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โดย คณะท�างานโครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

โครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนา
พื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
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เส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
(ระยะแรก)
สายเหนือ  กรุงเทพฯ – พิษณุโลก

สายใต้  กรุงเทพฯ –หัวหิน                                    

สายตะวันออกเฉียงเหนือ  

กรุงเทพฯ – นครราชสีมา

สายตะวันออก  กรุงเทพฯ – ระยอง

แนวทางการด�าเนินโครงการ
โครงการน�าร่อง : เส้นทางสายใต้ 
กรุงเทพฯ-หัวหิน
๑. ก�าหนดที่ตั้งสถานี

๒. ประกาศ พ.ร.ฏ.เวนคืนที่ดินบริเวณที่ตั้งสถานี 

 รถไฟ

๓. จัดท�าผังพื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาพื้นที่

๔. ด�าเนินการจัดรูปที่ดินบริเวณโดยรอบสถานี 

 รถไฟ

๕. จัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนเพื่อพัฒนาเมือง

    และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ ตามหลักการด้าน 

 ผังเมือง

ตามนโยบายสำาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้รับความสะดวก 

ปลอดภัย มีการเดินทางที่ทันสมัยรวดเร็ว สร้างโอกาสในการเติบโต ทางเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำาเนินการโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ๔ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่  เส้นทางกรุงเทพ - นครราชสีมา เส้นทางกรุงเทพ - หัวหิน และเส้นทาง 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ-  ชลบรุ ี ระยอง  โดยมสีำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงาน บรหิารโครงการศกึษาและ

ออกแบบโครงการรถไฟความเรว็สงู  ต่อมาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ (สศช.) สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

และกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  

ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบ

สถานรีถไฟความเรว็สงู โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ได้จัดทำาตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ   

ซึ่งนำาเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง การจัดทำาผังเมือง

ซึ่งแสดงองค์ประกอบพื้นที่กิจกรรมตามขนาดสถานี 

เพื่อนำาร่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 

ทั้งสี่เส้นทาง โดยนำาเสนอแนวคิดการพัฒนาเมือง  

โดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาที่ดิน 

และโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เมือง ทำาให้เกิดการเพิ่ม

มูลค่าที่ดิน โดยไม่ต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน นอกจากนี้ 

การพัฒนาเมืองตามวิธีการจัดรูปที่ดินทำาให้มีพื้นที่

สำาหรับรัฐนำาไปพัฒนา จัดหาประโยชน์อีกด้วย
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โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่
พื้นที่โครงการรวม  ๑๐๐ %

อัตราการปันส่วนที่ดิน  ๒๕ %  พื้นที่  ๗๕ %

- ถนนในพื้นที่โครงการ  ๑๔ %

- พื้นที่สีเขียว/พื้นที่เปิดโล่ง  ๒ %

- พื้นที่สาธารณูปการ  ๓ %

- พื้นที่จัดหาประโยชน์ ๖ %

ปัจจัยการพิจารณาความเหมาะสมของ
ที่ตั้งสถานี
• ด้านกายภาพของที่ตั้งสถานี

         :  รัศมี 1 – 5 กม./การเข้าถึงสะดวก/ตอบสนอง 

  กลุ่มเป้าหมายได้

• ด้านการพัฒนาสถานีและระบบราง

         :  มคีวามเหมาะสมด้านวศิวกรรม/ค่าก่อสร้างน้อย/

            ค่าชดเชยและค่าสิ่งปลูกสร้างตำ่า

• ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง

         :  มีพื้นที่ว่างโล่ง/รองรับการพัฒนาสูง/

            มีผลกระทบต่อประชาชนน้อย

การพัฒนาเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานี HSR
• เมืองขนาดใหญ่ : พิษณุโลก  นครราชสีมา  พัทยา

• เมืองขนาดกลาง : พระนครศรีอยุธยา  นครสวรรค์  

 นครปฐม หัวหิน  ระยอง  ชลบุรี  ศรีราชา

• เมืองขนาดเล็ก : สระบุรี  ลพบุรี  พิจิตร  ราชบุรี   

 เพชรบุรี  ปากช่อง  ฉะเชิงเทรา

ขอบเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
โครงข่ายถนน  ตามผังแม่บทโครงการ

โครงข่ายถนน  ตามถนนผังเมืองรวม

 นอกจากตัวอย่างการจัดทำาผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำาเสนอตำาแหน่งที่ตั้ง

สถานี เพื่อพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำานักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การกำาหนดตำาแหน่งที่ตั้งและขนาดสถานีได้พิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ 
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ปัจจัยด้านกายภาพ ด้านการพัฒนาสถานีและ

ระบบราง ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง 

โดยคำานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ควบคู่กับ

การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน และการบรกิาร

สังคม โดยจัดหาพื้นที่รองรับการเจริญเติบโต 

และการขยายตัวเมืองอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

โดยกำาหนดที่ตั้งสถานี เป็น ๒ แนวทาง คือ 

 ๑. กำาหนดที่ตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูง

บรเิวณทีต่ัง้สถานรีถไฟเดมิ และพฒันาพืน้ทีเ่มอืง

บริเวณ  โดยรอบสถานีรถไฟเดิม หรือพัฒนาเมือง

ในพื้นที่ใหม่ 

 ๒. กำาหนดทีต่ัง้สถานรีถไฟความเรว็สงูใน

พืน้ทีแ่ห่งใหม่ (ย้ายจากทีต่ัง้สถานรีถไฟเดมิ) และ

พัฒนาพื้นที่เมืองขึ้นใหม่ 

 เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการ

ประชุม เรื่องนโยบายการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์) เป็นประธาน 

จากการประชุม เห็นควรพิจารณา

นำาที่ดินราชพัสดุมาพัฒนาให ้เกิด

ประโยชน์ (ถ้ามีที่ดินราชพัสดุ) และ 

ให้นำาวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อให้

ได้พื้นที่โดยไม่ต้องดำาเนินการเวนคืน

ที่ดิน และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาที่ตั้งสถานี ประกอบด้วย 

สำานักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กรมธนารักษ์ และการรถไฟ

แห่งประเทศไทย เพื่อสรุปที่ตั้งสถานี

และพื้นที่เมืองใหม่แต่ละแห่ง ต่อไป




