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ป�จจ�บันไทยใช�พลังงาน
ในภาคขนส�ง

35%

โดยการขนส�งทางถนน
มีสัดส�วนสูงถึง

87.50%
ขณะที่การขนส�งทางราง
มีต�นทุนเพ�ยง

0.95

คิดเป�นเง�น
ป�ละประมาณ

7 แสน ล�านบาท

มีต�นทุนการขนส�ง
สูงสุดถึง

2.12
บาท/ตัน/กิโลเมตร

บาท/ตัน/กิโลเมตร

เท�าน้ัน

แต�มีสัดส�วนการขนส�งเพ�ยง

1.40%

สถานการณ�ป�จจ�บัน
จากยุทธศาสตร�ชาติท่ีมุ �งมั่นพัฒนาประเทศไทยสู�ความ
มั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน กระทรวงคมนาคมจ�งเร�งเดินหน�า
พัฒนาระบบโครงสร�างพ�้นฐานด�านการคมนาคมขนส�ง
ซึง่เป�นหัวใจสําคญั ในการเพ��มข�ดความสามารถทางการแข�งขนั
และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนพัฒนา
โครงสร�างพ�้นฐาน ทั้งทางบก ราง นํ้า อากาศ ให�เชื่อมโยงกัน
อย�างครอบคลุม    ท่ัวถึง  เป�นระบบ  ท้ังในและระหว�างประเทศ
เพ�่อยกระดับคุณภาพการเดนิทางและการขนส�งสู�มาตรฐาน
สากล  ลดต�นทุนโลจ�สติกส� เพ��มข�ดความสามารถทางการ
แข�งขัน สนับสนุนให�เกิดการจ�างงาน กระจายความเจร�ญไปสู�
ทุกพ�้นท่ี และนําคุณภาพชีว�ตท่ีดีไปสู�ประชาชน



นํามาสู�แผนลงทุนในการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานทางราง
มูลค�ารวม 1,071,965 ล�านบาท* ซึ่งด�วยตัวเลขการลงทุนที่สูงขนาดนี้
จําเป�นต�องมีการเพ��มมูลค�าให�แก�ระบบราง
และประโยชน�จากการลงทุนจะต�องกลับคืนไปสู�ประชาชนด�วย

เพ�่อการพัฒนาประสิทธิภาพด�านโลจ�สติกส�และเพ��มข�ดความสามารถ
ทางการแข�งขัน จ�งเกิดแนวคิดเร�่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส�งสินค�า
(Shift Mode) เพ�่อลดการขนส�งทางถนนมาใช�รูปแบบการขนส�งที่มีต�นทุนตํ่า
และคุ�มค�าในระยะยาว เช�น ทางรางหร�อทางนํ้า

การลดสัดส�วนการขนส�งทางถนนและเพ��มสัดส�วนการขนส�งทางราง
จําเป�นต�องพัฒนาปรับปรุงโครงสร�างพ�้นฐานทางรถไฟให�มีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งต�องใช�เง�นลงทุนสูงมาก

ที่มา: แผนพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558-2565



สู�แนวคดิในการพฒันาเมือง
ควบคู�กับการพัฒนา
โครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านคมนาคมขนส�ง

ไร�ทิศทาง

โลกร�อน

ความเป�นไป
ของโลก

ประชากรเพ��ม
เมอืงโต

ประชากรเพ��มอย�างรวดเร็ว
ผู�สูงอายุมีมากข�้น

หลายประเทศ
กําลังเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลง
โครงสร�างประชากร
ของประเทศทั�วโลก

หลายๆ แห�งในโลกจ�งตื่นตัวและเร��ม
“ปรับเปลี่ยน” รูปแบบการเดินทาง

และการคมนาคมขนส�งโดยหันมา
ให�ความสําคัญกับการส�งเสร�ม

ระบบขนส�งสาธารณะ
เพ�่อลดการใช�นํ้ามันเชื้อเพลิง

ลดก�าซเร�อนกระจก ลดภาวะโลกร�อน

ป�จจุบัน ทั�วโลกกําลังประสบ
ป�ญหาภาวะโลกร�อน
และการใช�พลังงาน

อย�างสิ�นเปลือง



เพราะแม�จะมีต�นทุนสูง แต�ทั่วโลกพ�สูจน�แล�ว
ว�าคุ�มค�าทางเศรษฐกิจในระยะยาว

และตอบโจทย�การขนส�งอย�างยั่งยืน
ทั้งในเร�่องความปลอดภัย ช�วยลดอ�บัติเหตุ

บนท�องถนน ประหยัดพลังงาน
ลดการใช�นํ้ามันเชื้อเพลิง

และเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
ลดป�ญหามลพ�ษทางอากาศ

การคมนาคมขนส�งทางราง
เป�นทางเลือกหนึ่ง
ที่ได�รับความสนใจ

เพราะสามารถขนส�งคน
ได�จํานวนมาก

ประหยัดทั้งพลังงาน
ค�าใช�จ�าย

และเวลาในการเดินทาง

ขนส�งสาธารณะ
เร�่มทว�ความสําคัญ

โลกจะมีประชากรคนเมืองเพ��มข�้นถึง
2.4 พันล�านคน คิดเป�นร�อยละ 66

ของประชากรโลก

ประเทศไทยจะมีประชากรเพ��มอีกกว�า
11 ล�านคน และประชากร

กว�าร�อยละ 73 ของประเทศ
จะกลายเป�นคนเมือง

คาดการณ�ว�า
ในป� พ.ศ. 2593 

การเติบโตอย�างรวดเร�ว
ของชุมชนเมือง และการ

กระจายตัวของเมือง โดยขาด
การควบคุม (URBAN SPRAWL)

ก�อให�เกิดป�ญหาตามมามากมาย
ทั้งประชากรหนาแน�น ชุมชนแออัด การจราจรติดขัด

การใช�ประโยชน�ที่ดินในเมืองไม�คุ�มค�า
เพ��มภาระภาครัฐในการลงทุนสร�างโครงสร�างพ�้นฐาน

เกิดความเหลื่อมลํ้าในการกระจายรายได�
เกิดป�ญหาสิ�งแวดล�อม โดยเฉพาะป�ญหามลภาวะ

ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�



ลดต�นทุนโลจ�สติกส� เพ��มข�ดความสามารถทางการแข�งขัน
มุ�งสู�ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แก�ป�ญหา พัฒนาเมือง เพ�่อคุณภาพชีว�ตท่ีดีของประชาชน

การวางแผนและพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านการคมนาคมขนส�งของประเทศในอดีตท่ีผ�านมา
มักมองด�านการขนส�งเพ�ยงด�านเดียว
ส�งผลให�เมืองมีการเติบโตไปตามธรรมชาติ
ขาดการควบคุม และไม�สามารถตอบสนองต�อ
ความต�องการที่หลากหลายในป�จจ�บันและในอนาคตได� 

จากยุทธศาสตร�ชาติ
และป�ญหา…สู�…
แนวคิดในการพัฒนา

การพัฒนาเมืองในยุคจากน้ีต�อไปจ�งควร
ดําเนินการควบคู� ไปกับการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านคมนาคมขนส�ง เพ�่อวางแผน กําหนดรูปแบบ
และควบคุมการเติบโตของเมือง
โดยใช�โครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมขนส�ง
เป�นแกนกลางในการพัฒนา

เกิดกระแสความต่ืนตัวในการพัฒนาระบบ
ขนส�งสาธารณะ ประกอบกับการพัฒนา
พ�้นที่รอบสถานี เพ�่อให�การพัฒนา
พ�้นท่ีชุมชนและเมืองสามารถใช�ประโยชน�
จากระบบขนส�งสาธารณะที่เกิดข�้น
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ และเพ��มศักยภาพ
ในการแข�งขันให�เมืองได�อย�างเป�นรูปธรรม

การพัฒนาระบบขนส�งทางรางต�องเสร�มสร�าง
โครงข�ายเชื่อมโยงหลายส�วนเข�าด�วยกัน
โดยเชื่อมต�อเมืองหลักและฐานการผลิตและการขนส�ง
ต�อเนื่องหลายรูปแบบ เพ�่อให�เกิดประโยชน�ต�อเศรษฐกิจ
และเสร�มความแข็งแกร�งของฐานการผลิตและบร�การ
เสร�มสร�างข�ดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศจากฐานล�างสู�บน

การพัฒนาพ�้นที่รอบสถานีหร�อจ�ดเปล่ียนถ�าย
การเดินทางจ�งเป�นกุญแจสําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาระบบน้ีให�คุ�มค�าการลงทุน
และคงอยู�ได�อย�างย่ังยืน



ทางรถไฟในป�จจ�บัน

ทางรถไฟทางคู�

ทางรถไฟสายใหม�

รถไฟความเร็วสูง

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง (ป�จจ�บัน)

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง (อนาคต)

ทางหลวง 4 ช�องจราจร ระยะที่ 2

ท�าอากาศยานหลัก

ท�าอากาศยานในประเทศ

ท�าอากาศยานนานาชาติ

ท�าเร�อน้ำลึก

ท�าเร�อชายฝ��ง

ท�าเร�อท�องเที่ยว

ท�าเร�อลำน้ำ

ท�าเร�อบก

เส�นทางเดินเร�อประจำทาง (อนาคต)

เส�นทางเดินเร�อท�องเที่ยว (ป�จจ�บัน)

เส�นทางเดินเร�อท�องเที่ยว (อนาคต)

ด�านศุลกากร

จ�ดพักรถบรรทุก

สถานีขนส�งสินค�าชายแดน

เส�นทางรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS
(อนาคต)   

การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565

รถไฟทางคู� 16 เส�นทาง
ระยะทาง 3,157 กม.
รถไฟความเร็วสูง 6 เส�นทาง
ระยะทาง 1,706 กม.

มอเตอร�เวย� 7 สาย
ระยะทาง 545.3 กม. 
ขยายทางหลวง 4 ช�องจราจร
59 โครงการ

เสร�มศักยภาพ
ท�าอากาศยาน 17 แห�ง 
ก�อสร�างท�าอากาศยาน
แห�งใหม� 1 แห�ง

พัฒนาท�าเร�อนํ้าลึก 2 แห�ง
พัฒนาศักยภาพการขนส�งสินค�า
ในลํานํ้า 2 แห�ง 
ปรับปรุงท�าเทียบเร�อโดยสาร
ในแม�นํ้าเจ�าพระยา 27 แห�ง



เป�นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง
และชุมชนเมืองควบคู�ไปกับ
การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านคมนาคมขนส�ง โดยเน�น
การพัฒนาพ�้นที่รอบสถานี
ขนส�งสาธารณะที่เป�นศูนย�กลาง
เชื่อมต�อการเดินทาง กําหนดรูปแบบ
การใช�ที่ดินให�เกิดประโยชน�สูงสุด
เพ�่อสร�างชุมชนรอบสถานี
ให�เป�นชุมชนคุณภาพ น�าอยู�อาศัย 
น�าใช�ชีว�ต น�าลงทุนทําธุรกิจ
เพ�่อส�งเสร�มให�เกิดกิจกรรม
การเดินทาง ทั้งเข�า-ออกพ�้นที่
ด�วยระบบขนส�งสาธารณะ 
และส�งเสร�มการเดินทางในพ�้นที่
ด�วยการเดินทางโดยไม�ใช�เคร�่องยนต�

ควบคู�ไปกับการพัฒนา
โครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านคมนาคมขนส�ง

สู�การ
พฒันาเมอืง

จากแนวคดิ

Transit
Oriented

La Defense,Paris

Tokyo Station, Japan
Liverpool Street Station, United Kingdo

m

Development
(TOD)



ย�านที่พักอาศัย

พ�้นที่
สีเข�ยว

ย�านการค�า

สถานขีนส�ง
สาธารณะ

500เมตร

ศูนย�กลาง
พาณิชยกรรม

สํานักงาน/
แหล�งจ�างงาน

พ�น้ท่ีรองนอกรัศมี 500 เมตร

อยู�ในรัศมีการให�บร�การของระบบขนส�งสาธารณะ
ไม�เกิน 500 เมตรจากสถานี
พร�อมจ�ดเชื่อมต�อและจ�ดเปลี่ยนถ�ายการเดินทาง
ที่สามารถเดินทางเข�าและออกไปนอกพ�้นที่
ได�อย�างสะดวกสบาย ไม�จําเป�นต�องใช�
รถยนต�ส�วนตัว

Transit

Development

TOD คือ คําตอบ 

Densify

มีการใช�ประโยชน�ที่ดินอย�างผสมผสาน
และเกิดประโยชน�สูงสุด เป�นทั้งที่ทํางาน ที่อยู�อาศัย
ที่จับจ�ายใช�สอย ที่กิน ที่เล�น ที่พักผ�อนหย�อนใจ
เอื้อต�อการอยู�อาศัยและใช�ชีว�ตอย�างมีคุณภาพ
แทบไม�จําเป�นต�องเดินทางออกนอกพ�้นที่

Mix

มีสิ�งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต�อการเดินเท�า
ภายใต�บรรยากาศที่ร�มร�่น สวยงาม ทําให�การ
เดินเท�าเป�นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย
ไม�จําเป�นต�องใช�รถยนต�ส�วนตัว

Walk

สนับสนุนการใช�จักรยานโดยจัดเตร�ยมที่จอด
และเส�นทางจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย
ไม�จําเป�นต�องใช�รถยนต�ส�วนตัว

Cycle

ควบคุมที่จอดรถและการใช�ถนน เพ�่อสนับสนุน
ให�คนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
และลดการใช�รถยนต�ส�วนตัว

Shift

สร�างโครงข�ายถนน ทางเดิน และทางจักรยาน
ให�สามารถเชื่อมต�อและเข�าถึงทุกพ�้นที่
ทั้งการเชื่อมต�อระหว�างชุมชน
ด�วยระบบขนส�งมวลชน และการเชื่อมต�อ
ภายในชุมชนด�วยการเดินเท�าและจักรยาน
ไม�จําเป�นต�องใช�รถยนต�ส�วนตัว

Connect

การเชื่อมโยงพ�้นที่พาณิชยกรรม ที่อยู�อาศัย
แหล�งงาน และพ�้นที่สาธารณะเข�าด�วยกัน
อย�างเป�นระเบียบ ในพ�้นที่ขนาดพอเหมาะ
เข�าถึงง�าย สะดวกสบาย และน�าใช�ชีว�ต
ช�วยให�มีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

Compact



TOD ปรับเปล่ียนการขยายตัวของเมือง
แบบกระจัดกระจายให�เป�นเมืองกระชับ
ดึงการพัฒนาท่ีกระจัดกระจายท่ัวเมืองมาจัดระเบียบ
แบบกระชับในพ�้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพด�านการคมนาคมขนส�งสูง
ช�วยลดภาวะการเติบโตของเมืองอย�างไร�ทิศทาง
(Urban Sprawl) สร�างเมืองน�าอยู�อย�างยั่งยืน 

บรรเทาป�ญหาด�านการจราจร
และขนส�งอย�างมีประสิทธิภาพ
ด�วยการแก�ป�ญหาท่ีสาเหตุ
น่ันคือ แก�ท่ีพฤติกรรมของผู�เดินทาง
โดยการพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงจะช�วยส�งเสร�ม
ให�ประชาชนหันมาใช�ระบบขนส�ง
สาธารณะมากข�้น โดยเฉพาะ
อย�างยิ�งระบบราง

ส�งเสร�มการเข�าถึงระบบขนส�ง
สาธารณะและการเดินทางโดยไม�ใช�
เคร�่องยนต�ด�วยการสร�างบรรยากาศ
และจัดสิ�งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต�อ
การเดินเท�า (Walking) และการป��นจักรยาน
(Bicycling) ภายในรัศมี 500-800 เมตร
จากสถานีขนส�งสาธารณะ
เพ�่อลดการใช�รถยนต�ส�วนตัว  

TOD เปล่ียนการเดินทางโดยรถยนต�ส�วนตัว
เป�นการขนส�งอย�างยั่งยืน

TOD แก�ป�ญหาได�อย�างไร

TOD พัฒนาพ�้นที่ใหม� ลงตัวกับ
ทุกไลฟ�สไตล�การใช�ชีว�ต
ท้ังย�านพักอาศัย ย�านการค�า ย�านธุรกิจ
และพ�้นท่ีสาธารณะ มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการครบครันท่ีประชาชนทุกคนเข�าถึงได�
ซึ่งมักจะกําหนดให�มีขอบเขตอยู�ในระยะเดินเท�า
ประมาณ 500 เมตร จากสถานีขนส�งสาธารณะ
และยังเป�นระยะที่เหมาะสมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประหยัดค�าใช�จ�าย
ในการเดินทาง และลดการใช�พลังงาน  



TOD กระตุ�นเศรษฐกิจ

เคร�่องมือทางผังเมือง

ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตของประชาชน

ท่ีนํามาใช� ในการพัฒนา TOD

TOD จะเป�นส�วนหนึ่งในการเติมเต็ม
และเพ��มประสิทธิภาพโครงข�ายคมนาคมรองรับ
การขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ทั้งระบบราง
ระบบถนน ท�าเร�อ และสนามบิน และเชื่อมโยงทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยเฉพาะ
เส�นทางการขนส�งหลักของประเทศและภูมิภาค (Economic Corridor)
ซึ่งจะช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านโลจ�สติกส�ของประเทศ

ลดต�นทุนโลจ�สติกส�

ด�วยโครงข�ายที่เชื่อมโยงกันอย�างบูรณาการ เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
เขตการค�าชายแดน จะช�วยเสร�มสร�างข�ดความสามารถในการแข�งขัน
ของภาคธุรกิจ ส�งเสร�มด�านการค�า การลงทุน การท�องเที่ยวทั้งในประเทศ
และระหว�างประเทศไทยกับประเทศเพ�่อนบ�าน และเพ��มข�ดความสามารถ
ของประเทศไทยในการแข�งขันระดับอนุภูมิภาคภายใต�กรอบความร�วมมือต�างๆ

เพ��มข�ดความสามารถทางการแข�งขัน

ประเทศชาติ ได�อะไร

การพัฒนาโครงการขนาดใหญ�
(Planned Unit Development:
PUD) ข�อบัญญัติท�องถิ�น

การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นท่ี

การจัดกรรมสิทธิ์
เพ�่อการฟ��นฟ�เมือง

พระราชบัญญัติพ�้นที่เฉพาะ

การแก� ไขโซนนิ�ง

การโอนสิทธิการพัฒนา
(Transfer of Development
Right: TDR)

การกําหนดพ�้นท่ีเพ�่อส�งเสร�ม
และควบคุมแบบซ�อนทับ
(Overlay Control)

ผังเมืองเฉพาะ



ด�วยพ�้นที่ที่มีศักยภาพสูง ที่เป�นทั้ง
ย�านที่พักอาศัย ย�านการค�า ย�านธุรกิจ 
พร�อมทั้งความสะดวกสบายด�านการคมนาคม
เพราะอยู�โดยรอบสถานีจ�งสามารถเพ��มปร�มาณผู�โดยสารให�เข�ามาในพ�้นที่
และเลือกใช�บร�การระบบขนส�งสาธารณะได� ทําให�มีผู�โดยสารเพ��มข�้น 
และทําให�ระบบคงอยู�ได�

 

คุ�มค�าการลงทุน

การพัฒนาพ�้นที่เชิงพาณิชย�จะกระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
จากส�วนกลางไปยังพ�้นที่ในส�วนภูมิภาคได� ช�วยสร�างความเจร�ญสู�ท�องถิ�น
ดึงดูดการลงทุนไปสู�ภูมิภาคต�างๆ ทั่วประเทศ ส�งเสร�มการร�วมลงทุน
ระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
โดยรายได�ที่ได�จากการพัฒนาพ�้นที่เชิงพาณิชย� จะหมุนเว�ยนนํามาสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานของรัฐต�อไป

กระจายความเจร�ญสู�ท�องถิ�น

จากความหนาแน�นของประชากรและการลงทุนของ
ธุรกิจต�างๆ ภายในเมือง ทําให�รัฐสามารถเก็บภาษี
บํารุงท�องที่ได�มากข�้น มีทุนสําหรับนําไปบํารุงรักษา
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมือง
ให�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

เก็บภาษี ได�เพ��มข�้น

โดยเฉพาะระบบรางทุกประเภท และยังสามารถเชื่อมต�อกับสนามบิน 
ท�าเร�อ และโครงข�ายถนน

เชื่อมต�อการเดินทางทุกระบบ

รัฐ ได�อะไร

เนื่องจากเป�นเมืองที่มีการใช�ประโยชน�พ�้นที่
อย�างคุ�มค�า มีสิ�งอํานวยความสะดวก
ครบครัน และมีระบบขนส�งสาธารณะที่
สะดวกสบายรองรับ เหมาะแก�การอยู�อาศัย และ
การลงทุนทําธุรกิจต�างๆ ทําให�ที่ดินที่พักอาศัย
และสํานักงานที่อยู�ในพ�้นที่และบร�เวณใกล�เคียงมีมูลค�าสูงข�้น 

ท่ีดินมีมูลค�าสูงข�้น

ด�วยการใช�ประโยชน�ที่ดินอย�างผสมผสาน
ทั้งย�านพาณิชยกรรม ย�านสํานักงาน 
และลานกิจกรรม ตั้งอยู�โดยรอบสถานีขนส�งสาธารณะ
รวมถึงความหลากหลายของประชาชนในเมือง
จะช�วยส�งเสร�มให�เกิดการลงทุนใหม�ๆ ทําให�เกิด
การจ�างงานและกระจายรายได�สู�ประชาชนในพ�้นที่

โอกาสในการจ�างงานและธุรกิจใหม�ที่มากข�้น

เอกชน ได�อะไร



มุ�งสู�เป�าหมาย ใน พ.ศ. 2570

ปร�มาณผู�โดยสารทางรถไฟเพ��มข�้นจาก

45 ล�านคน
เท่ียวต�อป�

75 ล�านคน
เท่ียวต�อป�

ต�นทุนโลจ�สติกส� ต�อ GDP
ของประเทศลดลงจากป�จจ�บัน

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 2

สัดส�วนผู�เดินทางระหว�างจังหวัด
โดยรถยนต�ส�วนบุคคลลดลงจาก

ลดความสูญเสียจากการใช�
นํ้ามันเชื้อเพลิงไม�น�อยกว�า

100,000 ล�านบาทต�อป�
(ป�จจ�บัน ต�นทุนโลจ�สติกส�

ต�อ GDP ประมาณร�อยละ 14.4)

ร�อยละ 59 ร�อยละ 40

ตวัอย�างความคุ�มค�าทางการเง�น
ในการพัฒนาพ�้นที่รอบสถานี
ตามแนวคิด TOD
โดยมากระบบขนส�งมวลชนขนาดใหญ�อย�างรถไฟฟ�าหร�อรถไฟ
ระหว�างเมืองมักจะไม�คุ �มค�าการลงทุนหากพ�จารณาเฉพาะ
รายได�จากค�าโดยสารเพ�ยงอย�างเดยีว        ความคุ�มทุนของโครงการ
จ�งไม�ได�อยู�ที่การเก็บค�าโดยสาร แต�อยู�ท่ีรายได�อ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ือง 
ตัวอย�างที่ชัดเจนที่สุด คือ ระบบรถไฟขนส�งมวลชนฮ�องกง (Mass 
Transit Railway: MTR) ซึ่งมีรถไฟ 10 สายทาง 84 สถานี
ระยะทาง 218 กิโลเมตร มีผู�โดยสารกว�า 4 ล�านคน/เท่ียว/วัน 
โครงการนี้รัฐบาลให�สิทธิบร�ษัทรถไฟขนส�งมวลชน (MTR) ในการ
พัฒนาอสังหาร�มทรัพย�บนท่ีดินของรัฐด�วยราคาตลาดต้ังแต�
ก�อนมีรถไฟขนส�งมวลชน

จากน้ัน MTR ได�เข�าเป�นหุ�นส�วนกบัเอกชนผู�พฒันาอสงัหาร�มทรพัย� 
ทําการพัฒนาโครงการจนแล�วเสร็จและขายในราคาหลังมีรถไฟ
ขนส�งมวลชน ทําให� ได�รับมูลค�าเพ��มของท่ีดินรอบสถานี (ในรัศมี 
500 เมตร) ซึ่งสามารถครอบคลุมท้ังค�าใช�จ�ายในการพัฒนา 
ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร  และค�าใช�จ�ายในการบํารงุรกัษาระบบรถไฟ
ขนส�งมวลชน 

นอกจากน้ีในระหว�างป� พ.ศ. 2543 - 2555 โครงการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย�นี้ ยังสามารถสร�างรายได�คิดเป�นร�อยละ 38 ของ
รายได�รวมของบร�ษัทรถไฟขนส�งมวลชน (MTR) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ต�างๆ  เช�น การค�าขาย สัญญาเช�าอสังหาร�มทรัพย� และการจัดการ
ธุรกิจ คิดเป�นร�อยละ 28 ของรายได� ส�วนอีกร�อยละ 34 เป�นรายได�
จากการขนส�ง

ที่มา: Financing Transit-Oriented Development with Land Value

ที่มา: แผนพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558-2565



ด�วยการวางผงัและการบร�หารจดัการอย�างมีประสิทธิภาพ
TOD จ�งสร�างสุขให�ผู�อยู�อาศยั ดงัน้ี

แล�วประชาชนในพ�น้ที ่
จะได�อะไร?

มีเวลาพักผ�อน อยู�กับครอบครัว ออกกําลังกาย
เล�นกีฬา และทํางานอดิเรกมากข�้น

จากการมี“เวลา”ที่มากข�้น
เดินทางสะดวกสบาย กําหนดเวลาเดินทางได�
ลดเวลาการเดินทาง

จากการมี

“ความสะดวกสบาย”
ที่เพ��มข�้น

เมืองกระชับ เข�าถึงง�ายด�วยระบบขนส�งสาธารณะ 

เชื่อมต�อและเข�าถึงสถานีขนส�งสาธารณะหร�อสถานที่ต�างๆ
ด�วยการเดิน/ป��น ง�ายดาย 

มีระบบขนส�งมวลชนรองอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเมือง เช�น รถบัส
โมโนเรล เชื่อมกับพ�้นที่ต�างๆ ที่สอดคล�องกับการใช�ชีว�ต 
เช�น ที่อยู�อาศัย ที่ทํางาน สถานศึกษา สถานพยาบาล
และบร�การสาธารณะอื่นๆ

ไม�ต�องเสียสุขภาพจ�ตกับป�ญหาต�างๆ ของเมือง
ทั้งป�ญหาจราจร และมลพ�ษ 

จากการมี“สขุภาพจ�ต”
มีพ�้นที่สีเข�ยวให�พักผ�อนหย�อนใจ
ปอดแห�งใหม�ของเมือง

ที่ดีข�้น

เพ��มทางเลือกในการใช�ชีว�ตอย�างมีคุณภาพ

จากการมี“ชวี�ต” ที่ดีข�้น
มีพ�้นที่พบปะสังสรรค� ลานกิจกรรม ลานดนตร�
สร�างสีสันให�แก�ชีว�ต

จากการมี“ค�าใช�จ�าย”ลดลง

“รายได�”เพ��มข�้น
เพ��มการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

ลดการใช�นํ้ามัน
ประหยัดพลังงาน

แหล�งงานเพ��มข�้น
และหลากหลายข�้น

เพ��มมูลค�าที่ดิน สร�างรายได�
ให�แก�พ�้นที่จากการพัฒนา
เชิงพาณิชย�ทั้งร�านค�า
ห�าง อสังหาร�มทรัพย�ต�างๆ

จากการมี

“ความปลอดภัย”
ที่มากข�้น

ลดป�ญหาจราจร ลดอ�บัติเหตุ ด�วยเส�นทางการเดินเท�า
ทางป��นจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมต�อกับ
ระบบขนส�งสาธารณะต�างๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

จํากัดความเร็วของรถยนต� และเนื้อที่ถนนสําหรับรถยนต�

เมืองที่เป�นมิตรกับทุกชีว�ต ทั้งเด็ก ผู�สูงอายุ และคนพ�การ

มีสิ�งอํานวยความสะดวก เพ��มความปลอดภัยครบครัน
เช�น Skywalk ทางม�าลาย สัญญาณไฟคนข�ามถนน
ไฟฟ�าส�องสว�าง ทางลาดสําหรับรถว�ลแชร� ลิฟต�โดยสาร

จากการมี

“สุขภาพกาย”ที่ดีข�้น
ไปทํางาน ซื้อของ หร�อออกกําลังกาย
ด�วยการเดิน และป��น
มลพ�ษลดลง อากาศสะอาดข�้น หายใจได�เต็มปอด



จะได�อะไร?

“รฐั เอกชน ประชาสังคม” ผนึกกาํลังครัง้ใหญ�
  สร�างอนาคตใหม�ให�กบัประเทศ

TOD

ภาครฐั ร�วมผลกัดัน
ร�วมเผยแพร�แนวคิด TOD ให�เป�นที่รู�จักในวงกว�าง

ร�วมปรบัปรงุ ฟ��นฟ� แก� ไขมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย
ระเบียบข�อบังคับต�างๆ ให�เอื้อต�อการพัฒนาเมือง 

ร�วมส�งเสร�ม สนับสนุน และจ�งใจให�เอกชนสนใจร�วมลงทุนในพ�้นที่ 

ร�วมพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานที่ส�งเสร�มการพัฒนาเมือง

ร�วมดูแลผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเหมาะสม เป�นธรรม

ร�วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพ�้นที่เพ�่อให�เกิดประโยชน�สูงสุด

ภาคเอกชน ร�วมพฒันา

ร�วมลงทุนพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�หร�อร�วมดําเนินกิจกรรมต�างๆ
ที่เกี่ยวกับโครงการ

ร�วมเสนอพ�้นที่เพ�่อการพัฒนาพ�้นที่ TOD ให�แก�ภาครัฐ

ร�วมขับเคลื่อนโครงการ

ร�วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพ�้นที่เพ�่อให�เกิดประโยชน�สูงสุด

ภาคประชาสงัคม ร�วมใจ

ร�วมเสนอความต�องการเพ�่อเป�นแนวทางในการพัฒนา

ร�วมให�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการพัฒนา

ร�วมเตร�ยมพร�อมสู�การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรม
ในการเดินทางจากยานพาหนะส�วนบุคคล มาสู�การเดินทาง
ด�วยระบบขนส�งมวลชน ขนส�งสาธารณะ และการเดินทาง
โดยไม�ใช�เคร�่องยนต�

จะเป�นจร�งได�อย�างไร?



เราจะปล�อยให�โอกาสทองเหล�านี้ หลุดมือหร�อ?
ถึงเวลาแล�วหร�อยังที่เราทุกคน 

ไม�ว�าจะเป�นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน 
จะต�องหันหน�าเข�าหากัน 

เป�ดใจ พ�ดคุย  รับฟ�ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ร�วมมือกัน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ�่อยกระดับ

คุณภาพชีว�ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก�าวหน�า มุ�งสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน

จะเป�นจร�งได�อย�างไร?

ถ�าไม�มี TOD เราจะ
เส�ยโอกาสอะไรบ�าง?

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร
35 ถนนเพชรบุร� แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2215 1515
www.otp.go.th

ประเทศไทย
เสียโอกาสในการ

เพ��มข�ดความสามารถ
ทางการแข�งขัน

อาจจะต�องตกอยู�ในวังวนการพัฒนาแบบเดิมๆ ที่เป�นการแก�ป�ญหาเฉพาะหน�า
ไร�ทิศทาง เและไม�ใช�แนวทางที่นําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน

รัฐ
เสียโอกาสในการ
พฒันาโครงสร�าง

พ�้นฐานต�างๆ

เอกชน
เสียโอกาสในการลงทุน
พฒันาพ�น้ท่ี ซึง่หมายถงึ

ผลประโยชน�มหาศาล

ประชาชน
เสียโอกาสที่จะมี

รายได�และคุณภาพชีว�ต
ที่ดีข�้น 

และเรา




