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การพฒันาพื	นที�รอบสถานีรถไฟเพื�ออุตสาหกรรม
Rail Industrial Park Development

ศิรดล ศิริธร

+
ความเป็นมาของระบบขนสง่และการตั 	งถิ�นฐาน

การตั �งถิ�นฐานของมนุษยอ์ยู่ตาม
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง

� ในศตวรรษที� 18 มหานครของโลก
ตั 	งอยูต่ามทา่เรอืที�สาํคญั ตั 	งอยูต่ามทา่เรอืที�สาํคญั 

+
ความเป็นมาของระบบขนสง่และการตั 	งถิ�นฐาน

การตั �งถิ�นฐานของมนุษยอ์ยู่ตาม
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง

� หลงัจากยคุของการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม การเดนิทางและการอุตสาหกรรม การเดนิทางและการ
ขนสง่ดว้ยรถไฟมบีทบาทมากขึ	น 

� ชุมชนเมอืงต่างๆ เกดิขึ	นตามสถานี
รถไฟ

+
ความเป็นมาของระบบขนสง่และการตั 	งถิ�นฐาน

การเติบโตของเมืองบนทางหลวง

� นวตักรรมยานยนตล์อ้ยางในศตวรรษที� 20 

� การพฒันาของเมอืงยา้ยมาตามแนวทางหลวง
หลกั หลกั 

� การขยายตวัของเมอืงตามแนวเสน้ทางคมนาคม 
(Ribbon Development)

� การเตบิโตของเมอืงอยา่งไรร้ะเบยีบ (Urban 
Sprawl)



+
ความเป็นมาของระบบขนสง่และการตั 	งถิ�นฐาน

โลกาภิวฒัน์

� มนุษยม์กีจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม 
หลากหลาย 

� ตั 	งถิ�นฐานกระจดักระจาย� ตั 	งถิ�นฐานกระจดักระจาย

� มคีวามตอ้งการเดนิทางและขนสง่อยา่งรวดเรว็ 

� การขนสง่ทางรถไฟสญูเสยีความไดเ้ปรยีบ

+
การพฒันาอยา่งยั �งยนื

Sustainable [suh-stey-nuh-buh l] adjective

a.: of relating to, or being a method of harvesting or using a resource so that the 
resource is not depleted or permanently damaged 

b: of or relating to a lifestyle involving the use of sustainable methodsb: of or relating to a lifestyle involving the use of sustainable methods

Merriam-Webster Online Dictionary

การพฒันาอยา่งยั �งยนื คอื การพฒันาที�ตอบสนองความตอ้งการในปจัจุบนัโดยไมก่ระทบ
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคนรุน่ต่อไป 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Brundtland Commission, United Nations

+
การพฒันาอยา่งยั �งยนื

3P competing objectives:

PEOPLE: Social Sustainability

Equitable, diverse, connected and democratic and 
providing a good quality of life. Socialproviding a good quality of life.

PLANET: Environment Sustainability

Protecting the natural world while preserving the 
capability of the environment to support human life.

PROFIT: Economic Sustainability

Does the project generated more value than its 
costs?

Environment Economic

Social

Sustainable

EquitableBearable

Viable

Venn diagram of sustainable development

+
การพฒันาเมอืงอยา่งยั �งยนื

วตัถปุระสงค์

� ใชท้รพัยากรที�มอียูต่อบสนองความตอ้งการในการ  ดาํรงชวีติ โดยที�กระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มใหน้้อยที�สดุ

� ใชเ้ทคโนโลยแีละกลไกทางสงัคมเป็นเครื�องมอืในการพฒันา � ใชเ้ทคโนโลยแีละกลไกทางสงัคมเป็นเครื�องมอืในการพฒันา 

� ลดความตอ้งการในการเดนิทางและลดระยะการเดนิทางเฉลี�ย เนื�องจากการวางผงั
เมอืงแบบเดมิมกีารแยกเขตพื	นที�ที�อยูอ่าศยั ออกจากพื	นที�ธุรกจิและพื	นที�อุตสาหกรรม 



+
แนวคดิการพฒันาเมอืงรอบทา่อากาศยาน

� John Kasarda เสนอแนวความคดิ
“Aerotropolis” หรอื การพฒันาพื	นที�กจิกรรม
รอบทา่อากาศยาน

ธุรกจิและอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เตบิโตอยู่
โดยรอบ รวมทั 	งอุตสาหกรรมเกี�ยวกบัเครื�องบนิ
และการบนิ เป็นเมอืงอุตสาหกรรมที�มกีจิกรรม
สนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกจิและมี
สายการผลติครบถว้นที�จะป้อนปรมิาณสนิคา้สูท่า่
อากาศยานเพื�อขนสง่ทางอากาศได ้รวมทั 	งมี
ระบบการขนสง่เชื�อมโยงสูพ่ ื	นที�อื�นอยา่งพอเพยีง 

+
แนวคดิการพฒันาเมอืงรอบทา่อากาศยาน

Transpark Concept
1. การใชป้ระโยชน์ที�ดนิเกาะกลุ่มกนั เชน่ อุตสาหกรรมการผลติ ที�ทาํงาน ที�อยูอ่าศยั
2. อุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ และจดุจอดรถบรรทุก ควรแยกออกจากธุรกจิอื�นๆ และการ

เดนิทางของผูโ้ดยสารเดนิทางของผูโ้ดยสาร
3. ใชพ้ื	นที�สเีขยีวแยกพื	นที�พฒันาแต่ละประเภท
4. จาํกดัการพฒันาตามแนวถนน
5. เชื�อมต่อทางหลวงพเิศษและเสน้ทางรถไฟดว่น
6. จดัชอ่งจราจรใหร้ถบรรทุกเพยีงอยา่งเดยีว
7. ธุรกจิที�ใชส้นามบนิบอ่ยที�สดุควรตั 	งใกลส้นามบนิที�สดุ
8. พื	นที�ธุรกจิและที�อยูอ่าศยัควรตั 	งอยูห่า่งมลภาวะทางเสยีง

+
แนวคดิการพฒันาเมอืงรอบทา่อากาศยาน

Transparks

� North Carolina Global Transpark

� Subic Bay เขตปลอดภาษใีนประเทศ
ฟิลปิปินส ์ฟิลปิปินส ์
� Fed Ex เป็นธุรกจิขนสง่หลกัในพื	นที� 

� โรงงานผลติชิ	นสว่นคอมพวิเตอรจ์ากไตห้วนั

� โรงงานผลติไมโครชพิจากเกาหลใีต ้

� โรงงานต่างชาตอิื�นๆ กวา่รอ้ยแหง่ 

� สนามบนิอู่ตะเภาเป็นเป้าหมายในการ
พฒันา Transpark เมื�อปี พ.ศ. 2540 

+
แนวคดิการพฒันาเมอืงรอบทา่อากาศยาน

http://www.aerotropolis.com/files/AerotropolisSchematicWithCore.jpg



+
การพฒันาอุตสาหกรรมรอบสถานีรถไฟ

สถานีรถไฟบา้น รถยนต์
แทก็ซี� มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

สถานีรถไฟบา้น เดนิTOD สถานีรถไฟบา้น เดนิ
จกัรยาน

สถานีลานกอง
เกบ็สนิคา้

โรงงาน/
คลงัสนิคา้

รถบรรทุก

รางรถไฟ
โรงงาน/

คลงัสนิคา้

TOD

Rail Industrial Park
ยกขน

+
การพฒันาอุตสาหกรรมรอบสถานีรถไฟ

ประเทศไทย

� สถานีรถไฟตั 	งอยูห่า่งไกลชุมชนและแหล่งผลติ 

� การพฒันาพื	นที�ยา่นสถานีรถไฟใหเ้ป็นพื	นที�อุตสาหกรรมยงัไมเ่ป็นที�แพรห่ลาย

� รปูแบบการพฒันาโครงการดงักล่าวไมไ่ดร้บัการพฒันาและสานต่อ� รปูแบบการพฒันาโครงการดงักล่าวไมไ่ดร้บัการพฒันาและสานต่อ
�  การเชื�อมต่อทางรถไฟเพื�อใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้คอนเทนเนอรท์ี�สถานี แหลมฉบงั

� การเชื�อมทางรถไฟเขา้สูโ่รงงานปนูซเีมนตท์ี� บรเิวณสถานีหนิลบัเพื�อลดการขนสง่ทางถนน

� บรกิารขนสง่นํ	ามนัที�สถานีมาบตาพุด

+
แผนโครงการระบบราง

แผนแม่บทการพฒันาระบบราง พ.ศ. 2553

� ปจัจยัสาํคญัในการเลอืกรปูแบบการขนสง่สนิคา้
� ความเชื�อถือได้ของกาํหนดเวลาในการขนสง่

� ค่าใช้จ่ายในการขนสง่� ค่าใช้จ่ายในการขนสง่

� เวลาในการขนสง่

� ปญัหาดา้นกายภาพ
� สภาพโครงสรา้งพื	นฐานรางในปจัจุบนัเป็นอุปสรรคต่อใชค้วามเรว็สงูและการบรรทุกหนกั

� ความไมเ่พยีงพอของหวัรถจกัร ลอ้เลื�อนและแครบ่รรทุกสนิคา้

� เวลาที�ใชใ้นการขนสง่สนิคา้นานกวา่รปูแบบการขนสง่สนิคา้รปูแบบอื�น

� ขอ้จาํกดัจากกฎระเบยีบและแนวทางปฏบิตัใินการเดนิรถทาํใหเ้กดิความลา่ชา้ในการเดนิรถ

� มคีวามแตกต่างของคา่ขนสง่ไมม่ากนกัระหวา่งการขนสง่โดยรถไฟและการขนสง่รปูแบบอื�น

+
แผนโครงการระบบราง

แผนแม่บทการพฒันาระบบราง พ.ศ. 2553

� แนวทางการเพิ�มความจขุองราง
� การปรบัปรงุโครงสรา้งกายภาพ เชน่ สภาพเสน้ทาง ความโคง้และความลาดชนั สภาพราง รวมทั 	ง

ประสทิธภิาพของหวัรถจกัรและการพว่งนํ	าหนกัของขบวนรถเองประสทิธภิาพของหวัรถจกัรและการพว่งนํ	าหนกัของขบวนรถเอง

� การปรบัปรงุยทุธศาสตรก์ารเดนิรถ ไดแ้ก ่การจดัตารางเดนิรถ และการปรบัแกค้วามลา่ชา้

� การปรบัปรงุการทาํงานของอาณตัสิญัญาณ ซึ�งเวลาที�สามารถประหยดัไดใ้นสว่นนี	น่าจะมผีลต่อ
ความจุอยา่งน้อย 5-10% ของความจุทางรวม



+
แผนโครงการระบบราง

แผนแม่บทการพฒันาระบบราง พ.ศ. 2553

� แผนการพฒันาโครงข่ายทางคู่ทั �วประเทศ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 17 
พฤศจกิายน 2552

� แผนการปรบัปรงุโครงสรา้งพื	นฐานใหไ้ดม้าตรฐานเพื�อความปลอดภยั� แผนการปรบัปรงุโครงสรา้งพื	นฐานใหไ้ดม้าตรฐานเพื�อความปลอดภยั

� แผนการพฒันาโครงขา่ยทางรถไฟสายใหม่

� แผนการพฒันาระบบรถไฟดว่น/รถไฟความเรว็สงู

� แผนงานดา้นอื�นๆ เชน่ การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานด้านการขนส่งต่อเนื�องหลาย
รปูแบบ เช่น ยา่นกองเกบ็ตูส้นิคา้ และการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

+
แผนโครงการระบบราง

ช่วงทาง ระยะทาง 
(กม.)

ความ
จทุาง

จาํนวน
ขบวนรถ

ความจคุงเหลือ

2553 2555 2560 2565 2570

มาบกะเบา–ชุมทางถนนจริะ 131.98 86 79 7 -3 -33 -55 -80

แผนแม่บทการพฒันาระบบราง พ.ศ. 2553: วเิคราะหค์วามจชุว่งทางเดี�ยว

มาบกะเบา–ชุมทางถนนจริะ 131.98 86 79 7 -3 -33 -55 -80

ชุมทางถนนจริะ–สุรนิทร์ 153.47 59 36 23 21 12 5 -5

สุรนิทร–์อุบลราชธานี 155.35 55 38 17 15 6 -1 -12

ชุมทางถนนจริะ–ชุมทางบวัใหญ่ 79.22 47 18 29 27 21 16 11
ชุมทางบวัใหญ่–สาํราญ 115.21 43 41 2 -3 -18 -29 -42

สาํราญ–อุดรธานี 103.13 51 32 19 15 4 -5 -15

อุดรธานี–หนองคาย 57.26 13 10 3 2 0 -2 -5

ชุมทางแก่งคอย–ลาํนารายณ์ 83.7 26 26 0 -2 -9 -15 -23

ลาํนารายณ์–ชุมทางบวัใหญ่ 167.1 27 22 5 2 5 -10 -17

ที�มา: สนข. 2553, การศกึษาแผนแมบ่ทรถไฟความเรว็สงูเพื�อพฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สงู (รายงานฉบบัสมบรูณ์)

+
แผนโครงการระบบราง

แผนแม่บทการพฒันาระบบราง พ.ศ. 2553

� โครงการที�กาํลงัดาํเนินงานก่อสรา้ง
� ทางคู่ ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบงั (78 กม.) 

� ทางคู่ ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย (106 กม.)� ทางคู่ ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย (106 กม.)

� โครงการที�ศกึษาความเหมาะสมแลว้เสรจ็
� ทางคู ่ชว่งลพบุร ี– ปากนํ	าโพ

� ทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ

� ทางคู ่ชว่งนครปฐม – หวัหนิ

� ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น

� ทางคู ่ประจวบครีขีนัธ ์– ชมุพร ทางคู่ระยะที่ 1
ทางคู่ระยะที่ 2

+
แนวทางการสรา้งความไดเ้ปรยีบของการขนสง่
ทางราง

พฒันานิคมอุตสาหกรรมขึ�นรอบสถานีรถไฟ

ตดัการพึ�งพารถบรรทุกออกไปอยา่งสิ�นเชิง 

เชื�อมต่อการขนส่งที�ปลายทาง (ท่าเรือ)

ต่อขยายทางรถไฟเขา้ไปสู่แหล่งผลิต

พฒันานิคมอุตสาหกรรมขึ�นรอบสถานีรถไฟ



+
กรณีศกึษา

โรงงานปนูซีเมนตไ์ทย บา้นช่องใต้ 
จ. สระบรุี
� วางรางภายในโรงงาน
� ขนสง่ขึ	นลอ้เลื�อนโดยตรง ลดการใช้� ขนสง่ขึ	นลอ้เลื�อนโดยตรง ลดการใช้

รถบรรทุก

แผนผงัยา่นรถไฟ 
โรงงานปนูซเีมนต์

+
กรณีศกึษา

สวนอตุสาหกรรมรถไฟ (Rail Industrial Park) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

� สวนอุตสาหกรรม (Industrial Park) หรอืนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estates) 
บรหิารงานโดยเอกชน
� เชื�อมต่อการขนส่งหลายรปูแบบ (multimodal) สาธารณูปโภคพื	นฐาน ประปา ไฟฟ้า� เชื�อมต่อการขนส่งหลายรปูแบบ (multimodal) สาธารณูปโภคพื	นฐาน ประปา ไฟฟ้า

� ลดคา่ใชจ้า่ยต่อหน่วย ใหส้ทิธพิเิศษทางภาษี

� ควบคุมผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม

� เจา้ของสวนอุตสาหกรรมเป็นเจา้ของหรอืจดัหาหวัรถจกัรและลอ้เลื�อน

� เชา่และจา่ย Access charge ให ้Infrastructure managers

+
กรณีศกึษา

บริษทัรถไฟในอเมริกาเหนือ
� BNSF Railway
� Canadian National Railway (CN)
� Canadian Pacific (CP)� Canadian Pacific (CP)
� CSX Transportation
� Ferrocarril Mexicano (Ferromex - FXE)
� Kansas City Southern Railway (KCS)
� Norfolk Southern (NS)
� Kansas City Southern de México (KCSM)
� Union Pacific Railroad (UP)

+
กรณีศกึษา

ส่วนแบง่ตลาดการขนส่งสินค้าของสหรฐัอเมริกา (2009)

Association of American Railroad, https://www.aar.org/StatisticsAndPublications/Documents/AAR-Stats-2013-02-07.pdf, 
Accessed 25-03-2004



+
กรณีศกึษา

Union Pacific Railroad http://www.uprr.com/

� แบง่การเชื�อมต่อโครงขา่ยกบัพื	นที�อุตสาหกรรมออกเป็น 3 ระดบั
� Restricted Access

� Control Access� Control Access

� Allowable Access

� กาํหนดขั 	นตอนและหลกัเกณฑก์ารขอเชื�อมต่อ

� เจา้ของพื	นที�อุตสาหกรรมเป็นผูว้า่จา้งบรษิทัที�ปรกึษา

ออกแบบการเชื�อมต่อ

+
U.S. Rail Industrial Yard

Mid-Atlantic Advanced Manufacturing 
Center

� 1,545-acre greenfield site

� โครงขา่ยการขนสง่� โครงขา่ยการขนสง่
� ถนน: I-85, I-95, US-58

� รถไฟ: เชื�อม CXS mainline (21,000 ไมล)์

� ทา่เรอื: Port of Virginia 75 ไมล์ (รถไฟ), 
Port of Richmond 60 ไมล ์(I-95)

� สนามบนิ: Richmond International Airport 
Norfolk International Airport

+
U.S. Rail Industrial Yard

สวนอตุสาหกรรมไวดลั สตรีท

(Vidal Street Industrial Park) http://www.viprail.com/

� 3 SW1200 locomotives + 550 rail cars

+
U.S. Rail Industrial Yard

สวนอตุสาหกรรมเอนิส (Ennis Rail Industrial Park)  รฐัเทก็ซสั



+
ปรมิาณสนิคา้รอบสถานีรถไฟ

สถานีบุฤๅษี ระยะทาง แป้ง ข้าว น้ําตาล

(กิโลเมตร) (ตนั/ปี) (ตนั/ปี) (ตนั/ปี)

30 0.00 1,143,000.00 0.00

45 0.00 1,758,240.00 0.00

60 0.00 2,076,840.00 264,367.10
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กําลังการผลิตน้ําตาล (ตัน/ปี)

75 0.00 2,599,920.00 264,367.10

90 0.00 3,206,880.00 264,367.10

+
ปรมิาณสนิคา้รอบสถานีรถไฟ

สถานีท่าพระ ระยะทาง แป้ง ข้าว น้ําตาล

(กิโลเมตร) (ตัน/ปี) (ตัน/ปี) (ตัน/ปี)

30 0.00 133,200.00 0.00

45 0.00 172,800.00 81,353.56

60 30,038.05 219,600.00 843,142.8860 30,038.05 219,600.00 843,142.88

75 74,038.05 1,479,600.00 843,142.88

90 2,774,038.05 1,515,600.00 1,039,586.64
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กําลังการผลิตน้ําตาล (ตัน/ปี)

+
ปรมิาณสนิคา้รอบสถานีรถไฟ

สถานีชมุทางบวัใหญ่ ระยะทาง แป้ง ข้าว น้ําตาล

(กิโลเมตร) (ตัน/ปี) (ตัน/ปี) (ตัน/ปี)

30 0.00 240,000.00 236,351.00

45 0.00 258,000.00 236,351.00

60 132,362.65 291,840.00 236,351.0060 132,362.65 291,840.00 236,351.00

75 133,837.55 471,840.00 614,567.20

90 133,837.55 619,440.00 614,567.20
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กําลังการผลิตน้ําตาล (ตัน/ปี)

+
อุปสรรคในการเปลี�ยนรปูแบบการขนสง่

� ความถี�ในการเดนิรถน้อย

� ไกลสถานีรถไฟ ถนนเชื�อมต่อไมด่ี

� ราคาใกลเ้คยีงกบัรถบรรทุก ความแน่นอนน้อย

� การยกขนขึ	น-ลง เกดิความเสยีหาย� การยกขนขึ	น-ลง เกดิความเสยีหาย

� การปนเปื	อน

� ตอ้งการตรวจปล่อยในที�



+
การพฒันาเมอืงรอบสถานีขนสง่ในประเทศ

� โรงงานหลายแหง่ภาคกลางตอนล่าง มแีนวโน้มยา้ยฐานการผลติมายงัพื	นที�ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

� โอกาสที�จะวางแผนพฒันาเมอืงเลก็ๆ ลอ้มรอบสถานียา่นกองเกบ็ตูส้นิคา้

� การพฒันาพื	นที�ที�อยูอ่าศยัรอบสถานีขนสง่ประกอบดว้ยนิคมอุตสาหกรรม แหล่งธุรกจิ� การพฒันาพื	นที�ที�อยูอ่าศยัรอบสถานีขนสง่ประกอบดว้ยนิคมอุตสาหกรรม แหล่งธุรกจิ
และการใชป้ระโยชน์ที�ดนิอื�นๆ 

� สนบัสนุนการผลติและขนสง่สนิคา้อุตสาหกรรมและสนิคา้เกษตรแปรรปู

� ลดการขนสง่ทางถนนและเพิ�มปรมิาณและประสทิธภิาพในการขนสง่ทางรถไฟ 

� วางแผนควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพของทาง หวัรถจกัรและลอ้เลื�อน 

� สรา้งความน่าเชื�อถอืดา้นการเดนิรถ

++
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