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Transit-Oriented Development (TOD) 
คืออะไร?
• TOD คือ การพฒันาที่มีความหนาแน่นสงและมีการใชป้ระโยชน์ที่ดินแบบTOD คอ การพฒนาทมความหนาแนนสูงและมการใชประโยชนทดนแบบ
ผสมผสานสาํหรับพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในระยะทางที่เดินเทา้ได้

• TOD มีวตัถประสงคห์ลกัเพื่อสนบัสนนการใชร้ะบบขนส่งมวลชนและลดการ• TOD มวตถุประสงคหลกเพอสนบสนุนการใชระบบขนสงมวลชนและลดการ
พึ่งพาการใชร้ถยนต์

• TOD ม่งสร้างแหล่งกิจกรรมใกลส้ถานีขนส่งมวลชนอยา่งเพียงพอใหค้น• TOD มุงสรางแหลงกจกรรมใกลสถานขนสงมวลชนอยางเพยงพอใหคน
สามารถเดินเทา้จากบา้นไปยงัระบบขนส่งมวลชน แหล่งงาน แหล่งจบัจ่ายสินคา้ 
และแหล่งกิจกรรมอื่นๆ ที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้ถยนต์และแหลงกจกรรมอนๆ ทจาเปนตอการดารงชวตไดโดยไมตองใชรถยนต

ลกัษณะสําคญัของ TODลกษณะสาคญของ TOD
• มีการใชป้ระโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานรวมถึง คา้ปลีก บริการ สาํนกังาน ที่พกัอาศยั ซึ่ง

จะสร้างกิจกรรมและการใชร้ะบบขนส่งมวลชน
• ความหนาแน่นปานกลางถึงสูง (7-12 หน่วยที่พกัอาศยัต่อเอเคอร์ = 18-30 หน่วย

ไต่อไร่)
• สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเดินเทา้ ปลอดภยั สะดวกในการเชื่อมต่อกบับริการขนส่ง

มวลชนและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่มวลชนและกจกรรมตางๆในพนท
• มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงรถไฟฟ้า รถเมล ์ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน

และที่เกบ็จกัรยานและทเกบจกรยาน
• ลดจาํนวนที่จอดรถยนตใ์นพื้นที่
• มีการออกแบบภูมิทศัน์คุณภาพสูงเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มที่เชื้อเชิญใหค้นเดินเทา้มากู ุ ู ญ

ขึ้น

ทําไมจงึต้องพฒันาแบบ TODทาไมจงตองพฒนาแบบ TOD

• เป็นการพฒันาอยา่งชาญฉลาด ลดการพึ่งพารถยนต ์สร้างโอกาสในการพฒันาเปนการพฒนาอยางชาญฉลาด ลดการพงพารถยนต สรางโอกาสในการพฒนา
พื้นที่ที่ยงัไม่ไดถ้กูใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมต่อระหวา่ง
ที่พกัอาศยัและแหล่งการจา้งงานทพกอาศยและแหลงการจางงาน

• มูลค่าอสงัหาริมทรัพย ์ที่พกัอาศยัและสาํนกังานที่อยูใ่นรัศมีเดินเทา้จากสถานี
ขนส่งมวลชนมีราคาสงกวา่อสงัหาริมทรัพยท์ี่อยห่่างไกลออกไปขนสงมวลชนมราคาสูงกวาอสงหารมทรพยทอยหูางไกลออกไป

• TOD ช่วยลดตน้ทุนในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เนื่องจากความ
หนาแน่นที่สง สามารถแชร์ตน้ทนระบบสาธารณปโภคกบัองคก์ารขนส่งมวลชน หนาแนนทสูง สามารถแชรตนทุนระบบสาธารณูปโภคกบองคการขนสงมวลชน 
และลดปริมาณพื้นที่ที่ตอ้งใชเ้ป็นที่จอดรถยนต์

ปัจจยัที่นําไปสค่วามสาํเร็จสาํหรับ TODปจจยทนาไปสคูวามสาเรจสาหรบ TOD

• ตลาดอสงัหาริมทรัพยท์ี่เขม้แขง็ พื้นที่สถานีที่มีศกัยภาพสามารถแขง็ขนักบัพื้นที่ตลาดอสงหารมทรพยทเขมแขง พนทสถานทมศกยภาพสามารถแขงขนกบพนท
ใกลเ้คียงอื่นๆ ได้

• มีพื้นที่วา่ง หรือพื้นที่ที่สามารถพฒันาได ้เช่น แปลงที่ดินที่ขนาดใหญ่มีเจา้ของรายมพนทวาง หรอพนททสามารถพฒนาได เชน แปลงทดนทขนาดใหญมเจาของราย
เดียว หรือแปลงที่ดินขนาดเลก็ที่สามารถรวมแปลงไดโ้ดยง่าย

• นโยบายสาธารณะที่สนบัสนนหรือสร้างแรงจงใจในพฒันา TOD• นโยบายสาธารณะทสนบสนุนหรอสรางแรงจูงใจในพฒนา TOD
• ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นที่ทุ่มเทใหก้บันโยบาย TOD และไดร้ับความเชื่อถือจากกลุ่มผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียในทอ้งที่สวนไดสวนเสยในทองท



นโยบายและกลไกเชิงนโยบายที่สนบัสนน TODนโยบายและกลไกเชงนโยบายทสนบสนนุ TOD

• จดัทาํแผนพฒันาพื้นที่รอบสถานีที่กาํหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินซึ่งเอื้อต่อการใช้จดทาแผนพฒนาพนทรอบสถานทกาหนดการใชประโยชนทดนซงเออตอการใช
ระบบขนส่งมวลชน เช่น 
▫ กาํหนดผงัเมืองใหม้ีความหนาแน่นสงและใชป้ระโยชนแ์บบผสมผสานกาหนดผงเมองใหมความหนาแนนสูงและใชประโยชนแบบผสมผสาน
▫ โบนสัความหนาแน่นสาํหรับ TOD 
▫ ลดเงื่อนไขจาํนวนที่จอดรถยนตข์ั้นตํ่าลดเงอนไขจานวนทจอดรถยนตขนตา
▫ มาตรฐานการออกแบบและแนวทางการพฒันาเพื่อเอื้อต่อการเดินเทา้
▫ การสร้างสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับผเ้ดินเทา้และใชจ้กัรยานการสรางสงอานวยความสะดวกสาหรบผเูดนเทาและใชจกรยาน
▫ นโยบายการลงทุนสาธารณะในการดาํเนินการ TOD

แผนพฒันาพืน้ที่รอบสถานีแผนพฒนาพนทรอบสถาน
• กาํหนดประเภทการใชป้ระโยชนท์ี่ดินที่สนบัสนุนการใชร้ะบบขนส่งมวลชนและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

ื้ ่ ื้ ่  ึ  ึ่ ็ของพืนทีในปัจจุบนัโดยครอบคลุมพืนทีในรัศมีประมาณ 400 ถึง 500 เมตรจากสถานี ซึงเป็น
ระยะทางที่คนเตม็ใจที่จะเดินเทา้เพื่อเขา้ถึงสถานีขนส่งมวลชน

• ขอบเขตของพื้นที่สถานีที่กาํหนดโดยแผนควรขึ้นกบัแนวขอบเขตธรรมชาติหรือขอบเขตที่มนุษยส์ร้าง
ึ้ ึ่ ่ ่ ิ ้ ้ ึ ี ่ ใ ่ ่ ํ้ ํ ิ ื ิ่ ี ื ่ขึนซึงจะส่งผลต่อการเดินเทา้เขา้ถึงสถานี เช่น ถนนใหญ่ แม่นาํลาํคลอง เนินสูง หรือสิงกีดขวางอืนๆ 

ตลอดจนโอกาส และขอ้จาํกดัในการพฒันาต่างๆ เช่น โครงการพฒันาขนาดใหญ่ที่กาํลงัก่อสร้าง หรือที่มี
อยูแ่ลว้ เช่น สนามกีฬา 

ั ื้ ี่ ี ้ ิ ใ ป้ โ ์ ี่ ิ ี่ ี ใ่ ปั ั ํ ิ• แผนพฒันาพืนทีรอบสถานีจะตอ้งพิจารณาการใชป้ระโยชนท์ีดินทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและกาํหนดทิศทางการ
ใชป้ระโยชนท์ี่ดินในอนาคตซึ่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะปัจจุบนัของพื้นที่ และขณะเดียวกนักจ็ะสนบัสนุน
การใชร้ะบบขนส่งมวลชน

ี้ ใ ั ้ ป ั ป ื ี ่ ื่ ํ ไป ่ ป้ ใ ้• นอกจากนี ในแผนยงตอ้งเสนอการปรบปรุงกฎหมาย หรือกฎระเบียบตางๆ เพือนาํไปสูเป้าหมายการใช้
ประโยชนท์ี่ดินที่เสนอโดยแผน

• ทั้งนี้ผูพ้ฒันาพื้นที่ จะอา้งอิงถึงแผนพฒันาพื้นที่รอบสถานี เพื่อช่วยในการกาํหนดรูปแบบโครงการ 
TODTOD

ตวัอยา่งแผนพฒันาพืน้ที่รอบสถานี Hartfordตวอยางแผนพฒนาพนทรอบสถาน Hartford ประเภทของ TODประเภทของ TOD

• Joint development and air rights;• Joint development and air rights;
• Co-development;
• Transit responsive development;• Transit-responsive development;
• Reinvestment and redevelopment.



Joint Development and Air RightsJoint Development and Air Rights

• พฒันาพื้นที่ในสถานีหรือเหนือสถานี (Air Right)พฒนาพนทในสถานหรอเหนอสถาน (Air Right)
• องคก์ารขนส่งมวลชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
• ร่วมแชร์ตน้ทนของโครงการกบัเอกชนผพ้ฒันาโครงการ• รวมแชรตนทุนของโครงการกบเอกชนผพูฒนาโครงการ
• การดาํเนินการและบริหารโครงการอาจทาํร่วมกนั

Co-DevelopmentCo Development

• สร้างบนพื้นที่ที่ติดกบัพื้นที่สถานี การก่อสร้างเกิดขึ้นพร้อมๆ กบัการสร้างสถานีสรางบนพนททตดกบพนทสถาน การกอสรางเกดขนพรอมๆ กบการสรางสถาน
• ความร่วมมือระหวา่งองคก์ารฯ กบัเอกชนผูพ้ฒันาโครงการ เช่น การแชร์ตน้ทุนค่า
ระบบสาธารณปโภคระบบสาธารณูปโภค

• สามารถร่วมมือกนัในการออกแบบและก่อสร้าง

Transit-Responsive DevelopmentTransit Responsive Development

• ตั้งในพื้นที่ในระยะที่สามารถเดินเทา้จากสถานีไดแ้ละอาจก่อสร้างหลงัสถานีเป็นตงในพนทในระยะทสามารถเดนเทาจากสถานไดและอาจกอสรางหลงสถานเปน
เวลาหลายปี

• องคก์ารขนส่งมวลชนไม่มีส่วนร่วมโดยตรงกบัผพ้ฒันาเอกชน แต่ระบบขนส่งองคการขนสงมวลชนไมมสวนรวมโดยตรงกบผพูฒนาเอกชน แตระบบขนสง
มวลชนเป็นจุดเด่นของโครงการและมีส่วนสาํคญัที่จะทาํใหโ้ครงการอยูร่อด

Canton, MA Condominiums at Station Concord Center - Housing and Retail

Reinvestment and RedevelopmentReinvestment and Redevelopment

• การมีสถานีขนส่งมวลชนสามารถช่วยกระตน้การลงทนและการพฒันาใหม่ๆ ในการมสถานขนสงมวลชนสามารถชวยกระตุนการลงทุนและการพฒนาใหมๆ ใน
ชุมชนเก่า

• ระบบขนส่งมวลชนช่วยเพิ่มมลค่าอสงัหาริมทรัพย ์กระตน้พฒันาอาคารเก่าซึ่งระบบขนสงมวลชนชวยเพมมูลคาอสงหารมทรพย กระตุนพฒนาอาคารเกาซง
นาํไปสู่การเพิ่มมูลค่าอยา่งมากโดยไม่ตอ้งลงทุนมากนกั

HaverhillEast Cambridge



Transit Adjacent Development:
A Missed Opportunity
• การเชื่อมต่อสาํหรับการเดินเทา้มีความสาํคญัอยา่งมาก ถา้โครงการพฒันาไม่มีสิ่งการเชอมตอสาหรบการเดนเทามความสาคญอยางมาก ถาโครงการพฒนาไมมสง
อาํนวยความสะดวกในการเดินเทา้เพื่อเชื่อมต่อสถานี กจ็ะสูญเสียมูลค่าและไม่
สามารถขายความเป็น TOD ได้สามารถขายความเปน TOD ได

Beverly Farms Station Re-use
No transit-supportive uses

Jefferson at Salem Station
No pedestrian access

การลงทนสาํหรับ TODการลงทนุสาหรบ TOD

• TOD เป็นโอกาสสาํหรับการร่วมลงทนระหวา่งภาครัฐและเอกชน TOD เปนโอกาสสาหรบการรวมลงทุนระหวางภาครฐและเอกชน 
(Public-private partnerships หรือ PPP) 

• เงื่อนไขตลาดเป็นตวักาํหนดสดัส่วนการลงทนของภาครัฐและเอกชนเงอนไขตลาดเปนตวกาหนดสดสวนการลงทุนของภาครฐและเอกชน
• การลงทุนโดยภาครัฐมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การร่วมลงทุนพฒันาระบบ
สาธารณปโภคจนถึงการใหเ้งินอดหนนโดยตรงสาธารณูปโภคจนถงการใหเงนอุดหนุนโดยตรง

นโยบาย TOD สําหรับพืน้ที่สถานีรถไฟความเร็วสงนโยบาย TOD สาหรบพนทสถานรถไฟความเรวสงู
กรณีศึกษาสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั)

รถไฟความเร็วสงในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั)รถไฟความเรวสงูในสาธารณรฐจน (ไตหวน)
• เปิดบริการเมื่อ 5 มกราคม 2550 โดย Taiwan High-Speed เปดบรการเมอ 5 มกราคม 2550 โดย Taiwan High Speed 

Rail Corporation (THSRC)



ข้อมลเกี่ยวกบัระบบขอมลูเกยวกบระบบ
• 8 สถานีที่เปิดทาํการ (12 สถานีตามแผน)8 สถานทเปดทาการ (12 สถานตามแผน)
• ความยาว 345 กม.
• เวลาเดินทาง 90 นาที• เวลาเดนทาง 90 นาท
• 989 ที่นัง่ต่อขบวน

้ ่ ่ ้ 5 6 ้ NTD• ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 5.6 แสนลา้น NTD
• ตน้ทุนค่าดาํเนินการ 2.6 หมื่นลา้น NTD ในปี 2554

 ่  • รายรับ 3.2 หมืนลา้น NTD ในปี 2554
• สมัปทาน BOT ระยะเวลา 35/50 ปีตั้งแต่ปี 2543

ปริมาณผ้โดยสารปรมาณผโูดยสาร

การเปลีย่นรปแบบการเดินทาง (วนัธรรมดา)การเปลยนรูปแบบการเดนทาง (วนธรรมดา) การเปลีย่นรปแบบการเดินทาง (วนัหยด)การเปลยนรูปแบบการเดนทาง (วนหยดุ)



การเปลีย่นแปลงมลคา่ที่ดินและทรัพย์สนิการเปลยนแปลงมลูคาทดนและทรพยสน พืน้ที่สถานีพนทสถาน

สถานีในเมืองใหม่สถานในเมองใหม การวางแผนพืน้ที่สถานีการวางแผนพนทสถาน



การวางแผนพืน้ที่สถานีการวางแผนพนทสถาน การจดัรปที่ดิน (Zone Expropriation)การจดรูปทดน (Zone Expropriation)

• โดยสาํนกังานรถไฟความเร็วสง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลทอ้งถิ่นโดยสานกงานรถไฟความเรวสูง กระทรวงมหาดไทย และรฐบาลทองถน

การปฏิรปการใช้ประโยชน์ที่ดินการปฏรูปการใชประโยชนทดน การปฏิรปการใช้ประโยชน์ที่ดินการปฏรูปการใชประโยชนทดน



การจดัหาที่ดนิสําหรับก่อสร้างสิง่อํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณปูโภค แหลง่เงินทนแหลงเงนทนุ





สดัสว่นของพืน้ที่รอบสถานีที่ยงัไมม่ีการก่อสร้างสดสวนของพนทรอบสถานทยงไมมการกอสราง กรณีศกึษาเปรียบเทียบกรณศกษาเปรยบเทยบ

กรณีศกึษาเปรียบเทียบกรณศกษาเปรยบเทยบ กรณีศกึษาเปรียบเทียบกรณศกษาเปรยบเทยบ



กรณีศกึษาเปรียบเทียบกรณศกษาเปรยบเทยบ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การพฒันาพืน้ที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสงปจจยทสงผลตอการพฒนาพนทรอบสถานรถไฟความเรวสงู

• เงื่อนไขภายนอกมีความสาํคญัเงอนไขภายนอกมความสาคญ
• เงื่อนไขที่ส่งผลเชิงบวกต่อการพฒันาพื้นที่โดยรอบสถานี
▫ ตาํแหน่งสถานีอยใ่กลห้รือติดกบัพื้นที่เมืองเดิม หรือพื้นที่เมืองที่กาํลงัขยายตวัตาแหนงสถานอยใูกลหรอตดกบพนทเมองเดม หรอพนทเมองทกาลงขยายตว
▫ การลงทุนในโครงการที่มีการสร้างแหล่งงานในพื้นที่ใกลส้ถานี
▫ ตลาดอสงัหาริมทรัพยท์ี่กาํลงัขยายตวัในพื้นที่โดยสถานี▫ ตลาดอสงหารมทรพยทกาลงขยายตวในพนทโดยสถาน

นโยบาย TOD สําหรับสถานีรถไฟความเร็วสงนโยบาย TOD สาหรบสถานรถไฟความเรวสงู
กรณีศึกษาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้

รถไฟความเร็วสงในสาธารณรัฐเกาหลีรถไฟความเรวสงูในสาธารณรฐเกาหล
• เปิดบริการเสน้ทางแรกระหวา่งกรงโซลและปซานเมื่อ 1 เมษายน 2547 โดย เปดบรการเสนทางแรกระหวางกรุงโซลและปูซานเมอ 1 เมษายน 2547 โดย 

Korea Railroad Corporation (Korail)



วิสยัทศัน์วสยทศน ปริมาณผ้โดยสารปรมาณผโูดยสาร

ปริมาณผ้โดยสารปรมาณผโูดยสาร เวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดินทางเวลาและคาใชจายในการเดนทาง



การเปลีย่นรปแบบการเดินทางการเปลยนรูปแบบการเดนทาง การเปลีย่นแปลงมลคา่ที่ดินและทรัพย์สนิบริเวณสถานีการเปลยนแปลงมลูคาทดนและทรพยสนบรเวณสถาน

ประเภทตําแหนง่ของสถานีประเภทตาแหนงของสถาน คําจํากดัความเกี่ยวกบัพืน้ที่สถานีคาจากดความเกยวกบพนทสถาน
• KTX Station Area• KTX Station Area
▫ Station Influence Area: where transport, economic 

and cultural activities are made in association with and cultural activities are made in association with 
KTX station and access transport network



การแบง่ประเภทพืน้ที่สถานีโดยเวลาในการเดินทางเข้าถงึการแบงประเภทพนทสถานโดยเวลาในการเดนทางเขาถง การวางแผนพืน้ที่สถานีการวางแผนพนทสถาน

การวางแผนพืน้ที่สถานีการวางแผนพนทสถาน การวางแผนพืน้ที่สถานีการวางแผนพนทสถาน



ตวัอยา่งแผนพฒันาพืน้ที่สถานี Gwangmyoungตวอยางแผนพฒนาพนทสถาน Gwangmyoung ตวัอยา่งแผนพฒันาพืน้ที่สถานี Gwangmyoungตวอยางแผนพฒนาพนทสถาน Gwangmyoung

แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนการใชประโยชนทดน ปัญหาของการพฒันาปญหาของการพฒนา



ตวัอยา่งแผนพฒันาพืน้ที่สถานี Kimcheon-Gumiตวอยางแผนพฒนาพนทสถาน Kimcheon Gumi ตวัอยา่งแผนพฒันาพืน้ที่สถานี Kimcheon-Gumiตวอยางแผนพฒนาพนทสถาน Kimcheon Gumi

แผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิและระบบ Feeder Transportแผนการใชประโยชนทดนและระบบ Feeder Transport ปัญหาของการพฒันาปญหาของการพฒนา



บทเรียน: เงื่อนไขที่จะนําไปสค่วามสําเร็จบทเรยน: เงอนไขทจะนาไปสคูวามสาเรจ
• มีแผนพฒันาพื้นที่สถานีระดบัชาติมแผนพฒนาพนทสถานระดบชาต
▫ จดัทาํแผนแม่บทระดบัชาติสาํหรับ KTX economic zone
▫ บรณาการระหวา่งแผนพฒันาเมือง อตสาหกรรม และระบบขนส่งบูรณาการระหวางแผนพฒนาเมอง อุตสาหกรรม และระบบขนสง

• มีหน่วยงานดาํเนินการที่มีศกัยภาพ
▫ แผนระดบัชาติ: รัฐบาล▫ แผนระดบชาต: รฐบาล
▫ แผนระดบัภูมิภาค: รัฐบาลทอ้งถิ่น
▫ ผด้าํเนินงาน: Korail และภาคเอกชน▫ ผดูาเนนงาน: Korail และภาคเอกชน
▫ อนุมตัิในขั้นตอนเดียว (One-shot approval)
▫ ลดระยะเวลาระหวา่ง Public hearing และ การประกาศเริ่มดาํเนินการ▫ ลดระยะเวลาระหวาง Public hearing และ การประกาศเรมดาเนนการ

บทเรียน: เงื่อนไขที่จะนําไปสค่วามสําเร็จบทเรยน: เงอนไขทจะนาไปสคูวามสาเรจ
• Project financing• Project financing
▫ สร้างแรงจูงใจ: ลดภาษีและผอ่นคลายกฎระเบียบ สร้างระบบสาธารณูปโภคให้
▫ ความโปร่งใสของโครงสร้างตน้ทนและกาํไรความโปรงใสของโครงสรางตนทุนและกาไร

• การผา่นกฎหมาย KTX Economic Development Special 
ActAct
▫ เพื่อจดัทาํแผนการพฒันาเชิงบูรณาการ
▫ สนบัสนนการดาํเนินการตามแผน▫ สนบสนุนการดาเนนการตามแผน
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