
การจัดท าแผนแม่บท TOD ใน
พื้นที่เมืองพัทยา
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วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
08:30 – 12:00 น.

สถานีรถไฟพัทยา

ห้องมิราจ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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1. ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

2. นโยบาย แผนงานโครงการและผงัเมืองทีเ่กี่ยวขอ้ง

3. ทบทวนข้อมูลพื้นที่ระดับจังหวัด

4. ทบทวนข้อมูลพื้นที่ระดับพืน้ที่โครงการ

5. การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา และข้อจ ากัด

6. การก าหนดวิสัยทัศน์ของ TOD พัทยา

7. แนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาพืน้ที่ TOD พัทยา

ล าดับการน าเสนอ



 จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
หรือริมฝ่ังทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย 

 ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา -

ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร
- ทางหลวงพิ เศษ หมายเลข 7 หรือ Motorway 

(กรุงเทพ - ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร
 มีพื้นที่ประมาณ 4,514.01 ตารางกิ โลเมตร หรือ 

2,821,255.72 ไร่ 
 แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 

หมู่บ้าน 
 องค์ ก รปกค รอ งส่ วนท้ อ ง ถิ่ น ขอ งจั ง หวั ด ชลบุ รี 

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาล
ต าบล 35 แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล 50 แห่ง และ
มีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา
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ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

อ าเภอบางละมุง

ระดับจังหวัด : ลักษณะทางกายภาพ



โดยก าหนดให้
 จังหวัดชลบุรีเป็นฐานอุตสาหกรรม

หลักของประเทศร่วมกับจังหวัดระยอง
 พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล

นานาชาติ 4

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสเีขียวชั้นน าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ าหน่าย
ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ชายแดนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก”

1. ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
2. แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียง 
3. แหล่งท่องเท่ียวชายทะเลนานาชาติ 
4. ศูนย์การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ที่มา: ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์

ระหว่างประเทศ
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN

Economic Communityหรือ AEC)
 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก (Eastern Seaboard 
Development  Program หรือ ESB)

 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy หรือ ACMECS)

 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC)

ระดับประเทศ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
 แนวคิดการพัฒนา THAILAND 4.0
 แผน ยุ ท ธศ า สต ร์ ก ร ะ ท ร ว งคม น า คม 

พ.ศ.2560-2564
 เเผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับที่ 2(

พ.ศ. 2569 – 2564)
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

น้้า พ.ศ. 2558-2569

ระดับภาค/อนุภาค
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 

2561-2564
 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ .ศ. 2560-

2564
 แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก พ.ศ.2560-2564 (จันทบุรี ชลบุรี
ตราด และระยอง)

ระดับจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565
 แผนยุทธศาสตร์เมืองพัทยาปี 2561-2564
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ

นโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2561-2564

นโยบายการและแผนพัฒนาพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

พัทยา



แผนพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 
ปี พ.ศ. 2561 – 2565

“เมืองนวัตกรรม 
เศรษฐกิจชั้นน าของ

อาเซียน”

1. เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง

2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic
โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้้า

3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่
ระบบการผลิตคุณภาพสูง

5. พัฒนาระบบการป้องกันความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

“บางละมุงปลอดภัย  
หลากหลายการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจก้าวไกล น าไปสู่

คุณภาพชีวิตที่ดี” 

แผนพัฒนาอ าเภอบางละมุง 
พ.ศ. 2560-2563

แผนพัฒนาเมืองพัทยา 
ปี พ.ศ. 2561 – 2564

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ
(พ.ศ. 2560 – 2562) 

1. เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของ
พัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน 
(Customer)

2. พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเท่ียว
ระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค 
(Innovation)

3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง 
(Human / Social Capital)

4. เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับ
หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
(Internal process)

5. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัด
การเมืองระดับมหานคร และการเป็น
ศูนย์กลาง ภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารด้านสาธารณสขุ
และสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึง 
3. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง 
5. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วม 

“นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 

ยั่งยืนและน่าอยู่ส าหรับทุกคน”

“เมืองหนองปรือน่าอยู่ ผู้คน
สมานฉันท์ ผูกพันวัฒนธรรม  

เลิศล้ าการเรียนรู้ ” 

1. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ 

กิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล

3. พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าเพื่อการแปรรูป
4. พัฒนาและปรับปรุ งด้ านการผั งเมือง 

โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics
5. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล



โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

• คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2559 
เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง

• ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทีด่ทีี่สุดในภูมิภาค 
ASEAN ที่มี GDP สูง ถึง 1 ใน 3 ของ GDP โลก เป็น
ประตูสู่เอเชีย เข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบขนส่งคมนาคมที่
ทันสมัย 

• ภาคตะวันออก เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
เชื่อมโยงระดับภูมิภาค

• ก าหนดให้ พัทยา-สัตหีบ-ระยอง เป็นเขตท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเชิงธุรกิจ -ครอบครัว-สุขภาพและ
สันทนาการระดับโลก

(EEC : Eastern Economic Corridor)

โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่



โครงการรถไฟทางคู่ 
(ฉะเชิงเทรา –ศรีราชา – แหลมฉบัง) 

ฉะเชิงเทราชลบุรี
ระยอง

โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่

โครงการรถไฟความเร็วสูง (HSR)



โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่
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แบบร่างแนวความคิดการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา

ที่มา : โครงการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการรถไความเร็วสูงสายกรุงเทพ ระยอง

โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่
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โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่

เพ่ือพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทย
และธุรกิจต่อเนื่อง เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสาร
กับสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ 
และเป็น Aviation Hub ที่ส าคัญในภูมิภาค

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City)



โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา - มาบตาพุด

โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่



ผังประเทศ National Plan ผังภาคตะวันออก Regional Plan ผังอนุภาค Sub-Regional Plan

ผังประเทศไทย ปี 2600
-ประเทศไทยเป็นประเทศช้ันน้าของโลกในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีด้านอาหาร การ
บริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว
-ก าหนดให้ภาคตะวันออกเป็นฐานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ เน้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

ผังภาคตะวันออก ปี 2600
-พัฒนาจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการ 
การค้าบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม พลังงาน การ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกสร์ะดับภูมิภาค
-เมืองชลบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งหลาย
รูปแบบ
-เมืองพัทยาเป็นเมืองประตูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับ
โลก ด้านธรรมชาติ บันเทิง และกีฬาทางน้ า

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด
- พัฒนาพื้นที่ชลบุรีเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศ
- พัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ

นานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Intensive 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Active ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา บันเทิงและนันทนาการ
ระดับโลก การจัดประชุมสัมมนา จัดแสดงสินค้า
และงานเทศกาลระดับนานาชาติ การบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ และเป็นที่เช่ือมโยงกับการ
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ท่ีอยู่โดยรอบ

นโยบายและมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผัง EEC

รัศมี 3 กม.

(ร่าง)แผนผังการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดชลบุรี

2561 2549 2545

 การใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรมและสถาบัน

ราชการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2561
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จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 912,497 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ 
(14,533,465 ล้านบาท) 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยู่กับ
ภาคนอกเกษตรเป็นหลัก มีมูลค่า 895,800 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (1,981,,429 ล้านบาท) 

 ส่วนใหญ่มาจากสาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 462,242
ล้านบาท 

 ภาคบริการที่ส าคัญ ได้แก่ การขายส่งและการขาย
ปลีกฯ บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและกิจกรรม
บริการด้านอื่นๆ

 ภาคเกษตร มีมูลค่า 16,697 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.83 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

ระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัด

สาขาการผลิต ล้านบาท
ภาคนอกเกษตร 895,800
ภาคเกษตร 16,697

รวม 912,497

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี

ที่มา รายงานสรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรี , พ.ศ.2562
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จ านวนประชากรและความหนาแน่นเฉลี่ยจังหวัดชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี มีจ้านวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งใน
ภาคตะวันออก

 มี จ้ านวนประชากรตามทะ เ บียนฯ 1,526,203 คน 
ประชากรแฝง 1,257,430 คน รวม 2,783,633 คน

 อ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ้าเภอเมืองชลบุรี 
ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งจังหวัด รองลงมา 
คือ อ้าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง 

 อ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ้าเภอเกาะสีชัง 
 ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่โดยเฉลี่ยของจังหวัด

ชลบุรี อยู่ที่ 308 คน/ตารางกิโลเมตร 
 อ้าเภอเมืองชลบุรี  มีความหนาแน่นของประชากรมาก

ที่สุด (1,207 คน/ตารางกิโลเมตร) รองลงมา คือ อ าเภอ
บางละมุง (504 คน/ตารางกิโลเมตร) และอ้าเภอศรีราชา 
(419 คน/ตารางกิโลเมตร)

 คาดการณ์ประชากรในอนาคต 20 ปี จะมีประชากรทั้งสิ้น
3,629,498 คน(รวมประชากรแฝง)0
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การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

สถานีรถไฟพัทยา

กลุ่มบ้านบึง-พนัสนิคม-พาน
ทอง

กลุ่มศรีราชา-บางแสน-เกาะ
ศรีชัง

กลุ่มพัทยา-นาจอมเทียน-เกาะล้าน

กลุ่มสัตหีบ-บางเสร-่
แสมสาร

แนวเส้นทางรถไฟ
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ล าดับความส าคัญของเมือง

ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ประชากรต้ังแต่ 50,000 คนขึ้นไป
ชุมชนเมืองขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ประชากรต้ังแต่ 30,000 – 49,999 คน
ชุมชนเมืองขนาดกลาง 15,000 – 29,999 คน
ชุมชนเมืองขนาดเล็ก ประชากรน้อยกว่า 14,999 คน

ชุมชนเมืองในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ตั้งอยู่
บริเวณพ้ืนที่ริมชายฝั่งทะเล  เช่น เทศบาลเมืองบ้าน
สวน เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลนคร
แหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลต้าบล

เขตรอุดมศักด์ิ เป็นต้น ส่วนชุมชนชนบทกระจายตัว
อยู่ทั่วจังหวัด     

สถานีรถไฟพัทยา



19

สถานีรถไฟพัทยา
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ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

ถนนเลียบทางรถไฟ

สถานีรถไฟพัทยา

โรงเรียนบ้านรถไฟ

มัสยิดอันวาริซซุนนะห์
มัสยิดเซ็ดมูฮััมหมัดอาลี

มัสยิด

สุสานใหม่มูลนิธิ
สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

มัสยิดอัลนูร อัลฮัิดาย๊ะห์

เหนือ

ใต้

ตอ.ตต.

ถนนเลียบทางรถไฟ

ถนนพรประภานิมิตร
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ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

สถานีรถไฟพัทยา

โรงเรียนเมืองพัทยา11
(มัธยมสาธิตพัทยา)

มัสยิด

เหนือ

ใต้

ตอ. ตต.

ถนนเลียบทางรถไฟ
ถนนเลียบทางรถไฟ

ถนนมอเตอร์เวย์ชลบุร-ีพัทยา



22

ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

สถานีรถไฟพัทยา

มัสยิด

เหนือใต้

ตอ.

ตต.

มัสยดิอัลนูร อัลฮัิดาย๊ะห์

ถนนเลียบทางรถไฟ
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ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

สถานีรถไฟพัทยา

มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

โรงเรียนบ้านรถไฟ

มัสยิดเซ็ดมูฮััมหมัดอาลี

มัสยิด

เหนือ

ใต้

ตอ.

ตต.

ถนนเลียบทางรถไฟ

ถนนเลียบทางรถไฟ



สถานีรถไฟพัทยามีที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองพิเศษ
พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานี
รถไฟสาย 3 มีระยะห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 
ประมาณ 155.145 กิโลเมตร 

พ้ืนที่ศึกษาโดยรอบสถานีรถไฟพัทยาในรัศมี 
3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ต าบลนาเกลือ และ
ต าบลหนองปรือ

24

ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา (R.3 KM.)
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N

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม ที่มีระดับความสูง
ในช่วง 16-30 เมตร โดยมีพื้นที่
ส่วนหนึ่งทางตอนล่างติดกับ
เนินเขาเขาน้อยซึ่งมีระดับความ
สูงอยู่ในช่วง 31-60 เมตร
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ลักษณะพื้นทีชุ่มชนโดยรอบสถานี

โรงเรียนบ้านรถไฟ

มัสยิด
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ลักษณะพื้นทีชุ่มชนโดยรอบสถานี
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ลักษณะชุมชนลักษณะพื้นทีชุ่มชนโดยรอบสถานี
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N

สถานที่ส าคญั/ภูมิสัญลักษณบ์ริเวณพื้นทีโ่ครงการ

สถาบันศาสนา

วัดหนองอ้อ

วัดโพธิสัมพันธ์

สว่างบริบูรณธรรมสถาน

โบสถ์เซ็นต์นโิคลสัมัสยิดดารุ้ลอบิาดะห์ เมืองพัทยา



การเดินทางของเมืองพัทยาสามารถกระท า
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้
สะดวกจากกรุงเทพฯ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
โดยเส้นทางท่ีสะดวกท่ีสุด คือ เส้นทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) และใช้เวลาเดินทาง
จากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเมืองพัทยาเพียง 1 
ชั่ ว โมง  30 นาที  โดยมี  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ซึ่งเป็นถนนท่ีขนานไป
กับชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

การคมนาคมและขนส่งบริเวณพื้นที่โครงการ

ระบบขนส่งโดยรอบสถานี
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รถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยา 
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับ
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  และกา ร เ ดิ นทา งที่
สะดวกสบาย(แนวเส้นทางจากการศึกษา
เบื้องต้นของอพท.)

รถไฟความเร็วสูง 
จะส่ งผลดีกับพื้นที่ เ ฉพาะทั้ งการรองรับกับพื้นที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและเป็นพื้นที่รองรับการ
ขายตัวทางด้านเศรษฐกิจในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
และรองรับกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสมบูรณ์

โครงการ ถนนสาย ง1 ตามผังเมือง
รวมเมืองพัทยา 
เป็นโครงการที่รองรับการพัฒนาเมือง และ
แบ่งเบาปริมาณจราจรจาก ทล.3

โ ค ร ง ก า ร ท า ง ห ล ว ง พิ เ ศ ษ
หมายเลข 7
เป็นโครงการส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-
มาบตาพุด

31

3240

7

36

36
3240 3240

ชบ.4095

ชบ.4095

7

ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

สถานีรถไฟ

สถานีผู้โดยสาร

ท่าเทียบเรือ

ทางรถไฟ
โครงการ ถนนสาย ง1 ตามผัง
เมืองรวมเมืองพัทยา

โครงการรถไฟความเร็วสูง 
กรุงเทพฯ-ระยอง

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

3

3

ชบ.4095

รัศมี 3 กม.

รถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยา

แผนงานและโครงการพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่งเมืองพัทยา
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แนวคิดโครงการรถไฟรางเบาพทัยา โดยสนข.



การใช้ประโยชน์อาคาร 3 กิโลเมตร 1 กิโลเมตร 500 เมตร
ทีอ่ยู่อาศัย 28,467     3,387      805
พาณิชยกรรม 2,691       214        21
อตุสาหกรรม 354         68          4
คลังสินค้า 150         26          3
ทีอ่ยู่อาศัยกึง่พาณิชยกรรม 3,328       224        28
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 32           2            0
สถาบนัการศึกษา 211         48          7
สถาบนัศาสนา 426         304        7
สถาบนัราชการและการ
สาธารณสุข 170         9            9
พืน้ทีอ่นุรักษ์เพือ่ศิลปะและ
วฒันธรรมไทย 0 0 0
นันทนาการ 24           0 0
เกษตรกรรม 115         16          1
อืน่ๆ 628         89          34

รวม 36,596    4,387     919      

33

การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณพื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร มีการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นอาคารประเภทที่อยู่อาศัยรองลงมา ได้แก่ 
อาคารที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมและอาคารประเภทพาณิชยกรรม

ที่มา:กรมโยธาธิการและผงัเมือง



ระบบเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการ

34

 การพาณิชยกรรมและการบริการและการท่องเที่ยว                
มีการประกอบการดานพาณิชยกรรม เชน การท้าธุรกิจ 

การคาปลีก ธุรกิจน้าเขา ส่งออก และการใหบริการแกนักทอง
เที่ยว ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณในการอ้านวยความสะดวก 
และความบันเทิงแกนักทองเที่ยว เช่น การใหเชารถจักรยานยนต
, เรือเจ็ทสก,ี เรือน้าเที่ยว, เรือลากรม, เรือลากกลวย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่โครงการ(เมืองพัทยาและทม.หนองปรือ) ส่วนใหญเปนกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและบริการ โดยประชากรสวนใหญรอยละ 90 ประกอบอาชีพดานการคาและการ

บริการนักทองเที่ยว นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ ประมง และการคาขาย

 ภาคอุตสาหกรรม
ปจจุบันมีการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทอง

เที่ยวมีมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
โดยกิจกรรม ต่าง ๆ เชน โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ไนทคลับ 
สถานบันเทิง รานอาหาร เปนตน ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆจะเป็น
อุตสาหกรรมบริการชุมชนขนาดเล็ก  การเกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ปลูก
มันส้าปะหลัง สับปะรดและมะพราว เป็นตน ประชากร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีประมาณรอยละ 3 เพราะปจจุ
บันที่ดินมีราคาสูง ท้าใหการลงทุนด้านการเกษตรนอยลง
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ประชากร จงัหวดัชลบรีุ ประชากร รอบสถานีพทัยา 3 กม.
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 ประชากรรอบสถานีพัทยารัศมี 3 กม. ในปี 2560 มีประชากร 101,410 คน 
 มีแนวโน้มการเติบโตประชากรปี 2582 หากมีการพัฒนาโครงการ TOD จะมี

ประชากทั้งสิ้น 385,058 คน

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประชากรพื้นที่โดยรอบสถานรีถไฟ (รัศมี 3 กม.)

ประชากร 
จงัหวดัชลบรีุ

94%

ประชากรรอบ

สถานี 3 กม.

6%

เปรียบเทียบประชากรรอบสถานี
กับประชากรจังหวัดชลบุรี ปี 2560

กรณีปกติ ไม่มีโครงการ 
TOD

ปี พ.ศ.

2563 2567 2572 2577 2582

ประชากร 3 km 104,587 107,269 109,830 111,421 111,927

ประชากรแฝง 139,179 154,679 171,812 189,374 207,062
-ประชากรแฝงกลางวัน 29,375 30,968 32,654 34,188 35,529
-ประชากรแฝงกลางคืน-ไทย 66,511 72,930 79,980 87,093 94,137
-ประชากรแฝงกลางคืน-ต่าง

ด้าว 43,294 50,781 59,178 68,092 77,397
รวม

243,766 261,948 281,642 300,795 318,989
ความหนาแน่นประชากร
(ประชากร 3 km)

3,698 3,793 3,884 3,940 3,958

กรณีมีโครงการ TOD
ปี พ.ศ.

2563 2567 2572 2577 2582

ประชากร 3 km 104,587 112,823 121,204 128,729 135,109

ประชากรแฝง 139,179 162,688 189,605 218,791 249,949
-ประชากรแฝงกลางวัน 29,375 32,572 36,035 39,499 42,887

-ประชากรแฝงกลางคืน-ไทย 66,511 76,706 88,263 100,622 113,635
-ประชากรแฝงกลางคืน-ต่าง

ด้าว 43,294 53,411 65,306 78,670 93,427
รวม

243,766 275,512 310,809 347,520 385,058
ความหนาแน่นประชากร
(ประชากร 3 km)

3,698 3,990 4,286 4,552 4,778

กรณีมีโครงการ TOD

กรณีปกติ ไม่มีโครงการ TOD

คาดการณ์ประชากรในอนาคต
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N

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โครงการ

เมืองจ าลองพัทยา

หาดพัทยา

ทิฟฟานี่ พัทยา

King Power 
Pattaya

วงเวียนปลาโลมา

Terminal 21

Central Marina
หาดพัทยา

Central Festival
Pattaya Beach

สถานีรถไฟพัทยา

เมืองจ าลองพัทยา

Tiffany Show

สวนสาธารณะหนองปรือ

N

พิพิธภัณฑ์ขวด

Teddybear Museum

อัลคาซาร์ คาบาเร่ต์ พัทยา

Art In Paradise



แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในรัศมี 3 กม. เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ อาทิเช่น เมืองจ าลอง
พัทยา ทิฟฟ่านีโชว์ อาคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา 
ชายหาดพัทยา และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
เป็นต้น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
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จ านวนผู้เยี่ยมเยือน

จ านวนนักท่องเที่ยว

จ านวนนักทัศนาจร

จ านวนนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา

King Power 
Pattaya

วงเวียนปลาโลมา

Terminal 21

Central Marina
หาดพัทยา

Central Festival
Pattaya Beach

สถานีรถไฟพัทยา

เมืองจ าลองพัทยา

Tiffany Show

สวนสาธารณะหนองปรือ

N
พิพิธภัณฑ์ขวด

Teddybear Museum

อัลคาซาร์ คาบาเร่ต์ พัทยา

Art In Paradise
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สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

 เมืองพัทยามีโรงแรมทั้งสิ้น 1,310 แห่ง 
 ภายในรัศมี 3 กม.รอบสถานีรถไฟพัทยา
มีโรงแรมประมาณ 55 แห่ง



ไฟฟ้า
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ประปา

 บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าบริเวณพ้ืนที่โครงการ อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ กฟภ.เมืองพัทยา ให้บริการไฟฟ้าในพ้ืนที่เมือง
พัทยา ต้าบลบางละมุง ต้าบลหนองปรือ ต้าบลหนองปลาไหล 
ต้าบลโป่ง ต้าบลเขาไม้แก้ว และต้าบลตะเคียนเตี้ย

 การให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

 พ้ืนที่โครงการใช้น้้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา
 ใช้แหล่งน้้าดิบเพ่ือการผลิตน้้าประปาจากอ่างเก็บน้้ามาบประชัน อ่างเก็บน้้าหนอง

กลางดง อ่างเก็บน้้าห้วยซากนอก อ่างเก็บน้้าห้วยสะพานและอ่างเก็บน้้าห้วยขุนจิต 
 มีแหล่งน้้าดิบส้ารองจากอ่างเก็บน้้าหนองค้อ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)
 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ต้องซื้อน้้าจากแหล่งน้้า

ภายนอก

ท่ีมา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

สาธารณูปโภค

กปภ.สาขาพัทยา



บ าบัดน้ าเสีย
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 โรงบ าบัดน้ าเสียเมืองพัทยา ซอยวัดหนอง
ใหญ่ มีความสามารถในการรองรับน้้าเสีย
ตามที่ออกแบบไว้ 65,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แต่มีน้้าเสียเข้าในระบบ 71,547 ลบ.ม./วันท้า
ให้ปัจจุบันระบบรองรับปริมาณน้้าเสียมากเกิน
ความสามารถ

 โรงบ าบัดน้ าเสียเมืองพัทยา ซอยวัดบุญย์
กัญจนาราม มีความสามารถในการรองรับน้้า
เสียตามที่ออกแบบไว้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ปริมาณน้้าเสียเข้าสู่ ระบบบ้าบัดเฉลี่ย 
21,134 ลูกบาศก์เมตร/วัน  ท้าให้ระบบรองรับ
ปริมาณน้้าเสียมากเกินความสามารถ ปัจจุบัน
ก้าลังด้าเนินการปรับปรุงระบบให้สามารถ
รองรับน้้าเสียได้มากขึ้น

 โดยภาพรวมยังมีปัญหาเรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย

สาธารณูปการ

โรงบ าบัดน้ าเสียเมือง
พัทยา
(ซอยวัดหนองใหญ่)

โรงบ าบัดน้ าเสียเมืองพัทยา
(ซอยวัดบุญย์กัญจนาราม)



ก าจัดขยะ
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 เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือมีปริมาณ
ขยะเกิดขึ้นเฉลี่ยรวมกันประมาณ 560 ตันต่อวัน

 สามารถก้าจัดได้ 470 ตันต่อวัน
 มีขยะตกค้างประมาณ 90 ตันต่อวัน
 โดยเมืองพัทยามีบริษัทเอกชนรับผิดชอบในการเก็บ

ขนและก้าจัดขยะมูลฝอย โดยมีสถานีพักถ่านขยะ
อยู่ที่ซอยสุขุมวิท-พัทยา 3 ต้าบลหนองปลาไหล 
อ้าเภอบางละมุง มีพื้นที่รวม 5 ไร่ โดยขนไปก้าจัด
ที่ศูนยก้าจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด  ร ะ ย อ ง   แ ล ะ บ ริ ษั ท 
สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล จ้ากัด ต้าบลแพรกษา
ใหม อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการโดยวิธีฝงก
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 ส้าหรับทม.หนองปรือมีสถานที่ส้าหรับก้าจัดขยะ
พื้นที่ 14 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 (ซอยทุ่งกลม-ตาล
หมัน)  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่ง
ปัจจุบันใช้ได้แล้วจ้านวน 12 ไร่ คาดว่าจะสามารถ
ก้าจัดขยะได้อีก 1 ปี

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย อบจ.ระยอง

สาธารณูปการ

บ่อขยะเทศบาลเมืองหนองปรือ

สถานีพักถ่ายขยะ เมืองพัทยา



โรงเรียน

โรงพยาบาล

ท่ีมา:กรมโยธาธิการและผังเมือง
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• มีโรงพยาบาลในรัศมี 3 กม.จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ และโรงพยาบาล
พัทยาเมมโมเรียล และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
จ านวน 1 แห่ง

• การให้บริการด้านการสาธารณสุขมีความครอบคลุม

ท่ีมา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

สาธารณูปการ

• มีสถาบันการศึกษาในรัศมี 3 กม. มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 6 แห่งและ
ระดับอาชีวะ 1 แห่ง

• การให้บริการด้านการศึกษาครอบคลุม
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การใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผัง EEC

รัศมี 3 กม.

(ร่าง)แผนผังการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 ที่ดินประเภท พ. ที่ก าหนดไว้
เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภท
ศูนย์ กลางพาณิ ชยกรรม  มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า 
การบริการ และการท่องเที่ยว 
ระดับประเทศและนานาชาติ 

 ที่ดินประเภท ม. ที่ก าหนดไว้
เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภท
ชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ ง เสริม  ให้ เป็นชุมชนเมือง 
ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก 
และศูนย์กลางหลักระดับอ าเภอ 
รองรับการพัฒนาที่อยู่ อาศัย 
พาณิชยกรรม และบริการขั้น
พื้นฐาน 
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ปัญหาและข้อจ ากัด
ศักยภาพ

 สถานีพัทยาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นเมืองที่มีกิจกรรมที่สงเสริมภาพลักษณที่มีความหลากหลาย
 มีโครงการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีโครงการและพื้นที่โดยรอบในระดับภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
 ใกล้กับจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งระดับนานาชาติ ได้แก่ สถาบินอู่ตะเภา
 เป็นพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพการลงทุนสูง และมีความหลากหลายทาง เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา
 เมืองพัทยามีการปกครองในรูปแบบพิเศษ ที่มีความยืดหยุนในการบริหารและการบริหารจัดการพื้นที่
 เป็นเมืองที่เปนศูนยกีฬาและศนูยการแขงขันกีฬาทางน้ าทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ปัญหา

 โครงข่ายถนนไม่เพียงพอต่อการรองรับการจราจรใน
อนาคต

 การเชื่อมโยงและการเข้าถึงสถานีรถไฟพัทยายังไม่
ทั่วถึง

 ประสบปญหาเกี่ยวกับน้ าทวม การก าจัดน้ าเสีย และ
แนวโน้มในการขาดแคลนน้ าดิบ

 แหล่งน้ าที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก
กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น
ของเอกชน

ข้อสังเกต



Objective of TOD Government Policy
Characteristics of

Pattaya City & Nong Pue

Vision of HSR Pattaya Station

Key Factor 1 Key Factor 2
Inclusive, Livable

Environment with Sustainability

Key Factor 3
Entrance of Pattaya, the 

Tourist Destination in EEC
Respect & Communicate to 

Local Culture

Visioning Model for Pattaya TOD



วัตถุประสงค์ TOD นโยบายจากภาครัฐ
เอกลักษณ์เมืองพัทยา

และหนองปรือ

วิสัยทัศน์สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา
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สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ครบครัน ยั่งยืนประตูสู่พัทยา แหล่งท่องเที่ยวของ EEC เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3

ปัจจัยการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา TOD สถานีพัทยา
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MICE Hospitaliｔｙ

Entrance

Business Visitor

#1 : ประตูสู่พัทยา แหล่งท่องเที่ยว
ของ EEC

 สถานีพัทยาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็น
เมืองที่มีกิจกรรมที่ส งเสริมภาพลักษณ ที่มีความ
หลากหลาย
 มี โครงการเชื่ อมโยงพ้ืนที่ โครงการและพ้ืนที่
โดยรอบในระดับภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อม 3 สนามบิน
 ใกล้กับจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งระดับนานาชาติ 
ได้แก่ สถาบินอู่ตะเภา

ปัจจัยการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา TOD สถานีพัทยา
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Residential area Open spaces

Residential area with green

inclusive

#2 : สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ครบครัน
ยั่งยืน

 มี แหล่ งพั กผ่ อ นหย่ อน ใ จแล ะกิ จ ก ร รม
นันทนาการและการท่องเที่ ยวที่มีความ
หลากหลาย

 นโยบายภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่

 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชขาติใน
พื้นที่ยังมีความสมบูรณ์

ปัจจัยการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา TOD สถานีพัทยา
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Relaxation

Thai Cultural Village Aquarium

#3 : เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น

International Food Village

New Sports 

มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวและอยู่อาศัยทั้งถาวรและชั่วคราวหลากหลายเชื้อชาติ
และศาสนา
มีการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมกันอย่างเหนียวแน่น

ปัจจัยการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา TOD สถานีพัทยา



50

TOD 
พัทยา

ประตูสู่พัทยา แหล่งท่องเที่ยว
ของ EEC

สภาพแวดล้อมน่าอยู่
ครบครัน ยั่งยืน

ประตูสู่พัทยา, หนองปรือสมานฉันท์
~ เมืองแห่งสภาพแวดล้อมที่รื่นรมย์ส าหรับทุกคน~

การให้บริการชั้นยอดแก่ผู้มาเยือน

เช่ือมต่อสู่การเดินทางระดับนานาชาติอย่างราบรื่น

ความปลอดภัย

การออกแบบเพ่ือมวลชน

ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

ที่พักอาศัยส าหรับการเดินทางเพ่ือธุรกิจ

สมดุลระหว่างการทอ่งเที่ยวและ
สภาพแวดล้อมที่ดี

ความบันเทิงระดับนานาชาติ
(อาหาร, กีฬา , ฯลฯ)

เช่ือมต่อการใช้งานใหม่และ
ดั้งเดิมได้อย่างสะดวก

วิสัยทัศน์ในการพฒันา TOD สถานีพัทยา



ทางเลือกที่ 1 (กรณีไม่มีการพัฒนา TOD)

ถนนหลัก

Citer center

แกนการพัฒนา

พาณิชยกรรมริมถนน

ศูนย์กลางเมือง

อ่าวไทย

หาดพัทยา

ต.นาเกลือ

ต.หนองปลาไหล

หนองปรือ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

สถานีพัทยาใต้

สถานีพัทยา

ชลบุรี

สัญลักษณ์
สถานีรถไฟ

เส้นทางรถไฟ

เส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ถนน

ขอบเขต 500 เมตร

ขอบเขต 3 กิโลเมตร

ขอบเขตจังหวัด

ขอบเขตอ าเภอ

ขอบเขตต าบล

ทางรถไฟ และ ทางรถไฟความเร็วสูง

เส้นทางรถไฟรางเบา (แผนอนาคต)

เส้นทางเดินรถ 2 แถว ปัจจุบัน



ทางเลือกที่ 2 (กรณีมีการพัฒนา TOD)

เส้นทางเดินรถ 2 แถวที่เสนอแนะ

รถไฟรางเบาท่ีเสนอแนะ

อ่าวไทย

หาดพัทยา

ต.นาเกลือ

ต.หนองปลาไหล

หนองปรือ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

สถานีพัทยาใต้

สถานีพัทยา

ชลบุรี

สัญลักษณ์
สถานีรถไฟ

เส้นทางรถไฟ

เส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ถนน

ขอบเขต 500 เมตร

ขอบเขต 3 กิโลเมตร

ขอบเขตจังหวัด

ขอบเขตอ าเภอ

ขอบเขตต าบล

แกนการพัฒนา

พาณิชยกรรมริมถนน

ศูนย์กลางเมือง

เส้นทางรถไฟรางเบา (แผนอนาคต)

ถนนหลัก
ทางรถไฟ และ ทางรถไฟความเร็วสูง

เส้นทางเดินรถ 2 แถว ปัจจุบัน

ด้วยหลักการ
อนุรักษ์ชุมชนที่อยู่โดยรอบ
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จบการน าเสนอ
ขอขอบคุณ


