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ช่วงที่ 1

TOD คือ อะไร 
เหตุใดต้องท ำ

TOD
โครงกำรนี้ท ำ

อะไร (10 นำที) 17 สไลด์
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หลักการการพัฒนาพื ้นที่โดยรอบศูนย์กลาง
คมนาคม

(Transit Oriented Development: TOD)

ที่มา : The Next American Metropolis, Peter Calthorpe, 1993

 การพัฒนา TOD เป็นแนวทำงกำรพัฒนำเมืองรูปแบบใหม่

บริเวณโดยรอบสถำนีขนส่งมวลชน ที่อำศัยศักยภำพและข้อ

ได้เปรียบของกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกใน

กำรดึงดูดให้เกิดกำรพัฒนำเมือง 

 ค าจ ากัดความของ TOD (Peter Calthorpe,1993) คือ

“ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ำ ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม แ บ บ

ผสมผสำน ที่ตั้งอยู่ในระยะเดินเท้ำสะดวกจำกสถำนีขนส่ง

ม ว ล ช น แ ล ะ ศู น ย์ ก ล ำ ง พ ำ ณิ ช ย ก ร ร ม  มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่

ห ล ำ ก ห ล ำ ย ทั้ ง ที่ อ ยู่ อ ำ ศั ย แ บ บ ผ ส ม ผ ส ำ น ห ล ำ ย ป ร ะ เ ภ ท 

ร้ำนค้ำ ส ำนักงำน พื้นที่โล่งว่ำงสำธำรณะ บริกำรพื้นฐำนต่ำงๆ 

ที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรเดินเท้ำ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ท ำงำนและผู้

อยู่อำศัยในพื้นที่ดังกล่ำวสำมำรถเดินทำงด้วยยำนพำหนะ

หลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นระบบขนส่งมวลชน จักรยำน 

เดินเท้ำ และรถยนต์ส่วนตัว”

 การพัฒนา TOD จึงมีสถานีขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลาง    

เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งสาธารณะ ที่อาศัย

ศักยภาพในการเข้าถึงของสถานีขนส่งสาธารณะที่มี

ประสิ ทธิ ภาพสูงมาเป็นปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาให้

เป็นศูนย์กลางของย่านหรื อเมื อง

 พัฒนาพื ้นที่ที่สามารถเดิ นถึงได้ในระยะเดิ นเท้า (Walking Distance) คื อ 

ประมาณ 400 ถึง 500 เมตร จากสถานีขนส่งมวลชน เพื่อให้เกิดกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินรูปแบบผสมผสำน รองรับกิจกรรมกำรเชื่อมโยงพื้นที่ของชุมชนเมือง 

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนทั้งใน

แง่กำรพัฒนำเมืองและกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง (รถประจ ำทำง / รถไฟฟ้ำ 

/ รถไฟควำมเร็วสูง)

ก าเนิ ดแนวคิ ด TOD



4

หลักการออกแบบพื ้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่ง

มวลชนตาม TOD Standard โดย ITDP 

ที่มา : TOD Standard โดย Institute for Transportation Development Policy: ITDP, 
2561
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ความสัมพันธ์ของพื น้ที่ต่างๆ ใน TOD

ส านักงา
น

โรงแรม

ค้าปลีก

ที่พักอาศัย

บริ การ
ชุมชน

สัดส่วนขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด ที่ตั้ง บทบาทของ TOD และความต้องการของพื ้นท่ี

(สถาบัน)

•ทางเดิ นเท้า
•ทางจักรยาน
•พื ้นท่ีสีเขียว
•พื ้นท่ี

สาธารณะ

ขนส่งระบบรอง

Feeder

สถานี
ขนส่ง
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ประเภทของ TOD

พื ้นท่ีโดยรอบ
สถานีขนส่ง

มวลชน

พื ้นท่ีโล่ง
(Greenfield)

พื ้นท่ีที่มีการพัฒนา
(Brownfield)

•ศูนย์ชุมชน/เมื องใหม่
•ศูนย์ชานเมื อง
•ศูนย์พิ เศษ

•ศูนย์ภูมิ ภาค (ฟื้นฟ)ู
•ศูนย์กลางเมื อง (ฟื้นฟู)
•ศูนย์ชุมชนดั้งเดิ ม (ฟื้นฟู)



บทบาทและขนาดของโครงการ TOD

ศูนย์ภูมิภาค
ศูนย์กลางเมือง

ศูนย์
ชานเมือง

ศูนย์ชุมชนเมืองศูนย์
เปลี่ยนถ่าย/
เมืองใหม่

บทบาทและขนาดโครงการ TOD แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน

Fe
ed

er
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ลักษณะของ TOD
• กระชับ หนาแน่นสูง

• กิจกรรมผสมผสาน

• ที่อยูอ่าศัยชนทุกชั้น

• ทางเท้า ทางจักรยาน

• ลดที่จอดรถ

• พื้นที่โล่ง สีเขียว

• อัตลักษณ์ชุมชน

ลักษณะของ TOD

ประโยชน์ของ TOD
• ใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมเศรษฐกิจ

• ส่งเสริมสุขภาพ

• สิ่งแวดล้อมดี

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ลักษณะของ TOD

©Thecityfix.com

ประเทศไทยยังไมม่ี TOD ตามนิยาม แต่มีโอกาสด้วยโครงข่ายระบบรางในอนาคต
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©TODresources 2017©New Jersey Future

©Citizen for Modern Transit 2011

ลักษณะของ TOD
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https://www.goodyclancy.com/projects/braddock-metro-neighborhood-plan-braddock-east-master-plan/
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อาคารที่มีอยู่เดิ ม
โรงแรม
ที่พักอาศัย
บ้านแถว
ส านักงาน
ร้านค้า

สถำนีรถไฟ

แท็กซี่

ลักษณะของ TOD
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ปรับเปลี่ยน

น ำเม็ดเงินไปพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ 
ลดมลพิษจำกรถยนต์ ลดควำมสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ลดกำรสร้ำงซ่อมถนน/ที่จอดรถ

ถนน 5%

ถนน 5%

จอดรถชั้นละ 25% 
5 ชั้น

TOD STANDARD(ITDP)
พื้นที่จอดรถในอำคำรทุกชั้น รวมกับถนน
ภำยใน
อยู่ระหว่ำงร้อยละ 10-35 ของพื้นที่พัฒนำ

จอดรถ 125%

(TOD)

(พื้นที่พัฒนำ)

จอดรถ 25%

ลักษณะของ TOD 
ลดกำรพึ่งพำกำรใช้รถยนต์

จอดรถ 125%

(ไม่ใช่ TOD)

(TOD)
(ไม่ใช่TOD)



การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายคมนาคมระดับประเทศในรอบ 160 ปี

โครงข่ายคลองและทางรถไฟ สมัย 
ร.5

โครงข่ายถนนและทางหลวง
ปัจจุบัน

โครงข่ายระบบรางปัจจุบันและ
อนาคต

โครงข่ายระบบราง
ในอนาคต เปิดพื้นที่
พั ฒ น า เ มื อ ง ใ ห ม่
จ านวนมาก

ตลาดน้ า
ตลาดร้อยปี

ท่ารถขนส่ง
ตลาดขนส่ง TOD

2400-2500 2500-2560
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เหตุใดจึงต้องท า TOD
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สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 31/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
เริ ่มงาน 16 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาท างาน 18 เดื อน
วันสิ ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2563

คู่สัญญาประกอบด้วย
บริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิ เนียริ ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชี่ยน เอ็นจิ เนียริ ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ากัด
บริ ษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
บริ ษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิ เคชั่นส์ จ ากัด
บริ ษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอรี่ จ ากัด
NIPPON KOEI CO.,LTD.
NIKKEN SEKKEI LTD.

กลุ่มบริ ษัทที่ปรึกษา/สัญญา
จ้าง
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การส่งมอบงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รายงานเบื้องตน้ 

รายงานความก้าวหน้า ฉบบัที่ 1 

รายงานทั้งหมดในลักษณะ Digital Report

รายงานฉบบัสมบรูณ์

ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ ์

รายงานฉบบักลาง 

รายงานความก้าวหน้า ฉบบัที่ 2 

ป ี2563การส่งมอบงาน ป ี2561 ป ี2562

            

            

             

             

            

 3           
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ขอบเขตงานของกลุ่มบริ ษัททีป่รกึษา

เน้นกระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนเป็นกระบวนการหลักในทุก
ขั้นตอน 
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สนับสนุนการน าไปสู่การปฏิ บัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอบเขตงานของกลุ่มบริ ษัททีป่รกึษา

คู่มื อ TOD ประเทศ
ไทยประชาสัมพันธ์ / เชิ ญชวน 

นักลงทุนจากต่างประเทศ

สนับสนุน การถอดบทเรียน
TOD ต่างประเทศ

สนับสนุนข้อมูล
เพื ่อส่งเสริ มการลงทุน

TOD เมื องต้นแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ 
TOD เมื อง
ต้นแบบ

สื ่อปชส.สนับสนุนการใช้คู่มื อ 
TOD

ติ ดตาม / ประเมิ นผลโครงการ
เมื องต้นแบบ

สนับสนุนเอกสาร / สื ่อ 
เพื ่อบูรณาการแผนฯ
TOD เมื องต้นแบบ

+ 1 ปี (เม.ย.64)



กรอบการด าเนินงาน (เน้นส่วนภูมิภาค) 

แผนแม่บท
TOD ทั่วประเทศ

โครงการ TOD 
ที่มีศักยภาพ

โครงการ TOD
ด าเนินการจริง

อย่างน้อย 3 พื้นที่

เสนอรัฐบาล ใช้เป็นกรอบชี้น าการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ขับเคลื่อน บูรณาการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน องค์กรท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ... ...

โครงการสามารถน าร่องไดส้ าเร็จ เป็นผลงานรัฐบาล
กฎหมายการพัฒนา ผู้ลงทุน การบริหาร ออกแบบชุมชนเมือง 
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ศึกษา Case Study ที่ประสบความส าเร็จจากต่างประเทศในการพัฒนา TOD

ถอดบทเรียนต่างประเทศ ระบุอุปสรรค เงื่อนไข ความเป็นไปได้ในประเทศไทย ข้อปรับปรุง

สรุปองค์ความรู้ท่ีวิเคราะห์ได้นั้นสรุปออกมาเป็น Matrix

ระบุทุกสถานีรถไฟที่อยู่ใน List ว่าเป็น Type/size ไหน ตามที่ระบุไว้ในตาราง

เกณฑ์การคัดเลือก

เลือกสถานีตาม Step 4 มาด าเนินการลงในรายละเอียด เพ่ือเป็นสถานีต้นแบบ

SIZE Type Legal Investment Institution Type of Partnership

ระยะสั้น 
(Short Term)

S XXX XXX XXX XXX XXX

M XXX XXX XXX XXX XXX

L XXX XXX XXX XXX XXX

ระยะกลาง
(Medium Term)

S XXX XXX XXX XXX XXX

M XXX XXX XXX XXX XXX

L XXX XXX XXX XXX XXX

ระยะยาว
(Long Term)

S XXX XXX XXX XXX XXX

M XXX XXX XXX XXX XXX

L XXX XXX XXX XXX XXX

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

19



• การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายคมนาคมหลัก ระดับประเทศ

• การก าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา TOD ตามสายทาง

• การคัดเลือกพื้นที่

แผนงานในส่วนภูมิภาค

สถานีที่มี TOD ได้
XXX สถานี

สถานีที่มีศักยภาพ
XX สถานี

สถานีต้นแบบ
3+ สถานี

เกณฑ์รอบ 1 เกณฑ์รอบ 2

20
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ช่วงที่ 2

กรณีศึกษำ TOD ต่ำงประเทศ
ศักยภำพ TOD สำยใต้ และตะวันตกแม่กลอง

เกณฑ์คัดเลือกเมืองศักยภำพ/ต้นแบบ

(10 นำที) 10 สไลด์



ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ฮ่องกง

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
การจัดรูปที่ดินในญี่ปุ่น
เป็นเครื่องมือที่เป็นธรรมกว่าการเวนคืน
(ใช้การจัดรูปที่ดินในหลายโครงการ) 
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ

เครื่องมือทาง
กฎหมาย

ประเทศกรณีศึกษา

ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหรัฐฯ อังกฤษ

พื้นที่พัฒนาพิเศษ UR - - -

ผังเมือง LR
DP
FAR Bonus
TDR

SDA Zoning
PUD/SP
FAR Bonus
TDR

S.106

แรงจูงใจ Grants
Taxes
Loans

- Grants
Taxes
Loans

-

องค์กร UR Agency MTRC N/A N/A

ปัจจัยที่ท าให้ TOD ส าเร็จคือการมีกฎหมายที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นท าได้จริง
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
พื้นที่พัฒนาพิเศษ

พื้นที่พัฒนา
พิเศษ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ชาติ
เงินอุดหนุน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยกเลิก/
เร่งรัด/
ทดแทน
ผังเมือง

แรงจูงใจ
ทางการเงิน

องค์กร
บริหาร

องค์ประกอบหลัก
ของกฎหมาย
พื้นที่พัฒนาพเิศษ
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
ผังเมือง

เครื่องมือทางผังเมือง

เขตผังเมืองตามนโยบาย
พื้นที่พัฒนาเมือง
พื้นที่ชนบท เกษตรกรรม

โซนนิ่งพื้นฐาน (Zoning)

โซนนิ่งซ้อนทับและแรงจูงใจ
Bonuses / TDR

โครงการพัฒนาเฉพาะแห่ง
LR/DP/SDA/PUD/S.106
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
ผังเมือง

FAR Transfer
(TDR)

การโอนความหนาแน่น
จากพื้นที่อื่นมายัง TOD

FAR Bonus

การเพิ่มความหนาแน่น (FAR) 33%
หากจัดให้มีที่อยู่อาศัยราคาถูก 20%

27



ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
แรงจูงใจ (ก าหนดในกฎหมายพื้นที่พิเศษ)

Grants: เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง
สมทบโครงสร้างพืน้ฐาน

ศึกษาโครงการ TOD

Taxes: ยกเว้น / ลดหย่อนภาษี

ภาษีเงินได้

ภาษีที่ดิน

Loans: เงินกู้ Mezzanine Financing

ค่าธรรมเนียมเปิดกิจการ
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
องค์กร

รัฐบาลกลาง : ประกาศพ้ืนที่พิเศษ ก าหนดแรงจูงใจ อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐาน

อปท.: ปรับปรุงผังเมือง จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน ท าประชาคม (ร่วมลงทุน) 

องค์กรเดินรถ : ร่วมลงทุน ที่ดิน รว่มประชาคม ร่วมท าแผนแม่บท

เจ้าของที่ดิน : ร่วมลงทุน ที่ดิน รว่มประชาคม ร่วมท าแผนแม่บท

ชุมชน : ระบุปัญหา ความต้องการ ร่วมท าแผนแม่บท ร่วมประชาคม
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
องค์กร

PPP องค์กรเดินรถ
Privatized 100%

Partially Privatized

เอกชน 100%

รัฐ 100%

PPP
จัดการสินทรัพย์

รัฐบาล

บริษัทเดินรถ

พัฒนาที่ดิน

ภายใต้
สัญญา
สัมปทาน
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ตัวอย่างการพัฒนา TOD ต่างประเทศ
องค์กร

Dept. for 
Transport

(DFT)

เมือง Camden และ 
Islington

เครือข่ายชุมชน
King’s Cross

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นบริษัท King’s Cross Central

LCR (ถือสิทธิ์ที่ดิน)

DHL (ถือสิทธิ์ที่ดิน)

Argent (ผู้พัฒนา)

Section 
108

เงิน
ช่วยเหลือ

อนุญาต
โครงการสัมปทาน

อุดหนุน
สายทาง

ส่วนแบ่ง
ก าไร 50%

น ามาชดเชยค่าลงทุนโครงการเดินรถ  ตั๋วราคาถูกลง  ผลประโยชน์ประชาชน

รัฐ

เอกชน

เอกชน
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ช่วงที่ 3

ข้อเสนอแนะเชิงสร้ำงสรรค์  
เพื่อปลดล็อก/ขับเคลื่อน ชูบทบำทท้องถิ่น

พัฒนำ TOD เมืองต้นแบบ

(10 นำที) ( 5 สไลด์ )



ความต่อเนื่องและความเป็นไปได้ของ TOD ในไทย

เครื่องมือทาง
กฎหมาย

ประเทศ

กรณีศึกษา ไทย

พื้นที่พัฒนาพิเศษ Urban Renaissance Law พ.ร.บ. EEC

ผังเมือง LR
DP
FAR Bonus
TDR

LR = พรบ. จัดรูปที่ดิน 2547
(DP = ผังเมืองเฉพาะ)
FAR Bonus มีเฉพาะ กทม.
TDR อยู่ในร่างผังเมืองรวม กทม.

แรงจูงใจ Grants เงินอุดหนุน
Taxes มาตรการภาษี
Loans เงินกู้พิเศษ

Grants มีใน พ.ร.บ. EEC
Taxes มีใน พ.ร.บ. EEC
Loans ไม่มี

องค์กร UR Agency MTRC ไม่มี

เปรียบเทียบเครื่องมือทางกฎหมาย กรณีศึกษากับประเทศไทย
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พื้นที่พัฒนาพเิศษ
• มีโอกาสท าได้ ใช้ พรบ. EEC เป็นแม่แบบ เพิ่มเติม หลักการ TOD

(ร่าง) ข้อเสนอแนะ
• ระยะสั้น : ใช้กฎหมายที่มีอยู่ (จัดรูปที่ดิน) ปรับปรุงผังเมือง
• ระยะปานกลาง : เพิ่มแรงจูงใจ BOI, เพิ่ม Bonus ในผังเมือง
• ระยะยาว : เสนอกฎหมาย TOD

• ก าหนดให้พื้นที่ TOD เป็น “พื้นที่พัฒนาพิเศษ”
• แรงจูงใจ เงินอุดหนุน
• เร่งรัดขั้นตอน ปรับปรุง เพ่ิมมาตรการในผังเมือง
• ช่องทางประชาคม การท างานร่วมกันกับท้องถ่ินและชุมชน

ความต่อเนื่องและความเป็นไปได้ของ TOD ในไทย
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ผังเมือง
• มาตรการเพิ่มความหนาแน่นเฉพาะแห่ง มีแล้วในผังเมืองรวม 

กทม. แต่ยังไม่มีในส่วนภูมิภาค
• ร่าง พ.ร.บ. ผังเมือง ให้อ านาจท้องถ่ินวาง จัดท า ประกาศใช้

ผังเมืองได้ (มีทางเลือก)
• การเร่งรัดขั้นตอน ปรับปรุงผังให้เป็นไปตามนโยบาย มี

ตัวอย่างในกฎหมาย EEC

ความต่อเนื่องและความเป็นไปได้ของ TOD ในไทย
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แรงจูงใจ

• เงินอุดหนุน : หาก TOD เป็นนโยบายรัฐ มีช่องทางให้เงิน
อุดหนุน (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค)

• แรงจูงใจทางภาษี : มีกลไก BOI (เพิ่มประเภทกิจการ)
• เงินกู้พิเศษ : ยังไม่มี

ความต่อเนื่องและความเป็นไปได้ของ TOD ในไทย
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องค์กร

• การแปรรูปองค์กรเดินรถ : ท ารายละเอียด หารือรัฐบาล
• อปท. : บทบาทท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ผังเมือง
• รัฐบาลกลาง : รอผลการศึกษา (กฎหมาย + กลไก ส่งเสริม

ท้องถิ่นให้ท าได้ เป็นเจ้าภาพ) จัดท าคู่มือพัฒนา TOD 

• ชุมชน เจ้าของที่ดิน : ติดตามข่าวสาร เข้าร่วมประชาคม (ถ้า
ท าจริง) รอคู่มือ

ความต่อเนื่องและความเป็นไปได้ของ TOD ในไทย
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ช่วงที่ 4 สรุป 

จะร่วมใจพัฒนำเมืองต้นแบบ TOD กันได้อย่ำงไร

(5 นำที) ( 3 สไลด์ )



กลไกภาครัฐ
• กฎหมาย: กฎหมายหลัก (ยังไม่ม)ี กฎหมายสนับสนุน (มีบ้าง)
• องค์กร: เน้นความร่วมมือ รูปแบบการแปรรูป
• ผังเมือง: มาตรการที่สนับสนุน TOD (ยังไม่ม)ี + จัดรูปที่ดิน 
• การเงิน: เงินอุดหนุน + เงินกู้ + แรงจูงใจทางภาษี ฯลฯ (ยังไม่ม)ี

 น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 
เพื่อให้พื้นที่พัฒนาTOD จ านวน xxx แห่ง ตามแผนแม่บท 
จะได้ประโยชน์และมีแนวทางด าเนินงานที่ชัดเจน
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ผังเฉพาะ/ออกแบบเมื อง/ระบบขนส่งมวลชนรอง 

• สภาพพื้นที่: ส ารวจละเอียด ภูมิประเทศ กรรมสิทธิ์ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
• โครงสร้างพื้นฐาน: ปัญหา ความต้องการปัจจุบัน/อนาคต
• สิ่งแวดล้อม: อากาศ น้ า ธรรมชาติ ภัยพิบัติ
• สังคม: ปัญหาและความต้องการ
• เศรษฐกิจ: การจ้างงาน โอกาส 
• การตลาดอสังหาริมทรัพย์: แนวโน้มการเติบโต

40

เน้นกระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนเป็นหลักในการด าเนิ นการ
ทุกขั้นตอน 



หารือชุมชน อปท.

• ความต้องการพื้นที่ ค้าปลีก/ส านักงาน/ 
โรงแรม/ที่อยู่อาศัย/สวนสาธาณะ/
ทางเท้า/ทางจักรยาน ฯลฯ

• ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น

• เชื่อมโยงคมนาคม + สถานที่
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ชุมชนร่วมใจเสนอแนะ

การออกแบบ Urban Design

แ ล ะ ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น ร อ ง 
(Feeder)
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ขอขอบคุณ


