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คมนาคมร�วมสร�างเมือง
ท�องถ่ินร�วมสร�างสุข
โดย นายชัยวัฒน� ทองคําคูณ
ปลัดกระทรวงคมนาคม



2เสียเวลาไปกับการจราจรติดขัด



3สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน



4

เกิดป�ญหามลพิษ



5

การเติบโตของเมืองเป�นแบบไร�ทิศทาง



6

ส�งผลเชิงลบต�อภาพลักษณ�การท�องเที่ยว



7

ระบบรางคือคําตอบ
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พร�อมส�งเสริมการเดินและขี่จักรยาน
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ทุกรูปแบบของการเดินทาง

Inclusive การออกแบบเพื่อทุกคน
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Smart City เมืองอัจฉริยะ
ด�วยการนําเทคโนโลยี มาปรับใช�กับวิถีชีวิตประจําวัน ให�มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีองค�ประกอบ 
7 ด�าน ดังน้ี



พัฒนาระบบ
การเดินทางและ

การขนส�ง

เกิดการ
พัฒนาเมือง

อย�างมี
การวางแผน 

ไม�มีป�ญหา
จราจร 

ประหยัดพลังงาน 
ลดโลกร�อน

มอบคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
เศรษฐกิจ
เติบโต

เกิดการกระจาย
ความเจริญ
ไปสู�ภูมิภาค

การพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน 

มีผลตอบแทนคุ�มค�า
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การพัฒนาชุมชนแบบผสมผสานการใช�ประโยชน�ที่ดิน ที่สนับสนุนให�คน
อาศัยอยู�ใกล�ศูนย�บริการคมนาคม เพื่อลดการพึ่งพาการใช�รถยนต�
a mixed-use community that encourages people to live near 
transit service and to decrease dependence on driving 

ป�เตอร� คาลธอร�ป 
ผู�ริเริ่มพัฒนาเป�นแนวคิด Transit-Oriented 

Development หรือ TOD ในป� 1993
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Mix-Use
Densify

Connect
Public Transport

Compact

&Shift

Pedestrian Experience Green
Public Area
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Walk & Cycle

มีพ้ืนที่โล�งว�างและพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือสิ่งแวดล�อมที่ดี

เมืองกระชับ ใช�พ้ืนที่อย�าง
คุ�มค�า เต็มประสิทธิภาพ 
และผสมผสานกิจกรรม
ที่หลากหลายเพ่ือ
การใช�ชีวิต

ใช�ระบบขนส�งมวลชนและ
ขนส�งสาธารณะเป�นหลกั
และเช่ือมโยงการเดินทาง
ต�อเนื่องหลายรูปแบบ

ลดการใช�รถยนต�ส�วนตัว 
เพ่ิมการเดิน และป��นจักรยาน
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คมนาคมสร�างเมือง เมืองสร�างสุข สุขสร�างได�
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งของไทยระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580)

สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน
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เชื่อมท�า
อากาศยาน

สถานีขนส�ง
ทางราง

เชื่อมท�าเรือ

เช่ือมโยงระบบ
ขนส�งมวลชน

ทางบก



• 14 โครงการ
• ระยะทางรวม 2,476 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 444,914 ล�านบาท

รวมท้ังหมด 22 โครงการ
รวมระยะทาง 4,565 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนรวม 1,505,514 ล�านบาท

รถไฟทางคู�

รถไฟสายใหม�
• 3 โครงการ
• ระยะทางรวม 841 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 197,528 ล�านบาท

รถไฟความเร็วสูง
• 5 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,248 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 863,072 ล�านบาท

แผนการดําเนินงานโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านคมนาคมขนส�งทางราง 
ระยะท่ี 1
พ.ศ. 2561-2565

• 1 โครงการ
• ระยะทางรวม 70 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 8,247 ล�านบาท

รวมท้ังหมด 7 โครงการ
รวมระยะทาง 1,211 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนรวม 527,284 ล�านบาท

รถไฟทางคู�

รถไฟสายใหม�
• 4 โครงการ
• ระยะทางรวม 642 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 184,746 ล�านบาท

รถไฟความเร็วสูง
• 2 โครงการ
• ระยะทางรวม 499 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 334,291 ล�านบาท

แผนการดําเนินงานโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านคมนาคมขนส�งทางราง 
ระยะท่ี 2
พ.ศ. 2566-2570

• 2 โครงการ
• ระยะทางรวม 390 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 57,373 ล�านบาท

รวมท้ังหมด 11 โครงการ
รวมระยะทาง 2,016 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนรวม 666,926 ล�านบาท

รถไฟทางคู�

รถไฟสายใหม�
• 7 โครงการ
• ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 177,224 ล�านบาท

• 2 โครงการ
• ระยะทางรวม 759 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 432,329 ล�านบาท

แผนการดําเนินงานโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านคมนาคมขนส�งทางราง 

ระยะท่ี 3, 4
พ.ศ. 2571-2575 และ 
พ.ศ. 2576-2580

รถไฟความเร็วสูง

วงเงินลงทุนรวม 2,699,724 ล�านบาท

แผนการพัฒนาระบบรางของไทยใน 20 ป�
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เป�าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งทางราง
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รางมีศักยภาพอย�างไร ในการพัฒนา TOD

1 2 3 4 5

มีแผน
การพัฒนา
และแผน
การลงทุน
ที่ชัดเจน

มีการพัฒนา
เป�นระบบที่

สะดวกทันสมัย
ทั้งรถไฟทางคู�

และรถไฟ
ความเร็วสูง

สถานีอยู�ใกล�
ย�านชุมชน
และมีระบบ

Feeder เชื่อมโยง
เข�าถึงได�ง�าย

จํานวนผู�โดยสาร
เพิ่มข้ึน และมี

การเปล่ียนแปลง
การเดินทาง

มาใช�ระบบราง
มากข้ึน

ลดการใช�
รถยนต�

ลดค�าใช�จ�าย
ในการเดินทาง
และประหยัด

พลังงาน



ศักยภาพของ
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ศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชากร 
813,852 คน
316,086 ครัวเรือน 
(พ.ศ.2560)

พื้นท่ี 2,556.640
ตร.กม. หรือ
1,597,900 ไร�

GPP มีมูลค�า 310,440 ล�านบาท
เป�นอันดับ 4 ของประเทศ 
อันดับ 2 ของภาคกลาง
มีรายได�ต�อหัวเฉล่ีย 465,972 
บาท/คน (พ.ศ. 2560) 

GPP ภาคการเกษตร 
5,217 ล�านบาท
GPP นอกภาคการเกษตร 
305,183 ล�านบาท



เศรษฐกิจหลักของอยุธยา

เป�นพื้นท่ีท�องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร�และ
มรดกโลก

เป�นศูนย�กลางการ
เชื่อมโยงการขนส�ง
ทุกระบบและโลจิสติกส�

เป�นแหล�งอุตสาหกรรม
ท่ีหลากหลาย
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10,668 

283,897 

109,038 

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

พ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเป�นสําคัญ เน่ืองจากมีสัดส�วน

มากกว�าร�อยละ 50 แต�มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ตามภาวะเศรษฐกิจหรือความต�องการของตลาดโลก โดย
ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป�นแหล�งการจ�างงานที่สําคัญ และ
ส�งผลต�อการเติบโตภาคการค�าและบริการของจังหวัด

4,056 4,704 7,160 11,935 10,668 

92,225 
123,594 
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232,188 

283,897 
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71,438 
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ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมท้ังหมด (GPP)

โครงสร�างเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



รถไฟความเร็วสูง
สายกรุงเทพฯ -
นครราชสีมา -
หนองคาย

ระยะที่ 1 
ช�วงกรุงเทพฯ 
- นครราชสีมา
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เป�ดให�บริการป� 2566

ระยะทาง
252 กม.

สถานีอยุธยา



รถไฟความเร็วสูง
สายกรุงเทพฯ -
พิษณุโลก -
เชียงใหม�

ระยะที่ 1
ช�วงกรุงเทพฯ
- พิษณุโลก
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เป�ดให�บริการป� 2569

ระยะทาง
380 กม.สถานีอยุธยา
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เกณฑ�ในการคัดเลือกเมืองต�นแบบ TOD

นโยบาย ยุทธศาสตร� และแผนงาน

โครงการต�าง ๆ ท่ีส�งผลต�อการ

เปล�่ยนแปลงพ�้นท่ีชุมชนโดยรอบสถานี

ระบบเมืองและชุมชน

การเปล�่ยนแปลง

การใช�ประโยชน�ท่ีดิน

ทิศทางการขยายตัวของชุมชนและ

บทบาทของชุมชนในอนาคต
ระบบคมนาคมขนส�ง และโลจ�สติกส�

ความเชื่อมโยงด�านอ�ตสาหกรรม

และแหล�งท�องเท่ียว
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คมนาคมสร�างเมือง เมืองสร�างสุข สุขสร�างได�



สร�างสุขให�กับประชาชนและท�องถ่ิน
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ท�องถ่ินร�วมสร�าง เมืองสร�างสุข
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Back up



รถไฟทางคู� 
ช�วงลพบุรี -
ปากนํ้าโพ
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เป�ดให�บริการป� 2565

ระยะทาง
148 กม.



รถไฟทางคู� 
ช�วงปากนํ้าโพ
- เด�นชัย
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เป�ดให�บริการป� 2567

ระยะทาง
285 กม.



รถไฟทางคู� 
ช�วงเด�นชัย
- เชียงใหม�
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เป�ดให�บริการป� 2567

ระยะทาง
189 กม.



รถไฟทางคู�
สายใหม� 
ช�วงเด�นชัย 
- เชียงราย
- เชียงของ
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เป�ดให�บริการป� 2566

ระยะทาง
326 กม.



รถไฟความเร็วสูง
สายกรุงเทพฯ -
พิษณุโลก -
เชียงใหม�

ระยะที่ 2
ช�วงพิษณุโลก 
- เชียงใหม�
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เป�ดให�บริการป� 2572

ระยะทาง
288 กม.



ระยะทางประมาณ 256 กม.  เช่ือมแนว East-West Economic Corridor

รฟท. ขอรับงบประมาณป� 2563 ศึกษาออกแบบ

ทางรถไฟสายใหม� นครสวรรค� – แม�สอด 

ทางรถไฟสายใหม�
นครสวรรค� – แม�สอด



สถานีกลางบางซื่อ
ศูนย�รวมระบบราง จุดเริ่มต�นการเดินทางท่ัวประเทศ 



สถานีกลางบางซื่อ



ความคืบหน�า ณ เดือนมกราคม 2562



สถานีกลางบางซื่อ กับการพัฒนา TOD



พัฒนารถไฟฟ�า 14 สาย
ขับเคล่ือนกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู�มหานครระบบราง
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เร�งเครื่องรถไฟฟ�า 6 สาย 
เชื่อมกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2 สายสีเข�ยว ช�วงหมอชิต - คูคต

สายสีส�ม ช�วงศูนย�วัฒนธรรมฯ - มีนบุร� (สุว�นทวงศ�)

สายสีชมพ� ช�วงแคราย - มีนบุร�

3

4

5
6 สายสีแดง ช�วงบางซื่อ – รังสิต และ ช�วงบางซื่อ - ตลิ�งชัน

2

1

3

4

5

6

รวมกับรถไฟฟ�าเดิมเป�น 10 สายแล�วในป�จจ�บัน

สายสีเหลือง ช�วงลาดพร�าว - สําโรง

สายสีนํ้าเง�น ช�วงหัวลําโพง - บางแค และ ช�วงบางซื่อ - ท�าพระ1

เป�ดให�บร�การตั้งแต�ป� 2562 - 2566



เร�งรัดผลักดัน
6 โครงการ เตรียมประกวดราคา ในป� 2562

สายสีม�วง ช�วงเตาปูน – ราษฎร�บูรณะ

สายสีส�ม ช�วงตลิ�งชัน – ศูนย�วัฒนธรรม

สายสีแดงอ�อน ช�วงบางซื่อ – หัวหมาก

สายสีแดงเข�ม ช�วงบางซื่อ – หัวลําโพง 

สายสีแดงอ�อน ช�วงตลิ�งชัน – ศิร�ราช – ศาลายา 

สายสีแดงเข�ม ช�วงรังสิต – มธ.ศูนย�รังสิต

1
2

3

4
5

6

1
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สายสีนํ้าเงิน

คาดการณ�ผู�โดยสาร 490,000
คน-เที่ยว/วัน

งานโยธาคืบหน�า 100%

สถานีสนามไชย
หัวลําโพง บางแค

บางซื่อ ท�าพระ

เป�ดป� 2562

เป�ดป� 2563

14 กม. 12 สถานี

13 กม. 9 สถานี

สถานีวัดมังกรกมลาวาส

สถานีสามยอด สถานีอิสรภาพ



สายสีเขียว (เหนือ)

เป�ดให�บริการป� 2563

คาดการณ�ผู�โดยสาร 330,000
คน-เที่ยว/วัน

คืบหน�า 93%

หมอชิต คูคต

18 กม. 16 สถานี

ภาพการก�อสร�างบริเวณแยกรัชโยธิน



สายสีส�ม

คาดการณ�ผู�โดยสาร 110,000
คน-เที่ยว/วัน

คืบหน�า 25%

เป�ดให�บริการป� 2566
มีนบุรี

(สุวินทวงศ�)ศูนย�วัฒนธรรมฯ

21 กม. 17 สถานี

ภาพการก�อสร�างช�วงหัวหมาก-คลองบ�านม�า



รถไฟฟ�าสายสีส�ม กับชุมชนเมืองน�าอยู�แห�งอนาคต

พื้นที่อยู�อาศัย
ลงตัว พอเหมาะ 
พอดีต�อการใช�ชีวิต

พื้นที่สาธารณะ
เหมาะแก�การ
พักผ�อน

เดินทางสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ด�วยรถไฟฟ�า



สายสีชมพู

คาดการณ�ผู�โดยสาร 120,000
คน-เที่ยว/วัน

เป�ดให�บริการป� 2564
มีนบุรีแคราย

35 กม. 30 สถานี

คืบหน�า 22%

ภาพการก�อสร�างบริเวณถนนรามอินทรา ซ.121



เชื่อมต�อพื้นที่การค�า สถานที่ราชการ ชุมชน สวนสาธารณะ

รถไฟฟ�าสายสีชมพู



คาดการณ�ผู�โดยสาร 220,000
คน-เที่ยว/วัน

เป�ดให�บริการป� 2564
ลาดพร�าว สําโรง

ภาพการก�อสร�างบริเวณถนนลาดพร�าว ซ.101

สายสีเหลือง
คืบหน�า 21%



รถไฟฟ�าสายสีเหลือง

เชื่อมต�อพื้นที่การค�า ชุมชน สวนสาธารณะ



สายสีแดง
คาดการณ�ผู�โดยสาร 300,000
คน-เที่ยว/วัน

26 กม. 10 สถานี

15 กม. 3 สถานี

บางซื่อ รังสิต

บางซื่อ ตล่ิงชัน

คืบหน�า 70%

งานโยธา 100%

เป�ดให�บริการป� 2564



61

สายสีแดง
คาดการณ�ผู�โดยสาร 28,000
คน-เที่ยว/วัน

9 กม. 4 สถานี

รังสิต

นําเสนอคณะรัฐมนตรีอนมุัติโครงการ

ในป� 2562

เป�ดให�บริการป� 2565
ม.ธรรมศาสตร�



รถไฟชานเมืองสายสีแดง 

เชื่อมต�อพื้นที่สถาบันการศึกษา การค�า และชุมชน



เร�งรัดผลักดันรถไฟฟ�าในภูมิภาค



รถไฟฟ�าขนส�งมวลชน เชียงใหม�

ดําเนินการ ป� 2562-2564

ร�วมดําเนินการโดยบริษัทพัฒนาเมือง



3
1

2

รถไฟฟ�าขนส�งมวลชน พิษณุโลก

ดําเนินการ ป� 2563-2564



รถไฟฟ�าขนส�งมวลชน ขอนแก�น

ดําเนินการ ป� 2562-2564

ร�วมดําเนินการโดยบริษัทพัฒนาเมือง



รถไฟฟ�าขนส�งมวลชน นครราชสีมา
ดําเนินการ ป� 2563-2565 ร�วมดําเนินการโดยบริษัทพัฒนาเมือง



รถไฟฟ�าขนส�งมวลชน ภูเก็ต

ดําเนินการ ป� 2562-2564
ร�วมดําเนินการโดยบริษัทพัฒนาเมือง
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