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TOD ในพื้นท่ี EEC 

ร่วมกันสร้างได้อย่างไร



2
2



โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EEC
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน1

โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา ระยะที่ 1

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล EECd

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 32
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มีการพัฒนา TOD รอบสถานี
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รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ TOD

หน้าที่ 4

ศรีราชา

พัฒนา TOD 5 สถานีในพื้นที่ EEC
ศรีราชา = พัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวจาก
เมืองเดิมและสนับสนุนบริการรถไฟ

สถานีอื่นๆ = พัฒนาเพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟ สถานีอื่นๆ



แนวทางการขยายตัว
แนวที่ 1 ขยายการท่องเที่ยวและเมืองทันสมัยน่าอยู่

1.1 สนามบิน-สัตหีบ บางสะเหร่ จอมเทียน พัทยา ศรีราชา 
1.2 สนามบิน-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง-เกาะเสม็ด 

แนวที่ 2 ขยายธุรกิจ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และบริการ
2.1 สนามบิน-ตามถนน 331 60 ก.ม. ถึง ศรีราชา บ้านบึง
2.2 สนามบิน-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-ถนน 3191 และ 

ถนน 36
ระยะการพัฒนาเมือง
▪ 5 ปีแรก การพัฒนาเมืองในเขต 10 กม. รอบสนามบิน
▪ 5-10 ปี การพัฒนาเมืองในเขต 30  กม. รอบสนามบิน
▪ 10-15 ปี การพัฒนาเมืองในเขต 60 กม. รอบสนามบิน

หน้า 5

แนวทางการขยายตัว

ระยะการพัฒนาเมือง

การศึกษาเพื่อจัดตั้งเมืองอัจฉริยะ
มหานครการบินภาคตะวันออก



อู่ตะเภา –เชื่อมต่อ
3 รูปแบบการเดินทาง

หน้าที่ 6

Commercial Gateway - Terminal 3
อาคารผู้โดยสาร พื้นที่พาณิชย์ และ

จุดเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทาง
อากาศ – ราง – ถนน

และเชื่อมต่อขนส่งทางน้้าที่
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ Runway 2

เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 ไร่

Commercial Gateway –
Terminal 3

ลักษณะการพัฒนาคล้ายแนวคิด TOD
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในรูปแบบมหานครการบิน 
(Aerotropolis)



ตัวอย่างการพัฒนา TOD 
ที่ประสบความส้าเร็จในต่างประเทศ

Hong Kong MTR

ที่มา : Hong Kong Polytechnic University

Railway 
Station

Decked Road
(Private Transport)

Public Transport 
Interchange

ใช้รูปแบบการพัฒนาที่เรียกว่า 
Rail Plus Property (R+P)
หรือ การสร้างทางรถไฟและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบไป
พร้อมกัน 
- ให้สิทธิบริษัทรถไฟเป็น

ผู้พัฒนาผู้เดียว
- เป็นรายได้ Non-Fares ที่

ส้าคัญให้กับบริษัทรถไฟ
- เป็นศูนย์กลางระบบขนส่ง

มวลชนและการเดินทาง

หน้าที่ 7
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TOD และเมือง
การพัฒนาที่ต้องท้าควบคู่ และสอดคล้องกัน
ตัวอย่าง Kashiwanoha ประเทศญี่ปุ่น

TOD + Smart City
พัฒนาร่วมกันหลายภาคส่วน

ท้องถิ่น – ภาคเอกชน – บริษัทรถไฟ – มหาวิทยาลัย

Tsukuba Express

Commercial 
Development

Campus/Business
Hotel/Residence

Kashiwanoha
Smart City

หน้าที่ 8

Seamless 
Transfer Area



หน้าที่ 9

การพัฒนาภายใต้แนวคิด
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่

แนวคิดเมืองอัจฉริยะ สามารถใช้ในการพัฒนาได้ทั้งเมือง และ TOD ที่มา :



เมืองเก่า / เมืองเดิม
ด้าเนินการพัฒนาโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม*
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพลังงาน

Cha-choeng-sao

Chonburi

Rayong

เมืองฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)

EECd

เมืองชลบุรี
บางแสน
ศรีราชา

เกาะสีชัง

แหลมฉบัง

พัทยา

เทศบาลบ้านฉาง

เมืองระยอง

โครงการย่านนวัตกรรมโดย NIA
(ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
- บางแสน โดย ม.บูรพา
- ศรีราชา โดย ม.เกษตร
- พัทยา โดย ม.ธรรมศาสตร์
- อู่ตะเภา – บ้านฉาง โดย

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

Aerotropolis

TOD และเมือง
การพัฒนาที่ต้องท้าควบคู่ และสอดคล้องกัน

EECi

หน้าที่ 10

ความเป็นไปได้การพัฒนา
5 TOD รอบสถานี HSR

+ 5 เมืองใหม่
(อยู่ในระหว่างการศึกษา)

1. EECa : มหานครการบินภาคตะวันออก
2. EECb : ศูนย์กลางการเงิน
3. EECd : Digital Park – จ.ชลบุรี
4. EECi :  Innovation Park – จ.ระยอง
5. เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ 



1. มีที่ดินส้าหรับพัฒนา TOD

2. มีผู้พัฒนาและบริหารจัดการ
(ท้องถิ่น/ชุมชน/ภาครัฐ/เอกชน
มีส่วนร่วมพัฒนา)

3. ผังเมืองต้องรองรับ

4. ความหนาแน่นของประชากร
เพียงพอ

5. ต้องมีโครงการข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะเชื่อมโยง
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TOD และเมือง
การพัฒนาที่ต้องท้าควบคู่ และสอดคล้องกัน



หน้าที่ 12

มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
โดย ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)



ความร่วมมือการพัฒนา TOD

หน้าที่ 13

ผู้พัฒนาโครงการ

ท้องถิ่น/เอกชน

ประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงคมนาคม

++



www.eeco.or.th




