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ท้องถิ่นไทย
ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข
โดย นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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เสียเวลาไปกับการจราจรติดขัด
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เกิดปัญหามลพิษ



การเติบโตของเมืองเป็นแบบไร้ทิศทาง
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ส่งผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
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ระบบ Light Rail Transit : LRT
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ทุกรูปแบบของการเดินทาง

Inclusive การออกแบบเพื่อทุกคน
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Smart City เมืองอัจฉริยะ
ด้วยการน าเทคโนโลยี มาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจ าวัน ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีองค์ประกอบ 
7 ด้าน ดังนี้
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พัฒนาระบบ
การเดินทางและ
การขนส่ง

เกิดการ
พัฒนาเมือง
อย่างมี

การวางแผน 

ไม่มีปัญหา
จราจร 

ประหยัดพลังงาน 
ลดโลกร้อน

มอบคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจ
เติบโต

เกิดการกระจาย
ความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
มีผลตอบแทนคุ้มค่า
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การพัฒนาชุมชนแบบผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สนับสนุนให้คน
อาศัยอยูใ่กล้ศูนย์บริการคมนาคม เพื่อลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์
a mixed-use community that encourages people to live near 
transit service and to decrease dependence on driving 

ปีเตอร์ คาลธอร์ป 
ผู้ริเริ่มพัฒนาเป็นแนวคิด Transit-Oriented 

Development หรือ TOD ในปี 1993
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Mix-Use
Densify

Connect
Public Transport

Compact

&Shift

Pedestrian Experience Green
Public Area
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Walk & Cycle
มีพื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สี
เขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี

เมืองกระชับ ใช้พื้นที่อย่าง
คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ 
และผสมผสานกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อ
การใช้ชีวิต

ใช้ระบบขนส่งมวลชนและ
ขนส่งสาธารณะเป็นหลกั
และเช่ือมโยงการเดินทาง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
เพิ่มการเดิน และปั่นจักรยาน
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Bicycle/ 
Motorcycle 

Parking

Off-road Bus / Van Bay

Railway
Railway Station

Traffic Management 
- Access control
- Parking control 

Park & Ride 
Pick Up  & Drop  
Off Area

1
2

4

5
6

7

3
Town
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คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้
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ภาพรวมแผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะที่ 1
พ.ศ. 2561-2565

วงเงินลงทุนรวม
1,714,241 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางราง
• 22 โครงการ
• ระยะทางรวม 4,565 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 1,505,514 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางบก
• 81 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,723 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 93,960 ล้านบาท

• 5 โครงการ
• วงเงินลงทุน 9,932 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางน้ า

• 27 โครงการ
• วงเงินลงทุน 104,885 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ
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วงเงินลงทุนรวม
636,863 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางราง
• 7 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,211 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 527,284 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางบก
• 47 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,828 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 80,940 ล้านบาท

• 4 โครงการ
• วงเงินลงทุน 22,515 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางน้ า

• 7 โครงการ
• วงเงินลงทุน 6,124 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ
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ภาพรวมแผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะที่ 2
พ.ศ. 2566-2570



วงเงินลงทุนรวม
418,121 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางราง
• 7 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,277 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 374,540 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางบก
• 33 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,072 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 38,960 ล้านบาท

• 1 โครงการ
• วงเงินลงทุน 2,965 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางน้ า

• 1 โครงการ
• วงเงินลงทุน 1,656 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ
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ภาพรวมแผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะที่ 3
พ.ศ. 2571-2575



วงเงินลงทุนรวม
318,436 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางราง
• 5 โครงการ
• ระยะทางรวม 739 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 292,386 ล้านบาท

ด้านคมนาคมขนส่งทางบก
• 21 โครงการ
• ระยะทางรวม 712 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 26,050 ล้านบาท

วงเงินลงทุนรวมภายใน 20 ปึ

3,087,661 ล้านบาท
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ภาพรวมแผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะที่ 4
พ.ศ. 2576-2580



ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เชื่อมท่า
อากาศยาน

สถานีขนส่ง
ทางราง

เชื่อมท่าเรือ

เชื่อมโยงระบบ
ขนส่งมวลชน
ทางบก



พื้นที่เป้าหมาย ใน 10 จังหวัด
ระยะที่ 1 : ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด 
และสงขลา 
ระยะที่ 2 : หนองคาย นราธิวาส เชียงราย
นครพนม และกาญจนบุรี

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
และเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้เจริญเติบโตอย่างยั ่งยืนและ
เกิดผลเป็นรูปธรรม

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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• 14 โครงการ
• ระยะทางรวม 2,476 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 444,914 ล้านบาท

รวมระยะทาง 4,565 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนรวม 1,505,514 ล้านบาท

รถไฟทางคู่

รถไฟสายใหม่
• 3 โครงการ
• ระยะทางรวม 841 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 197,528 ล้านบาท

รถไฟความเร็วสูง
• 5 โครงการ
• ระยะทางรวม 1,248 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 863,072 ล้านบาท
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แผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งทางราง ระยะที่ 1
พ.ศ. 2561-2565



• 1 โครงการ
• ระยะทางรวม 70 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 8,247 ล้านบาท

รวมระยะทาง 1,211 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนรวม 527,284 ล้านบาท

รถไฟทางคู่

รถไฟสายใหม่
• 4 โครงการ
• ระยะทางรวม 642 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 184,746 ล้านบาท

รถไฟความเร็วสูง
• 2 โครงการ
• ระยะทางรวม 499 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 334,291 ล้านบาท
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แผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งทางราง ระยะที่ 2
พ.ศ. 2566-2570



• 2 โครงการ
• ระยะทางรวม 390 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 57,373 ล้านบาท

รวมระยะทาง 2,016 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนรวม 666,926 ล้านบาท

รถไฟทางคู่

รถไฟสายใหม่
• 7 โครงการ
• ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 177,224 ล้านบาท

รถไฟความเร็วสูง
• 2 โครงการ
• ระยะทางรวม 759 กิโลเมตร
• วงเงินลงทุน 432,329 ล้านบาท
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แผนการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งทางราง ระยะที่ 3, 4
พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
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รางมีศักยภาพอย่างไร ในการพัฒนา TOD

1 2 3 4 5

มีแผน
การพัฒนา
และแผน
การลงทุน
ที่ชัดเจน

มีการพัฒนา
เป็นระบบที่

สะดวกทันสมัย
ทั้งรถไฟทางคู่
และรถไฟ
ความเร็วสูง

สถานีอยู่ใกล้
ย่านชุมชน
และมีระบบ

Feeder เชื่อมโยง
เข้าถึงได้ง่าย

จ านวนผู้โดยสาร
เพิ่มข้ึน และมี

การเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง
มาใช้ระบบราง

มากขึ้น

ลดการใช้
รถยนต์

ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
และประหยัด
พลังงาน



Case : 



รถไฟความเร็วสูง
สายกรุงเทพฯ -
นครราชสีมา -
หนองคาย

ระยะที่ 2 
ช่วงนครราชสีมา
- หนองคาย
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เปิดให้บริการปี 2569

ระยะทาง
350กม.

สถานีขอนแก่น



รถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ –
ขอนแก่น

เปิดให้บริการ
เมษายน 2562
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ระยะทาง
187กม.

สถานีขอนแก่น



รถไฟทางคู่ 
ช่วงขอนแก่น
- หนองคาย

40

เปิดให้บริการปี 2566

ระยะทาง
167กม.

สถานีขอนแก่น
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ZONE C

ZONE D

ZONE B
ZONE E

ZONE F

โครงการพัฒนาย่านสถานขีอนแก่น
มีพื้นที่รวมประมาณ 108.4 ไร่



ภาพจ าลองการพัฒนาย่านสถานขีอนแก่น



ระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น 
ด าเนินการ ปี 2562-2564
ร่วมด าเนินการโดยบริษัทพัฒนาเมือง
• สายที่ 1 สายสีชมพู (รอบในเมือง)

• สายที่ 2 สายสีแดง (ส าราญ-ท่าพระ)

• สายที่ 3 สายสีน้ าเงิน (VIP Home-มิตรสัมพันธ)์

• สายที่ 4 สายสีเขียว (น้ าต้อน-ศิลา)

• สายที่ 5 สายสีเหลือง (บ้านทุ่ม-บึงเนียม)

เส้นทางน าร่อง



โครงการน าร่องระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น เส้นทางสายเหนือ-ใต้ 
(ส าราญ-ท่าพระ) ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit: LRT)

• ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร (ส าราญ – ท่าพระ)

ส าราญ

ท่าพระ

หนองกุง

โลตัสเอ็กซ์ตรา้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รพ.ศรีนครินทร์

โตโยต้า
ไทยสมุทร

ประตูเมือง สามเหล่ียม

Center Point

บ๊ิกซี
เจริญศรี

ประตูน้ า

บขส.3

กุดกว้าง

• มีสถานี 16 สถานี

• สถานีระดับดิน (At grade station) 10 สถานี
• สถานียกระดับ (Elevated station) 6 สถานี

Headway 
8 min; 

13 Trains
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แผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือจุดจอด

การศึกษาได้ก าหนดพื้นที่ส าหรับ
พัฒนาในลักษณะ TOD เบื้องต้น
3 จุด ดังนี้
1 .  พื้นที่ รอบสถานี โลตัส ศิลา 
(ตัวอย่างการพัฒนาชุมชนย่านที่อยู่
อาศัยในเขตเมือง)

2. พื้นที่รอบประตูเมือง-เซ็นเตอร์
พอยท์-สถานีรถไฟ (พื้นที่คาบเกี่ยวกัน
-ย่านพาณิชยกรรมในระดับภูมิภาค)

2. พื้นที่รอบสถานี บขส.3 (ชุมชน
ย่านการขนส่งของเมือง)
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คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้



สร้างสุขให้กับประชาชนและท้องถิ่น
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ท้องถิ่นร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข
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การพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนา TOD
1.  เครื่ องมือ  (กฎหมายพิ เศษ)  ทางผั ง เมือง

2.  เครื่ องมือ  (กฎหมายพิ เศษ)  ทางการระดมเงินทุน
/รูปแบบการลงทุน

3.  เครื่ องมือ  (กฎหมายพิ เศษ)  สร้ างความเข้มแข็ ง
ให้  Local  Government

4.  เครื่ องมือ  (กฎหมายพิ เศษ)  ด้ าน ……



50


