คมนาคม
สรางเมือง

เมืองสรางสุข สุขสรางได

โครงการศึกษาพัฒนาเมือง
กับระบบโครงสรางพ�้นฐานดานคมนาคมขนสง

เมืองอยูสบาย ลงตัวกับการใชช�ว�ต
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคลองตัว

www.thailandtod.com

สถานการณป�จจ�บัน
จากยุ ท ธศาสตร ช าติ ที่ มุ  ง มั่ น พั ฒ นาประเทศไทยสู  ค วาม
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น กระทรวงคมนาคมจ� ง เร ง เดิ น หน า
พั ฒ นาระบบโครงสร า งพ�้ น ฐานด า นการคมนาคมขนส ง
ซึง่ เปนหัวใจสําคัญในการเพ�ม� ข�ดความสามารถทางการแขงขัน
และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนพัฒนา
โครงสรางพ�้นฐาน ทั้งทางบก ราง นํ้า อากาศ ใหเชื่อมโยงกัน
อยางครอบคลุม ทั่วถึ ง เป น ระบบ ทั้ ง ในและระหว า งประเทศ
เพ�่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเดินทางและการขนสงสูม าตรฐาน
สากล ลดตนทุนโลจ�สติกส เพ��มข�ดความสามารถทางการ
แขงขัน สนับสนุนใหเกิดการจางงาน กระจายความเจร�ญไปสู
ทุกพ�้นที่ และนําคุณภาพชีว�ตที่ดี ไปสูประชาชน
ปจจ�บันไทยใชพลังงาน
ในภาคขนสง

คิดเปนเง�น
ปละประมาณ

โดยการขนสงทางถนน
มีสัดสวนสูงถึง

มีตนทุนการขนสง
สูงสุดถึง

35%

87.50%

ขณะที่การขนสงทางราง
มีตนทุนเพ�ยง
บาท/ตัน/กิโลเมตร
แตมีสัดสวนการขนสงเพ�ยง
เทานั้น

0.95
1.40%

7 แสน ลานบาท
2.12
บาท/ตัน/กิโลเมตร

เพ�่อการพัฒนาประสิทธิภาพดานโลจ�สติกสและเพ��มข�ดความสามารถ
ทางการแขงขัน จ�งเกิดแนวคิดเร�่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคา
(Shift Mode) เพ�่อลดการขนสงทางถนนมาใชรูปแบบการขนสงที่มีตนทุนตํ่า
และคุมคาในระยะยาว เชน ทางรางหร�อทางนํ้า

การลดสัดสวนการขนสงทางถนนและเพ��มสัดสวนการขนสงทางราง
จําเปนตองพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ�้นฐานทางรถไฟใหมีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งตองใชเง�นลงทุนสูงมาก

นํามาสูแผนลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานทางราง
มูลคารวม 1,071,965 ลานบาท* ซึ่งดวยตัวเลขการลงทุนที่สูงขนาดนี้
จําเปนตองมีการเพ��มมูลคาใหแกระบบราง
และประโยชนจากการลงทุนจะตองกลับคืนไปสูประชาชนดวย
ที่มา: แผนพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565

ปจจุบัน ทั�วโลกกําลังประสบ
ปญหาภาวะโลกรอน
และการใชพลังงาน
อยางสิ�นเปลือง
หลายๆ แหงในโลกจ�งตื่นตัวและเร��ม

ความเปนไป
ของโลก
โลกรอน
ประชากรเพ�ม
�
เมืองโต
ไรทศิ ทาง
สูแ นวคิดในการพัฒนาเมือง
ควบคูกับการพัฒนา
โครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคมขนสง

“ปรับเปลี่ยน” รูปแบบการเดินทาง
และการคมนาคมขนสงโดยหันมา
ใหความสําคัญกับการสงเสร�ม

ระบบขนสงสาธารณะ
เพ�่อลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
ลดกาซเร�อนกระจก ลดภาวะโลกรอน

การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร
ของประเทศทั�วโลก
ประชากรเพ��มอยางรวดเร็ว
ผูสูงอายุมีมากข�้น
หลายประเทศ
กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ

การคมนาคมขนสงทางราง
เปนทางเลือกหนึ่ง
ที่ไดรับความสนใจ
เพราะแมจะมีตนทุนสูง แตทั่วโลกพ�สูจนแลว
วาคุมคาทางเศรษฐกิจในระยะยาว
และตอบโจทยการขนสงอยางยั่งยืน
ทั้งในเร�่องความปลอดภัย ชวยลดอ�บัติเหตุ
บนทองถนน ประหยัดพลังงาน
ลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
และเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
ลดปญหามลพ�ษทางอากาศ

คาดการณวา
ในป พ.ศ. 2593
โลกจะมีประชากรคนเมืองเพ��มข�้นถึง
2.4 พันลานคน คิดเปนรอยละ 66
ของประชากรโลก
ประเทศไทยจะมีประชากรเพ��มอีกกวา
11 ลานคน และประชากร
กวารอยละ 73 ของประเทศ
จะกลายเปนคนเมือง

ขนสงสาธารณะ
เร�่มทว�ความสําคัญ
เพราะสามารถขนสงคน
ไดจํานวนมาก
ประหยัดทั้งพลังงาน
คาใชจาย
และเวลาในการเดินทาง

การเติบโตอยางรวดเร�ว
ของชุมชนเมือง และการ
กระจายตัวของเมือง โดยขาด
การควบคุม (URBAN SPRAWL)
กอใหเกิดปญหาตามมามากมาย
ทั้งประชากรหนาแนน ชุมชนแออัด การจราจรติดขัด
การใชประโยชนที่ดินในเมืองไมคุมคา
เพ��มภาระภาครัฐในการลงทุนสรางโครงสรางพ�้นฐาน
เกิดความเหลื่อมลํ้าในการกระจายรายได
เกิดปญหาสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลภาวะ
ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได

จากยุทธศาสตรชาติ
และป�ญหา…สู…

แนวคิดในการพัฒนา

ลดตนทุนโลจ�สติกส เพ��มข�ดความสามารถทางการแขงขัน
มุงสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การพัฒนาระบบขนสงทางรางตองเสร�มสราง
โครงขายเชื่อมโยงหลายสวนเขาดวยกัน
โดยเชื่อมตอเมืองหลักและฐานการผลิตและการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ เพ�่อใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ
และเสร�มความแข็งแกรงของฐานการผลิตและบร�การ
เสร�มสรางข�ดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศจากฐานลางสูบน
การพัฒนาพ�้นที่รอบสถานีหร�อจ�ดเปลี่ยนถาย
การเดินทางจ�งเปนกุญแจสําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาระบบนี้ใหคุมคาการลงทุน
และคงอยูไดอยางยั่งยืน

แกปญหา พัฒนาเมือง เพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ดีของประชาชน
การวางแผนและพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ดานการคมนาคมขนสงของประเทศในอดีตที่ผานมา
มักมองดานการขนสงเพ�ยงดานเดียว
สงผลใหเมืองมีการเติบโตไปตามธรรมชาติ
ขาดการควบคุม และไมสามารถตอบสนองตอ
ความตองการที่หลากหลายในปจจ�บันและในอนาคตได
การพัฒนาเมืองในยุคจากนี้ตอไปจ�งควร
ดําเนินการควบคู ไปกับการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคมขนสง เพ�่อวางแผน กําหนดรูปแบบ
และควบคุมการเติบโตของเมือง
โดยใชโครงสรางพ�้นฐานดานคมนาคมขนสง
เปนแกนกลางในการพัฒนา
เกิดกระแสความตื่นตัวในการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะ ประกอบกับการพัฒนา
พ�้นที่รอบสถานี เพ�่อใหการพัฒนา
พ�้นที่ชุมชนและเมืองสามารถใชประโยชน
จากระบบขนสงสาธารณะที่เกิดข�้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ��มศักยภาพ
ในการแขงขันใหเมืองไดอยางเปนรูปธรรม

การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565

ทางรถไฟในปจจ�บัน
ทางรถไฟทางคู
ทางรถไฟสายใหม
รถไฟความเร็วสูง
ทางหลวงพ�เศษระหวางเมือง (ปจจ�บัน)
ทางหลวงพ�เศษระหวางเมือง (อนาคต)
ทางหลวง 4 ชองจราจร ระยะที่ 2
ทาอากาศยานหลัก
ทาอากาศยานในประเทศ
ทาอากาศยานนานาชาติ
ทาเร�อน้ำลึก
ทาเร�อชายฝง
ทาเร�อทองเที่ยว
ทาเร�อลำน้ำ
ทาเร�อบก
เสนทางเดินเร�อประจำทาง (อนาคต)
เสนทางเดินเร�อทองเที่ยว (ปจจ�บัน)
เสนทางเดินเร�อทองเที่ยว (อนาคต)
ดานศุลกากร
จ�ดพักรถบรรทุก
สถานีขนสงสินคาชายแดน
เสนทางรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS
(อนาคต)

รถไฟทางคู 16 เสนทาง
ระยะทาง 3,157 กม.
รถไฟความเร็วสูง 6 เสนทาง
ระยะทาง 1,706 กม.
มอเตอรเวย 7 สาย
ระยะทาง 545.3 กม.
ขยายทางหลวง 4 ชองจราจร
59 โครงการ
เสร�มศักยภาพ
ทาอากาศยาน 17 แหง
กอสรางทาอากาศยาน
แหงใหม 1 แหง
พัฒนาทาเร�อนํ้าลึก 2 แหง
พัฒนาศักยภาพการขนสงสินคา
ในลํานํ้า 2 แหง
ปรับปรุงทาเทียบเร�อโดยสาร
ในแมนํ้าเจาพระยา 27 แหง

Transit
Oriented
จากแนวคิด
สูก าร

พัฒนาเมือง
ควบคูไปกับการพัฒนา
โครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคมขนสง
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เปนหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง
และชุมชนเมืองควบคูไปกับ
การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคมขนสง โดยเนน
การพัฒนาพ�้นที่รอบสถานี
ขนสงสาธารณะที่เปนศูนยกลาง
เชื่อมตอการเดินทาง กําหนดรูปแบบ
การใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพ�่อสรางชุมชนรอบสถานี
ใหเปนชุมชนคุณภาพ นาอยูอาศัย
นาใชชีว�ต นาลงทุนทําธุรกิจ
เพ�่อสงเสร�มใหเกิดกิจกรรม
การเดินทาง ทั้งเขา-ออกพ�้นที่
ดวยระบบขนสงสาธารณะ
และสงเสร�มการเดินทางในพ�้นที่
ดวยการเดินทางโดยไมใชเคร�่องยนต
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TOD คือ คําตอบ

พน�้ ทรี่ อง
นอกร
ศั มี
500
เมต
ร
ยานที่พักอาศัย

เมต500
ร

ยานการคา
สถานีขนสง
สาธารณะ

พ�้นที่
สีเข�ยว

ศูนยกลาง
พาณิชยกรรม

Transit
อยูในรัศมีการใหบร�การของระบบขนสงสาธารณะ
ไมเกิน 500 เมตรจากสถานี
พรอมจ�ดเชื่อมตอและจ�ดเปลี่ยนถายการเดินทาง
ที่สามารถเดินทางเขาและออกไปนอกพ�้นที่
ไดอยางสะดวกสบาย ไมจําเปนตองใช
รถยนตสวนตัว

Densify

สํานักงาน/
แหลงจางงาน

Cycle
สนับสนุนการใชจักรยานโดยจัดเตร�ยมที่จอด
และเสนทางจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย
ไมจําเปนตองใชรถยนตสวนตัว

Shift
ควบคุมที่จอดรถและการใชถนน เพ�่อสนับสนุน
ใหคนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
และลดการใชรถยนตสวนตัว

Connect
Mix
มีการใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน
และเกิดประโยชนสูงสุด เปนทั้งที่ทํางาน ที่อยูอาศัย
ที่จับจายใชสอย ที่กิน ที่เลน ที่พักผอนหยอนใจ
เอื้อตอการอยูอาศัยและใชชีว�ตอยางมีคุณภาพ
แทบไมจําเปนตองเดินทางออกนอกพ�้นที่

Walk
มีสิ�งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเดินเทา
ภายใตบรรยากาศที่รมร�่น สวยงาม ทําใหการ
เดินเทาเปนทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย
ไมจําเปนตองใชรถยนตสวนตัว

สรางโครงขายถนน ทางเดิน และทางจักรยาน
ใหสามารถเชื่อมตอและเขาถึงทุกพ�้นที่
ทั้งการเชื่อมตอระหวางชุมชน
ดวยระบบขนสงมวลชน และการเชื่อมตอ
ภายในชุมชนดวยการเดินเทาและจักรยาน
ไมจําเปนตองใชรถยนตสวนตัว

Compact
การเชื่อมโยงพ�้นที่พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย
แหลงงาน และพ�้นที่สาธารณะเขาดวยกัน
อยางเปนระเบียบ ในพ�้นที่ขนาดพอเหมาะ
เขาถึงงาย สะดวกสบาย และนาใชชีว�ต
ชวยใหมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

TOD แกป�ญหาไดอยางไร

TOD ปรับเปลี่ยนการขยายตัวของเมือง
แบบกระจัดกระจายใหเปนเมืองกระชับ
ดึงการพัฒนาที่กระจัดกระจายทั่วเมืองมาจัดระเบียบ
แบบกระชับในพ�้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพดานการคมนาคมขนสงสูง
ชวยลดภาวะการเติบโตของเมืองอยางไรทิศทาง
(Urban Sprawl) สรางเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
TOD เปลี่ยนการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว
เปนการขนสงอยางยั่งยืน
บรรเทาปญหาดานการจราจร
และขนสงอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยการแกปญหาที่สาเหตุ
นั่นคือ แกที่พฤติกรรมของผูเดินทาง
โดยการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะชวยสงเสร�ม
ใหประชาชนหันมาใชระบบขนสง
สาธารณะมากข�้น โดยเฉพาะ
อยางยิ�งระบบราง
สงเสร�มการเขาถึงระบบขนสง
สาธารณะและการเดินทางโดยไมใช
เคร�่องยนตดวยการสรางบรรยากาศ
และจัดสิ�งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเดินเทา (Walking) และการปนจักรยาน
(Bicycling) ภายในรัศมี 500-800 เมตร
จากสถานีขนสงสาธารณะ
เพ�่อลดการใชรถยนตสวนตัว
TOD พัฒนาพ�้นที่ ใหม ลงตัวกับ
ทุกไลฟสไตลการใชชีว�ต
ทั้งยานพักอาศัย ยานการคา ยานธุรกิจ
และพ�้นที่สาธารณะ มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการครบครันที่ประชาชนทุกคนเขาถึงได
ซึ่งมักจะกําหนดใหมีขอบเขตอยูในระยะเดินเทา
ประมาณ 500 เมตร จากสถานีขนสงสาธารณะ
และยังเปนระยะที่เหมาะสมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประหยัดคาใชจาย
ในการเดินทาง และลดการใชพลังงาน

เคร�่องมือทางผังเมือง

ที่นํามาใช ในการพัฒนา TOD
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ
(Planned Unit Development:
PUD)

ผังเมืองเฉพาะ

การโอนสิทธิการพัฒนา
(Transfer of Development
Right: TDR)

การจัดรูปที่ดินเพ�่อพัฒนาพ�้นที่

การกําหนดพ�้นที่เพ�่อสงเสร�ม
และควบคุมแบบซอนทับ
(Overlay Control)

ขอบัญญัติทองถิ�น
การจัดกรรมสิทธิ์
เพ�่อการฟ��นฟ�เมือง
พระราชบัญญัติพ�้นที่เฉพาะ
การแก ไขโซนนิ�ง

TOD กระตุนเศรษฐกิจ
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตของประชาชน
ประเทศชาติ ไดอะไร

ลดตนทุนโลจ�สติกส
TOD จะเปนสวนหนึ่งในการเติมเต็ม
และเพ��มประสิทธิภาพโครงขายคมนาคมรองรับ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ทั้งระบบราง
ระบบถนน ทาเร�อ และสนามบิน และเชื่อมโยงทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยเฉพาะ
เสนทางการขนสงหลักของประเทศและภูมิภาค (Economic Corridor)
ซึ่งจะชวยลดคาใชจายดานโลจ�สติกสของประเทศ
เพ��มข�ดความสามารถทางการแขงขัน
ดวยโครงขายที่เชื่อมโยงกันอยางบูรณาการ เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
เขตการคาชายแดน จะชวยเสร�มสรางข�ดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคธุรกิจ สงเสร�มดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ�่อนบาน และเพ��มข�ดความสามารถ
ของประเทศไทยในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคภายใตกรอบความรวมมือตางๆ

รัฐ ไดอะไร
คุมคาการลงทุน
ดวยพ�้นที่ที่มีศักยภาพสูง ที่เปนทั้ง
ยานที่พักอาศัย ยานการคา ยานธุรกิจ
พรอมทั้งความสะดวกสบายดานการคมนาคม
เพราะอยูโดยรอบสถานีจ�งสามารถเพ��มปร�มาณผูโดยสารใหเขามาในพ�้นที่
และเลือกใชบร�การระบบขนสงสาธารณะได ทําใหมีผูโดยสารเพ��มข�้น
และทําใหระบบคงอยูได
กระจายความเจร�ญสูทองถิ�น
การพัฒนาพ�้นที่เชิงพาณิชยจะกระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
จากสวนกลางไปยังพ�้นที่ในสวนภูมิภาคได ชวยสรางความเจร�ญสูทองถิ�น
ดึงดูดการลงทุนไปสูภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ สงเสร�มการรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
โดยรายไดที่ ไดจากการพัฒนาพ�้นที่เชิงพาณิชย จะหมุนเว�ยนนํามาสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานของรัฐตอไป
เก็บภาษี ไดเพ��มข�้น
จากความหนาแนนของประชากรและการลงทุนของ
ธุรกิจตางๆ ภายในเมือง ทําใหรัฐสามารถเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ไดมากข�้น มีทุนสําหรับนําไปบํารุงรักษา
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมือง
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น
เชื่อมตอการเดินทางทุกระบบ
โดยเฉพาะระบบรางทุกประเภท และยังสามารถเชื่อมตอกับสนามบิน
ทาเร�อ และโครงขายถนน

เอกชน ไดอะไร

ที่ดินมีมูลคาสูงข�้น
เนื่องจากเปนเมืองที่มีการใชประโยชนพ�้นที่
อยางคุมคา มีสิ�งอํานวยความสะดวก
ครบครัน และมีระบบขนสงสาธารณะที่
สะดวกสบายรองรับ เหมาะแกการอยูอาศัย และ
การลงทุนทําธุรกิจตางๆ ทําใหที่ดินที่พักอาศัย
และสํานักงานที่อยูในพ�้นที่และบร�เวณใกลเคียงมีมูลคาสูงข�้น
โอกาสในการจางงานและธุรกิจใหมที่มากข�้น
ดวยการใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน
ทั้งยานพาณิชยกรรม ยานสํานักงาน
และลานกิจกรรม ตั้งอยูโดยรอบสถานีขนสงสาธารณะ
รวมถึงความหลากหลายของประชาชนในเมือง
จะชวยสงเสร�มใหเกิดการลงทุนใหมๆ ทําใหเกิด
การจางงานและกระจายรายไดสูประชาชนในพ�้นที่

ตัวอยางความคุม
 คาทางการเง�น
ในการพัฒนาพ�้นที่รอบสถานี
ตามแนวคิด TOD

โดยมากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญอยางรถไฟฟาหร�อรถไฟ
ระหว า งเมื อ งมั ก จะไม คุ  ม ค า การลงทุ น หากพ� จ ารณาเฉพาะ
รายไดจากคาโดยสารเพ�ยงอยางเดียว ความคุม ทุนของโครงการ
จ�งไมไดอยูที่การเก็บคาโดยสาร แตอยูที่รายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุด คือ ระบบรถไฟขนสงมวลชนฮองกง (Mass
Transit Railway: MTR) ซึ่งมีรถไฟ 10 สายทาง 84 สถานี
ระยะทาง 218 กิโลเมตร มีผูโดยสารกวา 4 ลานคน/เที่ยว/วัน
โครงการนี้รัฐบาลใหสิทธิบร�ษัทรถไฟขนสงมวลชน (MTR) ในการ
พัฒนาอสังหาร�มทรัพยบนที่ดินของรัฐดวยราคาตลาดตั้ ง แต
กอนมีรถไฟขนสงมวลชน
จากนัน้ MTR ไดเขาเปนหุน สวนกับเอกชนผูพ
 ฒ
ั นาอสังหาร�มทรัพย
ทําการพัฒนาโครงการจนแลวเสร็จและขายในราคาหลังมีรถไฟ
ขนสงมวลชน ทําให ไดรับมูลคาเพ��มของที่ดินรอบสถานี (ในรัศมี
500 เมตร) ซึ่ งสามารถครอบคลุม ทั้งคาใชจา ยในการพัฒนา
คาใชจา ยในการบร�หาร และคาใชจา ยในการบํารุงรักษาระบบรถไฟ
ขนสงมวลชน
นอกจากนี้ในระหวางป พ.ศ. 2543 - 2555 โครงการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพยนี้ ยังสามารถสรางรายไดคิดเปนรอยละ 38 ของ
รายไดรวมของบร�ษัทรถไฟขนสงมวลชน (MTR) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ตางๆ เชน การคาขาย สัญญาเชาอสังหาร�มทรัพย และการจัดการ
ธุรกิจ คิดเปนรอยละ 28 ของรายได สวนอีกรอยละ 34 เปนรายได
จากการขนสง
ที่มา: Financing Transit-Oriented Development with Land Value

มุงสูเปาหมาย ใน พ.ศ. 2570
ตนทุนโลจ�สติกส ตอ GDP
ของประเทศลดลงจากปจจ�บัน
ไมนอยกวารอยละ 2
(ปจจ�บัน ตนทุนโลจ�สติกส
ตอ GDP ประมาณรอยละ 14.4)

ปร�มาณผูโดยสารทางรถไฟเพ��มข�้นจาก

45 ลานคน 75 ลานคน
เที่ยวตอป

เที่ยวตอป

ลดความสูญเสียจากการใช
นํ้ามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา

100,000 ลานบาทตอป

สัดสวนผูเดินทางระหวางจังหวัด
โดยรถยนตสวนบุคคลลดลงจาก

รอยละ 59 รอยละ 40

ที่มา: แผนพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565

แลวประชาชนในพ�น้ ที่

จะได
อ
ะไร
?
ดวยการวางผังและการบร�หารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
TOD จ�งสรางสุขใหผอู ยูอ าศัย ดังนี้
จากการมี

“ความปลอดภั
ย”
ที่มากข�้น

จากการมี

เดินทางสะดวกสบาย กําหนดเวลาเดินทางได
ลดเวลาการเดินทาง
มีเวลาพักผอน อยูกับครอบครัว ออกกําลังกาย
เลนกีฬา และทํางานอดิเรกมากข�้น

ลดปญหาจราจร ลดอ�บัติเหตุ ดวยเสนทางการเดินเทา
ทางปนจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมตอกับ
ระบบขนสงสาธารณะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํากัดความเร็วของรถยนต และเนื้อที่ถนนสําหรับรถยนต
มีสิ�งอํานวยความสะดวก เพ��มความปลอดภัยครบครัน
เชน Skywalk ทางมาลาย สัญญาณไฟคนขามถนน
ไฟฟาสองสวาง ทางลาดสําหรับรถว�ลแชร ลิฟตโดยสาร
เมืองที่เปนมิตรกับทุกชีว�ต ทั้งเด็ก ผูสูงอายุ และคนพ�การ

“เวลา”ที่มากข�้น

จากการมี

“ความสะดวกสบาย”
ที่เพ��มข�้น
เมืองกระชับ เขาถึงงายดวยระบบขนสงสาธารณะ

เชื่อมตอและเขาถึงสถานีขนสงสาธารณะหร�อสถานที่ตางๆ
ดวยการเดิน/ปน งายดาย
มีระบบขนสงมวลชนรองอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเมือง เชน รถบัส
โมโนเรล เชื่อมกับพ�้นที่ตางๆ ที่สอดคลองกับการใชชีว�ต
เชน ที่อยูอาศัย ที่ทํางาน สถานศึกษา สถานพยาบาล
และบร�การสาธารณะอื่นๆ

จากการมี

“สุขภาพกาย”ที่ดีข�้น
ไปทํางาน ซื้อของ หร�อออกกําลังกาย
ดวยการเดิน และปน
มลพ�ษลดลง อากาศสะอาดข�้น หายใจไดเต็มปอด

จากการมี

“สุขภาพจ�ที่ดตีข�้น”

มีพ�้นที่สีเข�ยวใหพักผอนหยอนใจ
ปอดแหงใหมของเมือง

ไมตองเสียสุขภาพจ�ตกับปญหาตางๆ ของเมือง
ทั้งปญหาจราจร และมลพ�ษ

จากการมี

“ชีวต� ” ที่ดีข�้น

มีพ�้นที่พบปะสังสรรค ลานกิจกรรม ลานดนตร�
สรางสีสันใหแกชีว�ต
เพ��มทางเลือกในการใชชีว�ตอยางมีคุณภาพ

“คาใชจา ย”ลดลง
“รายได”เพ��มข�้น

จากการมี

เพ��มการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ลดการใชนํ้ามัน
ประหยัดพลังงาน

เพ��มมูลคาที่ดิน สรางรายได
ใหแกพ�้นที่จากการพัฒนา
เชิงพาณิชยทั้งรานคา
หาง อสังหาร�มทรัพยตางๆ

แหลงงานเพ��มข�้น
และหลากหลายข�้น

TOD จะเปนจร�งไดอยางไร?
“รัฐ เอกชน ประชาสังคม” ผนึกกําลังครัง้ ใหญ
สรางอนาคตใหมใหกบั ประเทศ

ภาครัฐ รวมผลักดัน

รวมเผยแพรแนวคิด TOD ใหเปนที่รูจักในวงกวาง
รวมปรับปรุง ฟ�น� ฟ� แก ไขมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย

ระเบียบขอบังคับตางๆ ใหเอื้อตอการพัฒนาเมือง
รวมพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานที่สงเสร�มการพัฒนาเมือง
รวมสงเสร�ม สนับสนุน และจ�งใจใหเอกชนสนใจรวมลงทุนในพ�้นที่
รวมดูแลผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม เปนธรรม

ภาคเอกชน รวมพัฒนา

รวมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพ�้นที่เพ�่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมเสนอพ�้นที่เพ�่อการพัฒนาพ�้นที่ TOD ใหแกภาครัฐ
รวมลงทุนพัฒนาอสังหาร�มทรัพยหร�อรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ

ที่เกี่ยวกับโครงการ
รวมขับเคลื่อนโครงการ

ภาคประชาสังคม รวมใจ

รวมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพ�้นที่เพ�่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
รวมเสนอความตองการเพ�่อเปนแนวทางในการพัฒนา
รวมเตร�ยมพรอมสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรม
ในการเดินทางจากยานพาหนะสวนบุคคล มาสูการเดินทาง
ดวยระบบขนสงมวลชน ขนสงสาธารณะ และการเดินทาง
โดยไมใชเคร�่องยนต

ถาไมมี TOD เราจะ

เส�ยโอกาสอะไรบาง?

ประเทศไทย

เสียโอกาสในการ
เพ��มข�ดความสามารถ
ทางการแขงขัน

รัฐ

เสียโอกาสในการ
พัฒนาโครงสราง
พ�้นฐานตางๆ

เอกชน

เสียโอกาสในการลงทุน
พัฒนาพ�น้ ที่ ซึง่ หมายถึง
ผลประโยชนมหาศาล

ประชาชน

เสียโอกาสที่จะมี
รายไดและคุณภาพชีว�ต
ที่ดีข�้น

และเรา

อาจจะตองตกอยู ในวังวนการพัฒนาแบบเดิมๆ ที่เปนการแกปญหาเฉพาะหนา

ไรทิศทาง เและไม ใชแนวทางที่นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

เราจะปลอยใหโอกาสทองเหลานี้ หลุดมือหร�อ?
ถึงเวลาแลวหร�อยังที่เราทุกคน
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
จะตองหันหนาเขาหากัน
เปดใจ พ�ดคุย รับฟ�ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมมือกัน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ�่อยกระดับ
คุณภาพชีว�ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกาวหนา มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
35 ถนนเพชรบุร� แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2215 1515
www.otp.go.th

