบัการช็อปป้ิงปลอดภาษีระดบัโลก

หน่วยงานราชการเมียนมารใ์นเอเชยีแปซฟิิก

ครอบคลมุพืน้ท่ี เป็นเขตควบคมุภาษีพิเศษ การก ากับดูแลศุลกากรที่มีระดับสงูสดุของการเปิด
กวา้ง นโยบายท่ีดีที่สดุและฟังกช์ั่นที่สมบรูณท์ี่สดุซึ่งไดร้บัการอนุมติัจากรฐับาลพม่าและรัฐบาล
รฐักะเหรี่ยงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และการพฒันาเศรษฐกิจมนัจะเป็นประโยชนใ์นการใช้
ประโยชนจ์ากนโยบายพิเศษที่หลากหลายของ โซนภาษีที่ครอบคลมุบทบาทของมันในการค้า
น าเขา้และส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงการส่งออกอย่างจริงจังสรา้งศูนยโ์ลจิสติกระหว่าง
ประเทศในระดบัภมูิภาคและสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเขตพัฒนา โซนภาษี
ที่ครอบคลมุมีบทบาทอย่างมากในการด าเนินการถ่ายโอนอตุสาหกรรมระหว่างประเทศส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงและยกระดับการค้าการแปรรูปการขยายการค้าระหว่างประเทศและการ
สง่เสริมการจา้งงานและเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการกระตุน้การพฒันาทางเศรษฐกิจของเขต
พฒันา

ร้านค้าปลอดภาษีในทา่อากาศยานนานาชาตเิอเชียแปซิฟิก พืน้ทีคุ่้มครองครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก



โซนเทคโนโลยีบล็อกเชนในเอเชียแปซิฟิกครอบคลมุพืน้ที่ 5,386 เอเคอรบ์นพืน้ฐานของเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตและสวนอตุสาหกรรมสารสนเทศ 
มุง่มั่นที่จะเป็นสถานที่รวบรวมหลกัส  าหรบัเทคโนโลยีของพม่าภายใน 5-10 ปี โซนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีส่วนที่ใชง้านได ้เช่นฐานนวตักรรม
อินเทอรเ์น็ต ศนูยพ์ฒันาเทคโนโลยี และพืน้ที่สนบัสนนุที่ครอบคลมุ ระยะแรกของโครงการเปิดตวัในระหวา่งปี และจะมุง่เนน้การสรา้งส  านักงานใหญ่
ดา้นเทคโนโลยีการวิจยั และพฒันาศนูยพ์ฒันาอินเทอรเ์น็ตขนาด 20,000 ตารางเมตร ในอีกสองถึงสามปีหลงัจากเสรจ็สิน้พืน้ที่หลกัของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มากกวา่ 1,500 องคก์ร ดึงบุคลากรที่มีพรสวรรคร์ะดบัสงูทางนวตักรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5,000 คน จากสาขาต่าง ๆ 
ส่งผลใหส้ดัส่วนของผูมี้งานท าระดับปริญญาตรีหรือสงูกว่า มีมากถึง 80% หรือคิดเป็นเงินเกือบ 100 พนัลา้นหยวน และกลายเป็นสวนสาธารณะ
ไฮเทคในพมา่และไทย เป็นตวัเรง่องคก์รธุรกิจที่มีอิทธิพลอยา่งมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละชื่อเสียงในโลก

สวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีอเชยีแปซิฟิกของเมียนมาร์

เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยบีล็อกเชนเอเชียแปซิฟิก



สวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีอเชยีแปซฟิิกของเมียนมาร์
อุทยานอุตสาหกรรมสารสนเทศแหง่เอเชียแปซิฟิก

อุทยานอุตสาหกรรมสารสนเทศครอบคลุมพืน้ที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรและงบประมาณการลงทุนรวมส าหรบัการก่อสรา้งสวนอุตสาหกรรมอยู่ที่
ประมาณ 1.7 พนัลา้นหยวน อทุยานไดร้บัการวางแผนใหเ้ป็น4โซนการใชง้าน ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนยานยนตแ์ละเขตอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟฟ้า
สวนอตุสาหกรรม สินคา้โภคภณัฑข์นาดเล็ก โซนบริการแบบรวมและโซนประมวลผลเชิงกล ตามประมาณการก่องสรา้งอุทยานหลงัจากเสร็จสิ ้น 
มลูคา่ผลผลิตประจ าปี ประมาณ 17 พนัลา้น มลูคา่เพิ่มอตุสาหกรรมประมาณ 4 พนัลา้น และการจา้งงานเพิ่มขึน้อีก 35,000 ต าแหน่ง ซึ่งจะส่งเสริม
การก่อสรา้งเมืองการพฒันาเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ



พืน้ที่ท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกพม่า

พืน้ทีท่อ่งเทีย่วแหง่เอเชียแปซิฟิก

รีสอรท์และน า้พรุอ้นระดบัดาวครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด 6210 เอเคอรห์ลงัจาก
เสร็จสิน้มีหอ้งดีลกัซ์ 600 หอ้งสระน า้พรุอ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 15 แห่ง
ร้านอาหารจีนร้านอาหารตะวันตกห้องเลานจแ์ละห้องอเนกประสงคศ์ูนย์
นนัทนาการและพืน้ท่ีประมาณ 1800 หอ้งแกรนดบ์อลรูมระดับสี่เหลี่ยมมอบ
ประสบการณท์ี่หรูหราและยอดเยี่ยมแก่แขก สถานบนัเทิงของโรงแรมรวมถึง 
KTV ระดับสูงร้านกาแฟร้านอาหารรสชาติร้านอาหารจีนสระว่ายน า้และ
ศนูยร์วมความบนัเทิง หอ้งประชุมและหอ้งจัดเลีย้งประกอบดว้ยห้องบอลรูม
ขนาดใหญ่พืน้ที่ 19,000 ตารางเมตรและห้องประชุมขนาด 3,000 ตาราง
เมตร นอกจากนีย้งัมีหอ้งจดัเลีย้งหกหอ้งซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 800 ตารางเมตรถึง 
2,000 ตารางเมตร

Ada Castle Star Resort

พืน้ท่ีท่ีวางแผนไวค้ือ 100,000 mu โครงการครอบคลมุโครงการการท่องเท่ียวคณุภาพสงูเช่น International 
Film City, ฐานสามเหลี่ยมทะเลดอกไมน้านาชาติสวนน า้พืน้ท่ี Luohe Scenicฐานฝึกปืนเทศกาลบอลลูนลม
รอ้นนานาชาติสวนสตัวส์นามกอลฟ์และกลุม่บา้นพกัระดบัไฮเอนด์ การก่อสรา้งพืน้ท่ีท่องเท่ียวจะช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ในการขาดโครงการการท่องเท่ียวท่ีครอบคลมุระดบัโลกในรฐักะเหรี่ยงสง่เสริมรูปแบบการพฒันาของอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในกะเหรี่ยงและพมา่และตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงและยกระดบัจากการเท่ียวชมสถานท่ีพักผ่อนและท า
วฒันธรรมการท่องเท่ียวและการคา้ของรฐักะเหรี่ยง สิ่งอ  านวยความสะดวกนั้นไดม้าตรฐานระดบัโลกและกลายเป็น
จดุหมายปลายทางการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ พืน้ท่ีความบันเทิงมีพืน้ท่ีก่อสรา้งประมาณ 400,000 ตารางเมตร
หลงัจากเสรจ็สิน้พืน้ท่ีบันเทิงจะเป็นเชิงพาณิชยแ์ละโรงแรมสปาขนาดใหญ่, KTV, อาคารพาณิชย,์ การติดต่อทาง
ธรุกิจ, ความบนัเทิงทางวฒันธรรม, การท่องเท่ียวพกัผอ่น คาดกนัวา่ผลประกอบการประจ าปีจะอยู่ท่ี 1 พันลา้นหยวน
และมีต  าแหน่งงานวา่งมากกวา่ 10,000 ต  าแหน่ง

จากสถิติพบว่าจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยเกินกว่า 10 ลา้น
คนเมื่อปีที่แลว้ท าใหม้ีรายไดห้ลายรอ้ยพันลา้นครั้งในแต่ละปี ดว้ยการพัฒนา“ One 
Belt, One Road”ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในฐานะเพื่อนบ้านที่ เป็นมิตรของ
ประเทศไทยรฐักะเหรี่ยงมีขอ้ไดเ้ปรียบที่ไม่เหมือนใครการพัฒนาความบนัเทงิมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของรฐักะเหรี่ยง



พืน้ทีท่อ่งเทีย่วเอเชยีแปซฟิิกพม่า

เอเชียแปซิฟิกพลาซ่า เมืองแหง่ภาพยนตรน์านาชาตเิอเชียแปซิฟิก

สวนน า้ครอบคลมุพืน้ท่ี 10,732 mu และสามารถรองรบันักท่องเท่ียวได ้
10,000 คนในเวลาเดียวกัน วางแผนท่ีจะรับนักท่องเท่ียว    1 ลา้นคนต่อปี โดยมีรายไดต้่อปีประมาณ 100 ลา้นหยวน 
โครงการสวนน า้รวมถึงสระวา่ยน า้ส  าหรบัเดก็, ภเูขาขนาดเลก็, หมูบ่า้นน า้ ฯลฯ พืน้ท่ีผจญภยั เล่นสกีน า้บนภเูขาครอบคลมุ
พืน้ท่ี 31,000 ตารางเมตร พรอ้มการส  ารวจทางสไลดบ์นภเูขา เป็นเนือ้หาความบันเทิงรายการหลกั ไดแ้ก่ ชามรูปสตัวย์ักษ์
และการรวมกนัของสไลดรู์ปสตัวข์นาดใหญ่ รถไฟเหาะตีลงักา ฯลฯ   ท่องสนัทนาการล่องลอยในพืน้ท่ี 66,000 ตารางเมตร 
พรอ้มดว้ยประสบการณก์ารกระตุน้ดว้ยน า้ท่ีหลากหลาย สวนน า้ Shuigou Valley แห่งเอเชียแปซิฟิกสรา้งภมูิทัศน์
ความบนัเทิงในเมืองน า้ท่ีสนกุสนานและหลงใหล

International Film City ครอบคลมุพืน้ท่ี 2,829 เอเคอรแ์ละเป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือ 
"รวบรวมสาระส  าคญัของวฒันธรรมการท่องเท่ียวของรฐักะเหรี่ยงและสรา้งเมืองหลวงแห่งฝัน
ของการท่องเท่ียวและการพักผ่อนระหว่างประเทศ" ภาพยนตรแ์ละโทรทัศนเ์มืองยึดมั่นใน
ปรชัญาธรุกิจของภาพยนตรแ์ละโทรทศันเ์พ่ือการท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่นและมุง่มั่นท่ีจะขยายและ
เสริมสรา้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาพยนตรแ์ละโทรทัศน์ท  าให้เป็นเวทีศิลปะส าหรับ
นักแสดงโลกแห่งความสุขส  าหรบันักท่องเท่ียวและมุ่งมั่นท่ีจะบรรลผุลประโยชนท์างสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตามการค  านวณและการวิเคราะห์หลังจากการเปิดตัวของ 
International Film City รองรับนักท่องเท่ียวอยู่ท่ี 0.8 ถึง 1 ลา้นคนต่อปี และมี
ทีมงานตอ้นรบัมากกวา่ 30 คนตอ่ปี

จตัรุสัครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 110 เอเคอร ์และมีพืน้ท่ีก่อสรา้งรวมประมาณ 300,000 ตารางเมตรมนัจะถูกสรา้งขึน้ใน
คอมเพลก็ซข์นาดใหญ่รวมศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ความบันเทิงขนาดใหญ่ หัวใจโรงภาพยนตรร์ะดบัหา้ดาวและอพาร์
ทเมน SOHO เอเชียแปซิฟิกพลาซ่าจะกลายเป็นเมืองใหมใ่นรฐักะเหรี่ยง ใจกลางเมืองนัน้มีสวนน า้ และอาคารหลกัเติม
เตม็ช่องวา่งในศนูยก์ลางการคา้ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี Shuigou เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแบบครบวงจร 
สรา้งชีวิตใหมท่ี่เทียบเท่ากบัมหานครระหวา่งประเทศ!

สวนน ้าเอเชียแปซิฟิก



สวนน า้ครอบคลมุพืน้ท่ี 10,732 mu และสามารถรองรบันกัทอ่งเท่ียวได ้10,000 คนในเวลาเดียวกนั วางแผนท่ีจะรบันกัท่องเท่ียว    1 ลา้นคนต่อปี โดยมีรายได้ต่อปี
ประมาณ 100 ลา้นหยวน โครงการสวนน า้รวมถึงสระวา่ยน า้ส  าหรบัเด็ก, ภูเขาขนาดเลก็,       หมู่บา้นน า้ ฯลฯ พืน้ท่ีผจญภยั เลน่สกีน า้บนภูเขาครอบคลุมพืน้ท่ี 31,000 
ตารางเมตร พรอ้มการส ารวจทางสไลดบ์นภูเขา           เป็นเนือ้หาความบนัเทงิรายการหลกั ไดแ้ก่ ชามรูปสตัวย์ักษ์และการรวมกันของสไลด์ รูปสตัวข์นาดใหญ่ รถไฟ
เหาะตีลงักา ฯลฯ   ทอ่งสนัทนาการลอ่งลอยในพืน้ท่ี 66,000 ตารางเมตร พรอ้มดว้ยประสบการณก์ารกระตุ้นด้วยน า้ท่ีหลากหลาย สวนน า้ Shuigou Valley แห่ง
เอเชียแปซฟิิกสรา้งภูมิทศันค์วามบนัเทงิในเมืองน า้ท่ีสนกุสนานและหลงใหล

สวนน ้าเอเชียแปซิฟิก

ฐานทะเลดอกไม้เมืองเอเชียแปซิฟิก

ฐานทะเลดอกไม้เมืองเอเชยีแปซิฟิก

เอเชียแปซิฟิกริเวอรไ์นทท์วัร์

รฐักะเหรี่ยงประเทศพมา่และเมืองไทยถกูแบ่งแยกโดยแมน่  า้เมย เมืองแห่งนีเ้ป็นชมุชนท่ีถกู
ครอบง าโดยเศรษฐกิจจีน โครงการนีจ้ะเพ่ิมภูมิทัศนท่ี์สวยงามใหก้ับชาวกะเหรี่ยง จาก
จดุเริ่มตน้ของแมน่  า้เมยไปจนถึงหบุเขา Kelunbang Shuigouนกัท่องเท่ียวสามารถ
นั่งเรือไปบนแม่น ้าเพ่ือชมทิวทัศน์ตามแนวชายฝ่ังของทั้งสองประเทศและสัมผัสกับ
ประเพณีพืน้บา้นท่ีแตกตา่งกนั

ตอนนีร้ฐับาลไทยไดร้ะบุว่าประเทศเป็นหนึ่งในหา้เขตพัฒนาเศรษฐกิจและไดก้  าหนดให้
เป็นประตูส  าคัญสู่พม่า รัฐบาลได้ก  าหนดนโยบายและเพ่ิมการลงทุนเช่นการ ขยาย
สนามบิน การขยายตวัของสถานีขนสง่ การลงทนุดา้นการศกึษาของมหาวิทยาลยัและการ
ปรากฏตวัของธนาคารกลางหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และโรงแรมระดบัติดดาวไดน้  า
โอกาสท่ีดีส  าหรบัการพฒันา River Night Tour

Bougainvillea(เฟ่ืองฟ้า)เป็นท่ีรูจ้ักกันว่า Bougainvillea(เพ่ือง
ฟ้า) มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ไม่เ พียงแต่สี ท่ีสดใสและสวยงาม แต่
ระยะเวลาการออกดอกเป็นเวลานานตลอดทัง้ปี เป็นไมป้ระดบัท่ีมีมลูค่าสงู 
ครอบคลุมพื้นท่ี 18,870 mu ท าให้เป็นภมูิทัศน์สวนดอกเฟ่ืองฟ้าท่ีใหญ่
ท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก Huahai Wonders น าเสนอโดยการแขง่ขนั
ของ Bougainvillea มาพรอ้มกับรูปป้ันและภูมิทัศน์สวนให้ผู้เขา้ชม
เพลิดเพลินไปกับงานฉลองเหมือนภาพในฝันและยังมีพื้นท่ีการสร้างงาน
ศิลปะท่ีไมซ่  า้กนัส  าหรบัช่างภาพและศิลปินทั่วโลก



ฐานทะเลดอกไม้เมืองเอเชยีแปซฟิิก สวนสัตวแ์ละค่ายยงิปืนเอเชียแปซิฟิกซิตี ้

คอมเพล็กซบ์้านพกัตากอากาศระดบัสูงของเอเชียแปซิฟิก

พืน้ท่ีวิลลา่ระดบัไฮเอนดค์รอบคลมุพืน้ท่ี 3,815 เอเคอร ์ซึ่งทั้งหมดเป็นวิลล่า  
บติูก แต่ละวิลล่าประกอบดว้ยอาคารแฝด มีพืน้ท่ีส  าหรบัลานด้านนอก ลาน
ดา้นในและหอ้งโถงดา้นใน มีพืน้ท่ี 360-700 ตารางเมตร กลายเป็นโครงการ
บา้นพักตากอากาศหรูหราท่ีสุดในพม่า การวางแผนและการออกแบบไม่
เพียงแต่สะท้อนถึงความเป็นส่วนตัวและบรรยากาศเท่านั้น แต่ยัง เป็น
ครอบครวัใหญ่ในสวนสวรรคแ์ละโลกเป็นหนึ่งเดียว ภมูิทศันส์ีเขียวดัง้เดิมของ
ชุมชนแสดงให้เห็นถึงอารมณอ์ันสงูส่งและรสนิยมท่ีหรูหราของบ้านพักตาก
อากาศ บา้นแฝดสองชัน้แบบจีนสมยัใหม่

สวนสตัวเ์สริมสรา้งความหลากหลายของการท่องเที่ยวใน
รัฐกะเหรี่ยงและสรา้งโอกาสการจา้งงานใหก้ับคนหลาย
พนัคนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งค่ายฝึกยิงปืน
จะช่วยเสริมลักษณะท้องถิ่นของรัฐกะเหรี่ยงให้ ดีขึ ้น
เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวได้เข้าใจความรู้พืน้ฐานของปืนและ
ประสบการณ์ทางทหารที่หายาก ค่ายยิงปืนยังใหค้วาม
ช่วยเหลืออย่างมืออาชีพส าหรับการจ้างงานใหม่ของรัฐ 
Kalan ที่เกษียณอายรุาชการทางทหารเพื่อช่วยปรบัปรุง
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในท้องถิ่นและเร่ง
การพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิ่นใหดี้ขึน้



พืน้ที่ท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกพม่า

สนามกอลฟ์เอเชียแปซิฟิก บอลลูนนานาชาตใินเอเชียแปซิฟิก

เทศกาลบอลลนูอากาศรอ้นเป็นเอฟเฟกตข์องเมืองท่ีดีของกลุ่มประเทศเอเชีย
แปซิ ฟิก จะสร้างเทศกาลบอลลูนน ้านานาชาติประจ า ปี Diangou
Valley ซึ่งจะดึงดูดผู้ท่ีช่ืนชอบและนักท่องเท่ียวจากทั่ วทุกมุมโลกและมี
บทบาทส าคญัในการเพ่ิมทศันวิสยัของเมืองท่องเท่ียวชาวกะเหรีย่ง

ครอบคลุมพืน้ท่ี 8,139 เอเคอรเ์ป็นการผสมผสานท่ียอดเยี่ยมของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ธรรมชาติ สนามกอล์ฟนี้ได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบสนามกอล์ฟชั้นน าระดับโลก: 
สนามมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ 18 หลุมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภูเขาและ
แมน่ า้โดยใชเ้สน้โคง้ธรรมชาติขึน้และลงของเนินเขา 9หลมุแรก หันหลงัใหเ้นินและทะเลสาบ 
และ9หลมุหลงันัน้ลอ้มรอบดว้ยภเูขา และน า้ผสมกบัทิวทศันธ์รรมชาติของภูเขาและน า้ซึ่งเป็น
ท่ีน่าสนใจ



ศูนยล์ดน า้หนักนานาชาตเิอเชยีแปซฟิิก

ศูนยล์ดน ้าหนักนานาชาตเิอเชียแปซิฟิก

หุบเขาเทศกาลดลตรีนานาชาตเิอเชียแปซิฟิก 

ฐานสุขภาพระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก

เทศกาลแรกมาในสหราชอาณาจกัร ในสหราชอาณาจกัรเทศกาลดนตรีทางโลกของ Yanko เริ่มขึน้ในศตวรรษ
ที่ 18 และเป็นครั้งแรกที่อุทิศใหก้ับงานเทศกาลดนตรีของ Handelที่ Westminster ในปี 1784 เทศกาล
ดนตรีนานาชาติที่มีชื่อเสยีงมากขึน้รวมถงึเทศกาลดนตรีทางศาสนา Cuenca,เทศกาลดัลลสัโอเปร่า, เทศกาล
ดนตรี Sly Haston ฯลฯ การส่งเสริมการประหยัดพลงังานของเพลงน ามาซึ่งการประชาสมัพันธท์ี่ดี ต่อการ
ท่องเที่ยวในเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ช่องทา งการ
ประชาสมัพนัธข์องเขตเศรษฐกิจพิเศษภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกจะว่าจา้งนกัดนตรีชื่อดงัระดบัสากลเพื่อสรา้งเพลงที่
มีลกัษณะชาติพนัธุใ์นรฐักะเหรี่ยง: มุ่งมั่นท่ีจะเก็บเกี่ยวทัง้จิตวิญญาณและวสัดทุี่ดี

จากขอ้มลูของกองทนุเพื่อการพฒันาประชากรแห่งสหประชาชาติประชากรอายุมากกว่า 60 ปีมีจ  านวนสงูถึง 9.01 
ลา้นคนและหนึ่งในแปดของประชากรทั่วโลกมีอายุ 60 ปีขึน้ไป ดังที่เราทุกคนรูก้ันว่า*ทาส*ของผูค้นสามารถแบ่ง
ออกเป็นสามขัน้ตอนตามการสะสมของความมั่งคั่งเงิน: *ระยะเวลาการต่อสู*้ก่อน 35 ปี: ระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจของ 35 ปีถึง 55 ปี: ระยะเวลาของความมั่งคั่งหลงัจาก 55 ปีฟรี ในความเป็นจริง 80% ของความมั่งคั่งทาง
สงัคมอยู่ในมือของผูส้งูอาย ุฐานสขุภาพระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิกครอบคลมุพืน้ที่ 3,418 ลบ. ม. เป็นฐาน
สขุภาพระหว่างประเทศที่สรา้งขึน้ด้วยสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สงูอายุฐานสุขภาพจะเป็นฐานสขุภาพ
ระหว่างประเทศที่ครอบคลมุแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

จากการปรบัปรุงมาตรฐานการครองชีพและความกดดันในการท างานที่เพิ่มขึน้
ท าใหโ้รคอว้นกลายเป็นปรากฏการณท์ี่พบบ่อย ตามสถิติที่เกี่ยวขอ้งพบว่าผูค้น
มากกว่า 1.9 พันลา้นคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีในโลกมีน า้หนักเกิน ในหมู่พวก
เขามากกว่า 600 ลา้นคนเป็นโรคอว้น ความส าเร็จของศูนยค์วบคุมน า้หนักจะ
ช่วยเติมเต็มช่องว่างในตลาดลดน า้หนักความตอ้งการของตลาดขนาดใหญ่จะ
น าประโยชนท์างเศรษฐกิจและการจา้งงานอย่างแน่นอน



อุทยานเกษตรเชงินิเวศแหง่เอเชีย - พม่า

สวนเกษตรเชิงนิเวศน ์Ya Dacheng

สวนเกษตรระบบนิเวศที่ทนัสมยัหลงัจากเสรจ็สิน้แลว้ครอบคลมุพืน้ที่ 6,500 mu มนัขึน้อยูก่บัรูปแบบของการใชป้ระโยชน์
ที่ครอบคลมุของการเกษตรสมยัใหม่ป่าไมก้ารเลีย้งสตัวแ์ละการประมวลผลเชิงลึกของสินคา้เกษตรมนัใชว้ิทยาศาสตร์
การเกษตรที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีและพนัธมิตรทางการเกษตร มนัรวมการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตรกบัการ
เที่ยวชมสถานที่ทอ่งเที่ยวและการทอ่งเที่ยวและบรูณาการนิเวศวิทยาธรรมชาติและการเกษตรภมูิทศันใ์นสวนเกษตรระบบ
นิเวศที่ครอบคลมุ



ในรูปแบบของสหกรณก์ารผลติทางการเกษตรด าเนินการวิเคราะหด์ินและสภาพภมูิอากาศทางวิทยาศาสตรแ์ละปรบัใหเ้ขา้
กบัสภาพทอ้งถ่ินเพื่อปฏิรูปการเกษตรแบบดัง้เดิม ในอีกดา้นหนึ่งก็เป็นการรวมการเพาะปลกูเกษตรการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้
ได้รับการส่งเสริมทรพัยากรและที่ดินอย่างเต็มรูปแบบและก าลังการผลิตขยายเพื่อเพิ่มการผลิตเพิ่มรายได้และเพิ่ม
ประสทิธิภาพ อบรมเกษตรกรดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและใหค้  าแนะน าอตุสาหกรรม นอกเหนือจากการปลกูและการผสม
พนัธุแ์บบดัง้เดิมแลว้เรายงัท าการเพาะปลกูไมผ้ลและนกหายากและท าการแปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ ในทางกลบักันในรูปแบบของการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตรกรจะคลายความกังวลเพื่อใหพ้วกเขาสามารถ
มุ่งเนน้ไปที่การพฒันาการผลิตการใหส้ินเช่ือแก่เกษตรกรผ่านการขายสินเช่ือและสินคา้เกษตรลว่งหนา้สรา้งมลูค่าสงูและ
ผลประโยชนท์ี่มากขึน้ส  าหรบัเกษตรกร



เขตวัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิกของเมียนมาร์
วฒันธรรมเป็นจิตวิญญาณของชาติและเมือง อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเป็นอุตสาหกรรมการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมระดับภูมิภาค  ส่งเ สริมเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินและการขยายแบรนดใ์นเมือง วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของรฐักะเหรี่ยงนั้นลึกซึง้และ
ประวัติศาสตรน์ั้นยาวนาน เขตวัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิกมีวัดทางวัฒนธรรม ถนนการค้าตาม
ประเพณีพืน้บา้น มีการแสดงกะเหรี่ยง โรงยิมอเนกประสงคแ์ละสถาบนัขงจือ้นานาชาติ เป็นเขต
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีผสมผสานลักษณะทางวัฒนธรรมและพืน้บา้นของ
ทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกัน เขตวฒันธรรมสองฝ่ังแม่น า้จะผลกัดันการพัฒนาเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินอย่าง
รวดเร็วหลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสร็จ



ความประทบัใจของรฐักะเหรี่ยง>สรา้งเอฟเฟ็กตภ์าพที่เหมือนฝันดว้ยแสงสว่างที่ใหญ่ที่สดุในโลกและวิศวกรรมดา้นการแสดง
แบบดัง้เดิมด าเนินการในพืน้ที่จ ากดัของโรงละคร ความประทบัใจของการแสดงนัน้ขึน้อยู่กบัขัน้ตอนตามธรรมชาติของลกัษณะ
ประจ าชาติ ซึ่งใหว้ิสยัทศันท์ี่กวา้งไกลและความรูส้กึเหนือธรรมชาติหลงัจากเสร็จสิน้ความประทบัใจ หอประชุมประกอบดว้ย
ฉากเขียว วิสยัทศันม์องแบบพาโนรามา 180 องศา มี 4,000 ที่นั่ง มีนกัแสดงที่ไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นพิเศษหลายรอ้ยคนบนภเูขา
และชดุชาติพนัธุต์า่ง ๆ จากรฐักะเหรีย่งตามฉากตา่ง ๆ มนัเป็นจอแสดงผลที่มีสสีนัและครอบคลมุของสาระส าคญัของวฒันธรรม
พมา่

เมืองศิลปะเวทเีรียลไทมข์นาดใหญ่เอเชียแปซิฟิก



สนามบินนานาชาตเิอเชียแปซิฟิก

การขนสง่ทางอากาศท าใหผู้ค้นเดินทางอยา่งรวดเรว็สะดวกสบายและปลอดภยัและเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมที่ส  าคัญที่สดุในโลก 
การพฒันาอตุสาหกรรมการบินและการปรบัปรุงระดบัเทคนิคและระดบัการบรกิารเป็นสิง่ส  าคญัส าหรบัความกา้วหนา้ทางสงัคม
สมัยใหม่ การก่อสรา้งสนามบินนานาชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเช่ือมโยงเขตบริหารพิเศษกับเสน้ทางอากาศของเอเชี ย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละโลก สนามบินนานาชาติเอเชียแปซิฟิกครอบคลมุพืน้ที่ 4,758 เอเคอร ์เมื่อสรา้งเสร็จแลว้จะมีบทบาทใน
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเศรษฐกิจการขนสง่และการขนสง่ในรฐักะเหรีย่ง

สนามบินนานาชาติเอเชียแปซิฟิก



สนับสนุนพม่าเอเชียแปซิฟิก

ถนนยาดาเชงริเวอรไ์ซด์ โรงพยาบาลเอเชียแปซิฟิก

ครอบคลมุพืน้ท่ี 387 mu โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่ีครอบคลมุการบูรณาการ
การรักษาพยาบาลการปฐมพยาบาลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การสอนและการ
ป้องกันมีบุคลากรมืออาชีพและเทคนิคอาวุโสมืออาชีพระดับกลาง และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท โรงพยาบาลมีแผนกวิชาชีพคลินิก
และเทคโนโลยีทางการแพทย ์แผนกผูเ้ช่ียวชาญ (ผูเ้ช่ียวชาญ) คลินิกผูป่้วยนอกแผนก
การสอนและการวิจัยทางคลินิกและโรงพยาบาลก่อสรา้งท่ีมีระเบียบวินัยมุ่งมั่นท่ีจะ
สรา้งสาขาวิชาท่ีส  าคัญเพ่ือผลักดันการพัฒนาสาขาทั่วทั้งโรงพยาบาลและให้การ
สนบัสนนุทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพส าหรบัเวชศาสตรส์งัคมในรฐักะเหรี่ยง

ถนนริมแม่น า้เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส  าคัญส าหรบัเมือง ถนนจิงเหอสรา้งขึน้
โดยกลุม่เอเชียแปซิฟิกมีความยาวรวมหลายสิบกิโลเมตรและเลนคู่ วิ่งจากแม่น า้ยาห์
ไปยังหุบเขา Shuigou ถนนติดตั้งไฟถนนและการสังเกตสีเขียวมันเป็นถนนท่ี
ครอบคลมุท่ีผสมผสานการเดินทางและการขนส่งในฐานะท่ีเป็นโครงการสาธารณะ
ประโยชนก์ารก่อสรา้งทางหลวง Luhe Riversideจะไม่เพียง แต่อ านวยความ
สะดวกในการขนสง่ จะช่วยเสริมภาพลกัษณข์องเมืองและจะมีประสิทธิภาพมากขึน้
ในการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว



โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชียแปซิฟิกซิตี ้ ถนนแหง่ชาตเิอเชียแปซิฟิก

การวางแผนและการสรา้งโรงเรียนเสริมความเร็วการพฒันาของภูมิภาค
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิกครอบคลุมพื ้นท่ี
กว่า 1,000 เอเคอร์ และมีบัณฑิตวิทยาลัยซอฟต์แวร์จ าลองวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค สถาบันวิจัยแอปพลิ เคชันเทคโนโลยี
บล็อกเชน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์มุ่งมั่นในการสรา้ง
วินัยและการพัฒนาความสามารถ ในแต่ละปีโรงเรียนจะฝึกอบรมผู้ มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดับสงูสดุส  าหรบัภูมิภาค
และใหก้ารพฒันาท่ียั่งยืนส าหรบัการกลายเป็นเมืองของรฐักะเหรี่ยง

ถนนชอ้ปป้ิงชาติพนัธุ์ ประกอบดว้ยหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่รา้นสะดวกซือ้และสแน็คบาร์
พิเศษการออกแบบผลิตภัณฑ์และปรัชญาการด าเนินธุรกิจมีความเป็นสากลในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตั้งแต่สิ่งท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัไปจนถึงอาหารหลากหลายประเภท และอัญ
มณี



โรงผลิตน ้าครอบคลุมพืน้ที ่199 mu โรงบ าบัดน ้าเสีย

การประปาเอเชียแปซิฟิก

หลงัจากเสร็จสิน้เป็นองคก์รประปาขนาดใหญ่ท่ีรวมการผลิตการขายบริการและ
การด าเนินงานของน า้ประปา มี 6 แผนกพืชน า้ 2 แห่งสถานีจัดการสถานีความ
ดนั 1 แห่งและเครือข่ายน า้ประปาครอบคลมุหุบเขาทั้งหมด เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หุบเขา Shuigou ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของพม่าปฏิบัติตามแนวคิดการ
พฒันาทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาโดยรวมของการประปา
การเสริมสร้างการก่อสร้างน ้าประปาอย่างต่อเน่ืองและมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุง
คณุภาพน า้การบริการและการจดัการระดบัน า้ประปา

โรงบ าบดัน า้เสียมีหนา้ท่ีหลกัในการบ าบดัน า้เสียการบ าบดักากตะกอนและการ
ทดสอบในเขตเศรษฐกิจพิเศษและบริการด้านเทคนิคเพ่ือการคุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้มน า้เสีย (ขยะ) ท่ีถกูปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการปล่อยเน่ืองจากมีความเขม้ขน้สูง ทวีความ
รุนแรงมากขึน้ด้วยตนเองเมื่อไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความสามารถดา้น
สิ่งแวดลอ้มซึง่จะช่วยลดคณุภาพน า้และวตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน



กลุ่มเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถยกระดบัเป็นมหานครได ้(ร่างพระราชบญัญติัเมือง...... พ.ศ. ... เหมือนร่าง พรบ.
เมืองพทัยา) อาทิ เทศบาลนครยะลา กลุ่มเมืองภูเก็ต  เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น 
เ ท ศบ า ล น ค ร เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ ท ศบ า ล นค ร ร ะ ย อ ง  เ ท ศบ า ล เ มื อ ง สุ โ ข ทัย  เ ท ศบ า ล นค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  เ ท ศบ า ล นค ร พิ ษ ณุ โ ล ก

ระยอง สโุขทยัธานี พิษณโุลก

เชียงใหม ่– ยะลา – ระยอง- ขอนแก่น – เชียงราย
แมส่อด - พิษณโุลก –อดุรธานี–สโุขทยั - สรุาษฎรธ์านี

เชียงใหม่ ยะลา อดุรธานี

ภเูก็ต ขอนแก่น พงังา

นครแม่สอด ระยอง สโุขทยั พิษณโุลก
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ราชกิจจาฯ ประกาศ “พ.ร.บ.

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก”
มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ แ ล้ ว โ ด ย
พระราชบัญญัติ นี้ ใ ห้ใ ช้บั งคับ
ตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
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คณะรัฐมนตรีมีมติ ดงัน้ี
๑. อนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใน

การบริหารจดัการ การพฒันาพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกรวม ๓ จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์บางประการภายใตเ้ขตพ้ืนท่ีดงักล่าว เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ือง
ด่วน

๒. ให้รับขอ้สงัเกตของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นควรแกไ้ขปรับปรุงช่ือร่างพระราชบญัญติัให้สอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ [เ ร่ือง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development)]            

การเรียงล าดบัช่ือจงัหวดัในภาคตะวนัออกควรเรียงตามล าดบัภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง รวมทั้งควรผลกัดนั
ให้ร่างพระราชบญัญติัในเร่ืองน้ีเป็นกฎหมายหลกัในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  ให้สอดคลอ้งกบัร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ี และความเห็นของกระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกังบประมาณ และส านกังานต ารวจแห่งชาติ อาทิ การจดัตั้งกองทุนตอ้ง
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ การก าหนดให้การถมทะเลไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายการ
ประมง ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การจัดท าแผนเก่ียวกับการผงัเมือง การแก้ไขถ้อยค าและเพ่ิมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบางประการในร่างพระราชบญัญติัฯ รวมทั้งการพิจารณาจดัท ากฎระเบียบในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัอนุญาต
ส าหรับโครงการในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเป็นการเฉพาะ ไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติต่อไป

๓. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
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ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
ตั้งสนง.ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์

ภาพจาก เวบ็ไซตท์ าเนียบรัฐบาล



คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก จ านวนทั้งส้ิน 28 ท่าน
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ส่ิงทีต้่องท าและจดัให้มใีนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก
และท้องถิ่นรูปแบบพเิศษนครแม่สอด
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อาคารศูนยป้์องกนัภยัฝ่ายพลเรือนนครแม่สอด
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เป็นบริการแก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจร ณ จุดเดยีว (one stop service)
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โรงพยาบาลชมุชนนครแมส่อด
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 อตัราเฉลีย่ของปริมาณขยะเฉลีย่ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด   
ปัจจุบันประมาณ  75 ตันต่อวัน 

 ขยะมูลฝอยท่ีเกดิขึน้จะถูกส่งไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ ณ สถานท่ีก าจัดขยะ      มูลฝอยของ
เทศบาลนครแม่สอด ซ่ึงมีเน้ือที่ท้ังหมด 40 ไร่ 

 ใช้เป็นที่รองรับขยะที่เกดิขึน้ในเทศบาลนครแม่สอดเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันมี
ปริมาณขยะเกนิกว่าที่พ้ืนที่นี้จะใช้เป็นที่ฝังกลบได้แล้ว  โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
จากปริมาณขยะท่ีสูงล้นกว่าระดบัพ้ืนดนิกว่า  6 เมตร

ศูนย์ขยะรวมของ sez ตาก



เทศบาลได้มีข้อตกลงให้อจน.เข้าบริหารและจัดการระบบบ าบดัน้ าเสียรวมของเทศบาล 
เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ระบบการจัดการน า้เสีย
องค์การจัดการน า้เสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
(Wastewater Management Authority)



วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ าเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อมที่ดี”

ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย  : บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ : 2545

ก่อสร้างโดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ :   316.35 ล้านบาท
สามารถสูบน้ าเข้าระบบ :   11,000   ลบ.ม./วัน
ขนาดพ้ืนที่ของระบบ : 70 ไร่
ปัจจุบันปริมาณน้ าเสียเข้าระบบเฉลี่ย :    4,000-5,000 ลบ.ม./วัน       
คิดเป็นร้อยละ 40-50 ของความสามารถในการบ าบัด

ท่ีมาของข้อมูล : ส านักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลระบบบ าบัดน า้เสีย
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ปัญหาการทิง้ขยะริมแม่น า้เมยของฝ่ังพม่า



ปัญหาขยะริมแม่น า้เมย



ปัญหาของระบบการประปา (น า้เป็นสีแดง)



ระบบประปา...ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน (จ.เมียวด)ี



การรักษาความปลอดภัย.....ทีม่ีอยู่จ ากดั(จ.เมียวดี)



ปัญหาการเกดิเพลงิไหม้ในอาคารสูงกว่า4ช้ัน....ในพื้นทีแ่ม่สอด



ปัญหาการเกดิเพลงิไหม้ในอาคารสูงกว่า4ช้ัน....ในพื้นทีแ่ม่สอด



ปัญหาการเกดิเพลงิไหม้ในอาคารสูงกว่า4ช้ัน....ในพื้นทีแ่ม่สอด



โรงพยาบาลทีม่ขีนาดเลก็ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ (จ.เมยีวด)ี



การศึกษาทีไ่ม่เพยีงพอต่อเด็กในพืน้ที ่(จ.เมียวดี)



โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก



ปัญหา...โรงพยาบาลแม่สอด

ผู้ป่วยเตียงเสริมนอนนอกผู้ป่วยรอรับบริการเป็นจ านวนมาก



คลนิิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด



คลนิิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด



136

The key is always you 

โครงการก่อสร้างอาคารคลนิิกชุมชนอบอุ่น
บริเวณเขตพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก เทศบาลนครแม่สอด 

รูปตวัอย่างเท่าน้ัน



ผลวจิยัของ 
ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ระบุวา่ คนไทย 
ส่วนใหญ่

พดูไดแ้ค่ภาษาคร่ึง

ศูนย์พฒันาการเรียนรู้ 4 ภาษา นครแม่สอด





ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร ?
(1) การจดัเก็บภาษีรายได ้ภาษีบุคลากร ภาษีแรงงาน ภาษีรถและพาหนะ ฯลฯ เม่ือเก็บภาษีดงักล่าวไดจ้ะน ามา
พฒันาทอ้งถ่ินพิเศษโดยการบริหารจดัการตวัเอง
(2) ไดรั้บการพฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การป้องกนัภยัต่างๆ จะเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็วฉับไว มีงบประมาณท่ีพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของตวัเองแบบทัว่ทุกพื้นท่ี

(3) ประชาชนจะไดรั้บการดูแลดา้นสาธารณสุขและการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ และไดรั้บการพฒันาดา้นการแพทยท่ี์
ทนัสมยัทนัต่อการรักษาโรคต่างๆ และจะมีโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน มีแพทยแ์ละพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ มาเสริมการ
ท างานดูแลประชาชนจากงบประมาณท่ีเกินพอ รวมทั้งจดัสร้างโรงพยาบาลชุมชนของคนทอ้งถ่ินเองและการยกระดบั
คลินิกชุมชนเป็นโรงพยาบาลชุมชน



ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร ?
1. การจดัเก็บภาษีรายได ้ภาษีศุลกากร ภาษีแรงงาน ภาษีรถและพาหนะ ฯลฯ เม่ือเก็บภาษีดงักล่าวได ้จะน ามาพฒันาทอ้งถ่ินพิเศษโดยการบริหารจดัการตวัเอง
2. ไดรั้บการการพฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีทีคุณภาพมากข้ึน ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การป้องกนัภยัต่างๆ จะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วฉับไว มีงบประมาณท่ีพฒันาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคของตวัเองแบบทัว่ทุกพื้นท่ี
3. ประชาชนจะไดรั้บการดูแลดา้นสาธารณสุขและการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพและไดรั้บการพฒันาดา้นการแพทยท่ี์ทนัสมยั ทนัต่อการรักษาโรคต่างๆและจะมีโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน 
มีแพทยแ์ละพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆมาเสริมการท างานดูแลประชาชนจากงบประมาณท่ีเกินพอรวมทั้งจดัสร้างโรงพยาบาลชุมชนของคนทอ้งถ่ินเองและการยกระดบัคลินิก
ชุมชนเป็นโรงพยาบาลชุมชน
4. ดา้นการศึกษาของบุตรหลาน จะเพิ่มทวีข้ึน ทั้งทางดา้นบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ท่ีเพิ่มข้ึน รวมไปถึงในระดบัมหาวิทยาลยัโดยไดมี้การเตรียมการรองรับไวใ้นระดบั
หน่ึงแลว้ เช่น โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มทีปังกรรัศมีโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมธัยม) การจดัตั้งโพธิวิชชาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
ตาก สถานท่ีตั้งอ าเภอแม่สอดซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการและโครงการจดัตั้งมหาวทิยาลยันานาชาติ  โดยมีการเรียนฟรี อยา่งมีคุณภาพ ยกระดบัและเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา 
5. การกีฬา   มีการพฒันาและยกระดบัการแข่งขนักีฬาจากทอ้งถ่ินพิเศษไปสู่ ระดบัเขต ระดบัภาค ระดบั
ประเทศจนถึงระดบันานาชาติ ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริหารเทศบาลเมืองแม่สอด ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล  
วอลเลยบ์อล ฯลฯ รวมทั้งลู่วิง่ยางตาตั้ม สระวา่ยน ้ า  ไฟฟ้าสนาม  ท าให้เกิดการพฒันาทกัษะและเทคนิคของการกีฬาเพิ่มมากขึ้น
6. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการสร้างระบบป้องกนัน ้ าท่วม ระบบก าจดัขยะ ส่ิงปฎิกูล ระบบบ าบดัน ้ าเสียน ้ าเน่าท่ีแกไ้ขแบบเบ็ดเสร็จ มีการปรับปรุงภูมิทศัน์และทศันียภาพบา้นเรือนของ
ประชาชน ให้สวยงาม มีการปลูกตน้ไมร้อบเมือง เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม
7. ทอ้งถ่ินพิเศษจะมีการลงทุนของภาคธุรกิจและการท่องเท่ียวส่งผลประโยชน์โดยตรงถึงประชาชนในพื้นท่ีเกิดการจา้งงาน กระจายรายได ้มีงานท า บุตรหลานท่ีจบการศึกษามามี
งานรองรับทุกสาขาอาชีพ
8. ประชาชนไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิต มีชีวิตท่ีเป็นสุข เรียกว่า อยูดี่ กินดี  มีสุขภาพอนามยัดี มีการรักษาพยาบาลท่ีดีทนัสมยั มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน มีงานท า  
มีอาชีพโดยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ จะท างานแบบ คิดร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การปฏิบติัทั้งระบบท่ีรวดเร็วและมีงบประมาณพอเพียงในการบริหารจดัการ 
ท างานดูแลประชาชน ไดท้ัว่ถึง และกระจายการบริหารงานไปทัว่ทุกพื้นท่ีแบบถึงหนา้ประตูบา้น 



ประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับ 
(1) เพิ่มมูลค่าการคา้ชายแดน การท่องเท่ียว เน่ืองจากนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักลงทุนมีความมัน่ใจท่ีตอ้งการเขา้มาลงทุนท าธุรกิจในทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
เพราะค าวา่ทอ้งถ่ินพิเศษ ยอ่มมีความพิเศษในการพฒันาและด าเนินกิจกรรมท่ีมีความพิเศษในตวัเองอยูแ่ลว้
(2) ก่อให้เกิดรายไดใ้นภาพการลงทุนและภาคของประชาชนในทอ้งถ่ินพิเศษ มีการกระจายรายไดแ้ละเงินไปสู่ประชาชนในทอ้งถ่ินพิเศษ ทุกพื้นท่ีเกิดรายไดใ้นการเก็บ
ภาษีอากรมาพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติเพิ่มทวคูีณข้ึนอีกเท่าตวั
(3) ประเทศไดรั้บการพฒันาท่ีเป็นการต่อเน่ืองจากทอ้งถ่ินพิเศษ ดา้นเทคโนโลย ีสาธารณูปโภค การคา้ การลงทุน ท่ีจะขยายฐานทางเศรษฐกิจ เป็นการพฒันาท่ีควบคู่กบั
รัฐบาล
(4) มีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการท่องเท่ียว สู่มาตรฐานสากล
(5) สามารถแกไ้ขปัญหาการคา้ขายชายแดน การท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประชากรแฝง การหลบหนีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย และสินคา้หนีภาษี
(6) สนองตอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย



ประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับ 

การปกครองแบบรูปแบบพิเศษท าให้เศรษฐกิจเติบโต มีการเขา้มาลงทุนของภาคธุรกิจ ท าให้ภาคเอกชนมีความมัน่ใจ 
นักธุรกิจและนักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจกบัเศรษฐกิจเมืองใหม่ท่ี“นครแม่สอด” เกิดการจา้งงาน การกระจาย
รายได้สู่ชุมชน การด าเนินธุรกิจท่ีต่อเน่ืองและเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ เอกชน ลูกจา้ง สู่ประชาชนในชุมชน 
การพฒันาท่ีตามมาหลายดา้นทั้งเศรษฐกิจ การคา้ คุณภาพชีวิต การสร้างงานและพฒันารายได ้รวมไปถึงความมัน่ใจ
ของนกัลงทุน นกัธุรกิจ ภาคเอกชนต่างๆ โดยคาดวา่จะเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึนใน“นครแม่สอด”ท าให้มีการพฒันาพ้ืนท่ี 
พฒันาคน พฒันางาน พฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้ งการพฒันาการค้าและความสัมพนัธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน(พม่า) 
การเป็น “นครแม่สอด” ในทางการพฒันาแล้วก็มีฐานะ ไม่ต่างอะไรกับ จังหวดัเมียวดี ของพม่า “นครแม่สอด” 
คือนครแห่งศูนยก์ลางการคา้ เส้นทางประตูการคา้ ศูนยก์ลางภูมิภาคอาเซียนท่ีส าคญัจุดหน่ึง บนระเบียงเศรษฐกิจ       
อิสเวตส์อิโคโนมิค คอริดอร์ เป็นเหตุผลท่ีจะสร้างความเจริญเติบโต ให้กับ“นครแม่สอด”ทั้ งระบบและเช่ือมัน่ว่า   
ภายใน ๑-๒ ปีน้ี “นครแม่สอด” จะเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นนครลกัษณะพิเศษชายแดน ท่ีจะสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศไทยอยา่งมหาศาล



ขอรับสนับสนุนจากรัฐบาล

1. การขอใช้พื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอดและส่วนราชการภาคประชาชน

2. แผนงานโครงการของรัฐบาลและของเทศบาลนครแม่สอด



โครงการวางแผนและจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดัตาก



สถานการณ์การลงทุนฝ่ังเมยีวด ีมผีลกระทบต่อประเทศไทย



ทีด่นิบรเิวณหลงัราชภฎัก าแพงเพชร แมส่อด ในเขตพืน้ที่

ต าบลแมป่ะ และต าบลพระธาตผุาแดง

อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก



แบบจ าลองพืน้ทีห่ลงัราชภัฎก าแพงเพชร แมส่อด 
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พื้นท่ีพัฒนา
เนื้อท่ี 2,000 ไร่
(ทน.แม่สอด)

พุทธอุทยานจตุมหามงคล 
เนื้อท่ี 3,000 ไร่

พื้นท่ี สทก.

ม.ราชภัฏฯ 
(แม่สอด)

อา่งเก็บน า้หว้ยแมส่อด

1
23

ม.ราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)
พื้นท่ี สทก.
สนง.สายตรวจปราบปรามสาย 1 อนุรักษ์ท่ี 14
พื้นท่ีมีการครอบครอง (มีเอกสารสิทธิ์)
ส านักงานไฟป่าแม่สอด1

1

2

3
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อา่งเก็บน า้หว้ยแมส่อด

12

8

2

15

6
4

1

3

7

5

13

14

จ าลองพืน้ทีบ่รเิวณหลังราชภัฎก าแพงเพชร แมส่อด 

9

เน้ือที่ 1,500ไร่

เน้ือที่ 1,400ไร่

เน้ือที่ 2,000ไร่

10

พื้นที่ สทก.

11
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1 .พทุธคยา ศูนย์ประชุมศาสนาโลก

2. การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ จ าลองน า้ตกทลีอซู ถ า้แม่อุสุ ฯลฯ

3 .ศูนย์ศิลปวฒันธรรม นานาชาต ิศูนย์ประชุม( MIKE )

4. ศูนย์กฬีา sport complex (แบบบุรีรัมย์)

5. สวนหลวง ร. 10 / สวนสาธารณะ / อุทยานเฉลมิพระเกยีรตจุิฬามหาวชิราลงกรณ์

6. ทีพ่กัอาศัย /ศูนย์สมุนไพร

7. Park Land

8 .น า้ร้อน+น า้เยน็ บริเวณ ขุนห้วยแม่สอด on zen น า้ผุดออกจากใต้ดนิ บริเวณ หมู่บ้านถ า้เสือ

9. ท าน า้ตกจ าลองแบบร้านอาหารข้าวเม่า ข้าวฟาง

10.ศูนย์ศึกษาปฏบิัตธิรรม (มหาวทิยาลยัสงฆ์)

11.ศูนย์ IT (หลายภาษา)

12. ถนน ทางเข้า ร้ัว ไฟฟ้า แสงสว่าง 

กจิกรรมบริเวณหลงัราชภฎัก าแพงเพชร แม่สอด ประกอบไปดว้ย



1.พืน้ทีร่ปูแบบจ าลองพทุธคยา ศนูยป์ระชมุศาสนาโลก



2. การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ จ าลองน ้าตกทลีอซู ถ ้าแมอ่สุ ุฯลฯ



3.ศนูยศ์ลิปวฒันธรรม นานาชาต ิศนูยป์ระชมุ( MIKE )



4. ศนูยก์ฬีา sport complex (แบบบรุรัีมย)์



5.สวนหลวง ร. 10 / สวนสาธารณะ / อทุยานเฉลมิพระเกยีรตจิฬุามหาวชริาลงกรณ์



6. ทีพั่กอาศยั /ศนูยส์มนุไพร



7. Park Land



8. น ้ารอ้น+น ้าเย็น บรเิวณ ขนุหว้ยแมส่อด on zen ผดุออกจากใตด้นิ บรเิวณ หมูบ่า้นถ ้าเสอื



9. ท าน ้าตกจ าลองแบบรา้นอาหารขา้วเมา่ ขา้วฟาง



10.ศนูยศ์กึษาปฏบิัตธิรรม (มหาวทิยาลยัสงฆ)์



11. ศนูย ์IT (หลายภาษา)



12.ถนน ทางเขา้ รัว้ ไฟฟ้า แสงสวา่ง 



ศนูย ์การแพทย ์นานาชาต ิและแพทยแ์ผนไทย



13.มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด



14.พืน้ที ่สทิธิท์ ากนิ (สทก.) 



15.อา่งเก็บน ้าหว้ยแมส่อด





 ขต ศรษฐก จ   ศษของ ลก 

         ล้ม หลว     ประส  วำมส ำ ร จ 

ประ ทศลำว        ประ ทศจีน   

- SEZ  สะหวัน เซโน    - SEZ เซ้ินเจิ้น    

-  ่องกง   

ประ ทศ วียดนำม      ประ ทศมำ ล ชีย 

 - SEZ ลาวบาว        - SEZ  อิสกันดาร์ 
        ประ ทศ มียนม่ำ 

         - SEZ เมียวดี 

         - SEZ  ก กโก่ 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทย

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก

อ าเภอแม่สอด-อ าเภอแม่ระมาด-อ าเภอพบพระ

ก าลังจะล้มเหลว


