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Bangkok, the heart of Thailand, has 
huge travel and transportation demand as it 

accommodates more than 10 million residents, 
tourists, businesspeople, and other workers each day. 

It is estimated that the population of Bangkok and  
metropolitan areas will soar past 20 million within the next 

10 to 15 years. As a “Megacity”, Bangkok will have  
to shift from being a road-based to a “Pro-Rail  

Metropolis”. Instead of being an overcrowded 
zone, it can then become a “Smart City” 

that delivers green areas and open 
spaces to its urban residents  

fulfilling their housing, work, 
and recreational needs. 

“Bangkok”
to become 

a “Pro-Rail  Metropolis”   

กรุงเทพฯ ศูนย์กลางของประเทศไทย มีปริมาณความต้องการในการเดินทางต่อวันอย่างมหาศาล 
ทัง้จากประชากรผูอ้ยู่อาศัย นักท่องเท่ียว นกัธุรกิจ และผูท้ีเ่ข้ามาประกอบกิจธุระต่างๆ รวมกว่า 10 ล้านคน 

และคาดว่าในอีก 10-15 ปีข ้างหน้า ประชากรกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 5 จังหวัด  
จะมากกว่า 20 ล้านคน เป็น “มหานครขนาดใหญ่” ท่ีต้องเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ 

จากเมืองรถยนต์ไปสู่ “มหานครระบบราง” และจากเมืองที่แออัดไปสู่การเป็น 
“เมืองสมัยใหม่” ท่ีกระชับ พร้อมกับการมีพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนที่โล่งว่าง 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเมืองในอนาคต ท้ังการ 
อยู่อาศัย การท�างาน และการพักผ่อนหย่อนใจ 

“กรุงเทพฯ”
ก้าวสู ่“มหานครระบบราง”   

ในอนาคตอันใกล้ “ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” จะมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพฯ  
ทางด้านเหนือ ท�าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทุกระบบ 
โดยเฉพาะระบบรางทุกประเภท ทั้งรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟทางไกล รถไฟฟ้า 

ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางแห่งอนาคต 

เชือ่มท่าอากาศยาน รวมถึงรถไฟความเรว็สงู โดยมสีถานีกลาง
บางซื่อซึ่งก�าลังจะเปิดให้บริการในปี 2562 เป็นศูนย์กลาง
ระบบรางแห่งใหม่ท่ีพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การเดินทางจากระบบรถสู่ระบบรางของเมืองในอนาคต  

Phahon Yothin Center  
Transport Hub of the Future  

 In the near future, the “Phahon Yothin Center” 
will become Northern Bangkok’s transport hub. Serving 
as the key link for an intermodal transport network, it will 
cover various types of transport modes particularly  
rail-based systems such as the BTS system in Greater 
Bangkok, commuter train system, long-haul train system, 
Airport Rail Link, and high-speed train system. The Bang 
Sue Grand Station, a part of the Phahon Yothin Center, 
will spring into service in 2019. This new interchange 
station is designed to facilitate the upcoming shift from 
road trips to rail trips among people.

ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
Phahon Yothin Center 

ที่ตั้งและบทบาทของศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านเหนือของกรุงเทพฯ
Location and Role of Phahon Yothin Center 
as Northern Bangkok’s Transport Hub
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ศกัยภาพของพืน้ทีย่่านพหลโยธินในการพฒันาตามหลกั TOD  
 • กฎหมายผังเมืองส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 
	 	 หนาแน่นสูงรวมกันได้สูงสุดถึง 17.9 ล้านตารางเมตร
 • อยู่ในรัศมีการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนระบบราง	5	เส้นทาง	8	สถานี	 
  ซึ่งเชื่อมต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมถึงประเทศจีนได้สะดวกในอนาคต
 • สามารถเข้าถึงได้จากถนนสายหลักหลายสาย และจากทางพิเศษ
 •	 มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึง	3	สวน	พื้นที่รวม 765 ไร่ ซึ่งเป็นสวนระดับมหานคร 
  สามารถดึงดูดการพัฒนาที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง
 • มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยท่ีมีอยู่เดิม
 • พื้นที่แปลงใหญ่	มีโอกาสรองรับโครงการหลากหลายขนาดและรูปแบบ
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ตัวอย่างการพัฒนาโดยใช้สถานีขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลาง
TOD in other countries.

   

TOD Potential of the Phahon Yothin Area
 • Town-planning laws promote the development of commercial and high-density   
  residential zones allowing their combined space of up to 17.9 million square meters;  
 • The Phahon Yothin area	is	accessible	by	five	rail-based	routes	or	their	eight	stations,  
  thus it will serve as a convenient link to Thailand’s Northeast, North, and China   
  in the future;
 • It has easy access to several main roads and an expressway;
 • It hosts three	big	public	parks with a combined area of 765 rai. These grand parks  
  attract the development of high-density residential zones in their neighborhoods;
 • It has potential	to	further	develop	its	existing	commercial	and	residential	zones;
 • Its vast land plots can accommodate various sizes and types of development projects.
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ต้นแบบ TOD  แห่งแรกของประเทศไทย 
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ย่านพหลโยธิน กระทรวงคมนาคม โดยส�านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร (สนข.) จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
และการพัฒนาต้นแบบพ้ืนที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม เพ่ือผลักดันให้ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
เป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักการการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-oriented  
Development: TOD) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

The Prototype of Transit-oriented 
Development in Thailand 

Recognizing the potential of the Phahon Yothin area, the Ministry of Transport via the 
Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) has conducted the Project on the 
Study & Detailed Design of Phahon Yothin Center as a Transit-oriented Development (TOD) 
Model. The goal is to set Phahon Yothin Center as the first model of TOD in Thailand. 

ที่มา/Source: Institute for Transportation & Development Policy, NY, USA.

TOD Concept
การพัฒนาโดยใช้สถานีขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ

การเดินทาง ส่งเสรมิให้ชมุชนทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบเลอืกใช้ระบบขนส่ง
มวลชนเป็นหลกั ส่งเสรมิการเดนิทางทีไ่ม่ใช้เครือ่งยนต์ และการพัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเดินทาง 

Transit-oriented Development or TOD is a concept for 
creating compact, walkable, mixed-use communities  
surrounding transit stations. Successful TOD maximizes access 
to public transport and increases mass-transit ridership of both 
local people and visitors. Moreover, the development of TOD 
encourages the use of non-motorized transport mode and also 
promotes transport-supportive commercial zones.
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TOD Urban Core กิจกรรมเดินเทาหนาแนนที่สุด

TOD Urban Core: highest density of pedestrians

TOD Urban Center กิจกรรมเดินเทาหนาแนน

TOD Urban Center: high density of pedestrians

พาณิชยกรรมใหมผสมผสานหนาแนนสูง 

New, mixed-use and high-density commercial zone 

พาณิชยกรรมตอยอดจากพาณิชยกรรมเดิม

Commercial zone that accommodates expansion from old businesses 

พาณิชยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาเกษตร

Commercial zone related to agricultural crops 

TOD General พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยูอาศัย

TOD General: Commercial zone that integrates housing units

TOD Edge ที่อยูอาศัยผสมผสานพาณิชยกรรม

TOD Edge: Residential zone that integrates commercial activities 

กลุมการใชประโยชนที่ดินพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย (Commercial Use)

การใชที่ดินที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมขนสง 

การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

Utilization of land for transportation systems 

Utilization of land for government agencies, public utilities, and public 

infrastructure 

สถาบันราชการ Government agencies 

โรงเรียน Schools

พื้นที่สาธารณะ/พื้นที่กันชน Public areas / buffer zones 

ลานโลงเสนอแนะ Recommended open plaza

จุดหมายตาของยาน (Landmarks) 

สถานีระบบขนสงมวลชนระบบราง Rail-based stations 

รัศมี 500 เมตรจากสถานี Within 500 meters from stations 

รัศมี 1 กิโลเมตรจากสถานี Within 1 kilometer from stations

กลุมการใชประโยชนที่ดินกิจกรรมสาธารณะ (Public Use)
 

แนวแกนสัญจรสำหรับคนเดินเทายกระดับ (Skywalk Corridor)

สะพานลอย/ทางเดินยกระดับ (Pedestrian Bridge / Skywalk)

แนวถนนที่เนนคนเดินเทาแกนหลัก (Pedestrian-oriented Road Corridor)

ถนนที่เนนคนเดินเทาสายรอง (Secondary Pedestrian-oriented Roads)

แนวระบบขนสงมวลชนระบบรอง (Secondary Transport Mode Corridor)

ถนนตัดใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่ (New Roads to Provide Better Access) 

ถนนสายหลักปจจุบัน (Current Main Roads)

ทางพิเศษ ทางยกระดับ (Expressways, Elevated Roads)

ทางรถไฟ (Railways) 

โครงขายระบบคมนาคมขนสง (Transport Network) 

การใชประโยชนที่ดิน (Land Utilization) 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Landmark

ทางพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษก-ศรีรัช
Kanchanaphisek-Si Rat Expressway
ทางพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษก-ศรีรัช
Kanchanaphisek-Si Rat Expressway

สถานีจตุจักร
Chatuchak Station
สถานีจตุจักร
Chatuchak Station

ถนนเทอดดำริ Thoet Damri Road
ย�านตึกแดงย�านตึกแดง

Red Building ZoneRed Building Zone

สถาน�ยอย บขส.
Bus Terminal 
of Transport Co., Ltd.
สถาน�ยอย บขส.
Bus Terminal 
of Transport Co., Ltd.

สถานีกลางบางซ�่อ

Bang Sue Grand Stationสถานีกลางบางซ�่อ

Bang Sue Grand Station
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สถานีกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Station

สถานีกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Station

สถานีหมอช�ต
Mo Chit Station

สถานีสวนจตุจักร
Chatuchak Park Station

ถนนลาดพราว
Lat Phrao Road

สถานีพหลโยธิน
Phahon Yothin 

Station
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Ha Yaek 
Lat Phrao Station
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สวนวช�รเบญจทัศ
Vachirabenjatas Park

สวนวช�รเบญจทัศ
Vachirabenjatas Park

สวนสมเด็จ
พระนางเจ�าสิร�กิติ์ฯ

Queen Sirikit
Park
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ถนนกำแพงเพชร 3
Kamphaeng Phet 3 Road

ถนนพหลโยธินPhahon Yothin Road

ถนนพหลโยธินPhahon Yothin Road

ถนนกำแพงเพชร 4

Kam
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Road
ถนนกำแพงเพชร 4
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phaeng Phet 4

Road
พ�้นที่ กม.11พ�้นที่ กม.11
Km.11 ZoneKm.11 Zone

ศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งใหม่
ในระดับอาเซียน 

ในพ้ืนที่ครอบคลุม 2,325 ไร ่ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็น 
“ศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งใหม่ระดับอาเซียน” โดยใช้สถานีกลาง
บางซื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนาที่เน ้นการเดินเท้ารูปแบบ 
ผสมผสานพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย เพ่ือกระตุ ้นให้เกิดกิจกรรม 
ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมสร้างการเข้าถึงที่สะดวกจากถนนสายหลัก
และสายรอง ด้วยถนนคนเดนิ ทางจกัรยาน และระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง 
(BRT) ตลอดจนใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมาสร้างสรรค์บรรยากาศ
ความเป็นชุมชนเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

New Business Hub of ASEAN 
Covering 2,325 rai of land, the Phahon Yothin Center has a highly potential location and 

the vision to become “the	New	Business	Hub	of	ASEAN”. To achieve this vision, Bang Sue 
Grand Station will play an active role as a regional transport hub in encouraging people to  
travel by walking through the combination of commercial and residential zones. Not only will the 
center promote activities both during the day and during the night, but it will also provide  
people with walking streets, bike lanes, and Bus Rapid Transit (BRT) so that they can have 
convenient access to main or secondary roads. The center will leverage local public parks in 
ensuring a clean environment for its urban zones too. 

ผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้นในพื้นที่ 2,325 ไร่ 
“ศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งใหม่ในระดับอาเซียน”

Preliminary Plan for the Utilization of 2,325 Rai of Land as
“New Business Hub of ASEAN”

ย่าน กม. 11 
Km. 11 Zone

พื้นที่เปิดโล่งสีเขียว
Open Green Area

สร้างโครงข่ายถนนที่เน้นคนเดินเท้า
Pedestrian-oriented Road Zone

ระบบขนส่งมวลชนรอง BRT 
Feeder System: BRT

ย่านที่เกี่ยวข้องกับระบบราง
Rail-based Transportation Zone

ย่านสถานีกลางบางซื่อ
Bang Sue Grand Station Zone
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TOD Urban Core กิจกรรมเดินเทาหนาแนนที่สุด

TOD Urban Core: highest density of pedestrians

TOD Urban Center กิจกรรมเดินเทาหนาแนน

TOD Urban Center: high density of pedestrians

พาณิชยกรรมใหมผสมผสานหนาแนนสูง 

New, mixed-use and high-density commercial zone 

พาณิชยกรรมตอยอดจากพาณิชยกรรมเดิม

Commercial zone that accommodates expansion from old businesses 

พาณิชยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาเกษตร

Commercial zone related to agricultural crops 

TOD General พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยูอาศัย

TOD General: Commercial zone that integrates housing units

TOD Edge ที่อยูอาศัยผสมผสานพาณิชยกรรม

TOD Edge: Residential zone that integrates commercial activities 

กลุมการใชประโยชนที่ดินพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย (Commercial Use)

การใชที่ดินที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมขนสง 

การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

Utilization of land for transportation systems 

Utilization of land for government agencies, public utilities, and public 

infrastructure 

สถาบันราชการ Government agencies 

โรงเรียน Schools

พื้นที่สาธารณะ/พื้นที่กันชน Public areas / buffer zones 

ลานโลงเสนอแนะ Recommended open plaza

จุดหมายตาของยาน Landmark 

สถานีระบบขนสงมวลชนระบบราง Rail-based stations 

รัศมี 500 เมตรจากสถานี Within 500 meters from stations 

รัศมี 1 กิโลเมตรจากสถานี Within 1 kilometer from stations

กลุมการใชประโยชนที่ดินกิจกรรมสาธารณะ (Public Use)
 

แนวแกนสัญจรสำหรับคนเดินเทายกระดับ Skywalk Corridor

สะพานลอย/ทางเดินยกระดับ Pedestrian Bridge / Skywalk

แนวถนนที่เนนคนเดินเทาแกนหลัก Pedestrian-oriented Road Corridor

ถนนที่เนนคนเดินเทาสายรอง Secondary Pedestrian-oriented Roads

แนวระบบขนสงมวลชนขนาดรอง Secondary Transport Mode Corridor

ถนนตัดใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเขาถึงพ้ืนท่ี New Roads to Provide Better Access

ถนนสายหลักปจจุบัน Current Main Roads

ทางพิเศษ ทางยกระดับ Expressways, Elevated Roads

ทางรถไฟ Railways 

โครงขายระบบคมนาคมขนสง (Transport Network) 
การใชประโยชนท่ีดิน (Land Utilization) 
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Landmark
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สถานี
กำแพงเพชร

สถานี
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สร้างแลนด์มาร์กใหม่ในอนาคต 
การพัฒนา “ทางเดนิเชือ่มต่อ”	จะสร้างเป็นแกนหลกั

ในแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ท�าหน้าท่ีเชื่อมต่อ
การเดนิเท้าของคนระหว่างสถานีกลางบางซือ่กับสถานรีะบบ
รางอืน่ๆ โดยจะมทีางเลือ่นช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเดนิทาง 
และสร้างจุดชมวิว เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว การพักผ่อน
หย่อนใจ และการเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองในอนาคต

1. ทางเท้าระดับพื้นดิน ในลักษณะถนนคนเดินหรือ
ทางเดนิเท้า บรเิวณพ้ืนทีร่ะหว่างอาคาร พ้ืนทีล่านกิจกรรมต่างๆ 
และพ้ืนที่ส�าหรับพักผ่อน ในบรรยากาศท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี 
สีเขียวของสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง

2. ทางเดนิยกระดับหรือ	Skywalk	เชือ่มต่อการเดนิเท้า 
ระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานีหมอชิต 

The development of	“Connected	Walkways” will 
create walkway corridors. Stretching along the North–
South and the East–West routes, these corridors will 
connect Bang Sue Grand Station with other rail-based 
stations. For extra convenience, some parts of the  
walkways will be equipped with travellators. The  
development will include viewpoints so as to support 
tourism, provide recreation, and create landmarks for 
this urban zone. 

ผังแกนทางเดินเชื่อมต่อ
Connected Walkway Corridors

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดปรับปรุงถนนให้มีเส้นทาง
จักรยาน ท้ังยังมีการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกตาม 
หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือให้ทุกคนและ 
ทกุสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้สิง่อ�านวยความสะดวก 

ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 

Creating Landmarks for the Future  

“อุโมงค์ดอกไม้” 
เป ็นแนวคิดในการออกแบบทางเดินเชื่อมต่อโดยการน�าล�าดับ 

การเจริญเติบโตของดอกไม้มาลดทอนรูปร่างให้ออกมาในรูปแบบลายกราฟิก 
เพ่ือน�ามาใช้ในการตกแต่งในส่วนลวดลายของพ้ืน ราวกันตก และช่องแสง
บริเวณหลังคา เป็นการใช้ความงามของธรรมชาติมารังสรรค์ให้เส้นทาง 
การเดินทางเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

 
“Floral Tunnel” 

The concept behind the “connected walkways” design is the life 
cycle of flowers. Graphic patterns that adorn the floors, railings, and 
skylights of the walkways will recreate this natural cycle. The beauty of 
the design promises to provide the pedestrians with happiness along 
the walkways.

ทัศนียภาพจ�าลองทางเดินเชื่อมแบบลอยฟ้า 
พื้นที่ลานและกิจกรรมกลางแจ้ง (บริเวณสวนจตุจักร)
Image of the Skywalk in the Outdoor Activity Yard (Chatuchak Park)

ทัศนียภาพจ�าลองทางเดินเชื่อมแบบลอยฟ้า 
พื้นที่ลานและกิจกรรมกลางแจ้ง (บริเวณสวนจตุจักร)

Image of the Skywalk in the Outdoor Activity Yard (Chatuchak Park)
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สถาน�ยอย บขส.
Bus Terminal 
of Transport Co., Ltd.
สถาน�ยอย บขส.
Bus Terminal 
of Transport Co., Ltd. พ�้นที่ กม.11พ�้นที่ กม.11

สถานีจตุจักร
Chatuchak Station
สถานีจตุจักร
Chatuchak Station

ถนนเทอดดำริ  Thoet Damri Road

Km.11 ZoneKm.11 Zone

แนวแกนทางเดินเชื่อมต่อแบบลอยฟ้า Skywalk Corridor
แนวแกนทางเดินเชื่อมต่อระดับพื้น Sidewalk Corridor

1. At-grade	walkways will come in the form of 
walking streets or sidewalks that stretch between  
buildings, activity yards, and recreational areas.  
They will also be linked to green public parks and city 
attractions.

2. A	 skywalk will connect Bang Sue Grand  
Station with BTS Mo Chit Station.

There is also a plan to develop bike lanes on 
existing roads and embrace Universal Design to ensure 
that all people, regardless of their physical condition, 
will enjoy an equal access to public facilities.  

9ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทาง  8



Designating 
Prime Areas 
for Commercial 
Development

Zone D, which covers 83 rai with a 
commercial potential as an urban core 
center, has a high density of pedestrians. 
In addition, it will host the walkway  
corridors between Bang Sue Grand Station 
and main transportation systems namely 
the BTS and MRT, the secondary transport 
mode of the BRT, as well as various  
commercial zones.  

จัดสรรพื้นที่ศักยภาพ 
เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์

พื้นที่โซน D ประมาณ 83 ไร่ นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาเชงิพาณิชย์ เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางหลกั  
(Urban Core) ที่มีกิจกรรมการเดินเท้าหนาแน่นท่ีสุดแล้ว  
ยังเป็นพ้ืนท่ี “ใจกลาง” เชื่อมต่อระหว่างแนวแกนทางเดิน 
เชื่อมต่อหลักกับสถานีกลางบางซื่อ รถไฟฟ้า BTS และ MRT 
รวมถึงระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (BRT) และพ้ืนที่ 
เชิงพาณิชย์ในโซนอื่นๆ 

ภาพจ�าลองแสดงประโยชน์การใช้สอยของโครงการบนต�าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โซน	D
Land	Utilization	in	Zone	D

แปลงที่ดิน
Land Lots

พื้นที่ (ไร่)
Total Area (rai)

พื้นที่ (ตร.ม.)
Total Area (Sq m)

พื้นที่อาคาร (ตร.ม.) 
(FAR 8:1)

Total Floor Area 
(Sq m) 

(Floor Area Ratio 
8:1)

ที่ว่าง (ตร.ม.) 
(OSR 4%)

Total Open Space 
Area (Sq m) 

(Open Space Ratio 
4%)

พื้นที่
ปกคลุมดิน BCR
Total Building 

Coverage 
(Building Coverage 

Ratio)

พื้นที่โครงการ D 
(Zone D)

83 133,240

1 Zone D1 27 43,850 350,800 14,032 29,818

2 Zone D2 38 61,000 488,000 19,520 41,480

3 Zone D3 18 28,390 227,120 9,085 19,305

OfficeShopFood

Fitness Retail Cooking School ShowroomRetail

Office Parking

Office Service

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แบบผสมผสาน 
โดยอาศัยบรรยากาศท่ีดีของการอยู่ใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมทัีศนียภาพทีส่วยงาม มกีารเดนิทาง 

ได้อย่างสะดวกหรอืร้านค้าปลีกทีม่ีเอกลกัษณ์ ขยายต่อเนือ่งจากสวนจตจุกัรเพือ่รองรบัการขยายตวัด้านการท่องเทีย่ว
และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพื่อให้บริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธินตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 

The Mixed-use Commercial Area Development will capitalize on three big public parks nearby, 
beautiful scenery, easy access to convenient transportation systems, and unique retail shops. The concept 
can accommodate growing trade from Chatuchak Market, tourism, and consumers’ consumption demands. 
It will inject constant vibrancy to the Phahon Yothin Center. 

D2

Zone D2Zone D1

RetailServiced ApartmentResidence Tourist AttractionBar & RestaurantHotel

Zone D3

D3

D1

ทัศนียภาพจ�าลองพื้นที่ Zone D มุมมองจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
Image of Zone D, viewed from Queen Sirikit Park

ทัศนียภาพจ�าลองพื้นที่ Zone D มุมมองจากถนนก�าแพงเพชร 2
Image of Zone D, viewed from Kamphaeng Phet 2 Road.

Phahon Yothin Center
as a Transit-oriented Development Model 11ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
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หมายเหตุ : ขนาดพื้นที่เบื้องต้น
Remark: Preliminary area estimation.
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ร้อยเชื่อมพื้นที่ด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง เป็นอีกระบบที่ขาดไม่ได้ เพราะจะท�าหน้าท่ีร้อยเชื่อม 

การเดินทางในพ้ืนที่ที่อยู่นอกรัศมีการเดินเท้า เพ่ือช่วยเติมเต็มการเดินทางภายในศูนย์คมนาคม
พหลโยธินให้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจากผลการศึกษาเบื้องต้น มีแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
รถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ	 (BRT	 Exclusive	 Lane) เนื่องจากเป็นระบบขนส่งมวลชน 
ที่มีประสิทธิภาพ ลงทุนน้อย ก่อสร้างได้เร็ว มีช่องทางการเดินรถของตนเองและสามารถจุผู้โดยสาร
ได้มากถึง 4,000 – 8,000 คน/ชม./ทิศทาง 

แนวเส้นทางและต�าแหน่งสถานี
ของระบบขนส่งมวลชนรอง 
“BRT Exclusive Lane” จ�านวน 16 สถานี 
Location of the “BRT Exclusive Lane” 
& its 16 Stations

ทัศนียภาพจ�าลองด้านหน้าและด้านหลัง สถานีรับ-ส่ง รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)
Picture of the front and back of a BRT station

Fully Connected with the Feeder Transport Services
The feeder transport network is indispensable because it plays a role in connecting  

the Phahon Yothin Center with areas not located within walking distance, thus achieving a fully- 
connected network. The preliminary study recommends developing the BRT	 Exclusive	 Lane	 
as the secondary transport mode. This choice is efficient and requires relatively little budget.  
Construction for the BRT Exclusive Lane can be completed quickly too. BRT vehicles can carry 
between 4,000 and 8,000 passengers per hour per traffic direction. 

ตัวอย่างภาพหน้าตัด บริเวณถนนก�าแพงเพชร 4
Cross section of the area on Kamphaeng Phet 4 Road

คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร  
ที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
ขนาดรอง ในปี 2565 ไม่น้อย
กว่า 19,800 คน/วัน
Estimated BRT passengers 
in 2022: 19,800/day.

จุดพักรถ BRT และศูนย์ซ่อมบ�ารุง
พื้นที่ประมาณ 8.5 ไร่
BRT Bus Depot, 
approximately 8.5 rai.
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ร่วมสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต 
จากผลการศึกษา ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเสนอแนะให้เปิดโอกาส

ส�าหรับภาคเอกชนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมลงทุนพัฒนา
พ้ืนที่เชิงพาณิชย์บริเวณพ้ืนท่ีโซน D ในเน้ือท่ีประมาณ 83 ไร่ ซึ่งไม่เพียงเป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพสูง 
จากการเป็นศนูย์กลางหลกัท่ีมกิีจกรรมการเดนิเท้าหนาแน่นทีส่ดุ แต่ภาคเอกชนยังได้รบัสทิธ์ิพัฒนา
ทางเดินเชื่อมต่อหลัก โดยสามารถเพ่ิมมูลค่าได้อย่างเต็มท่ี ทั้งในเชิงของการเป็นแลนด์มาร์กใหม่ 
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งรายได้จากการโฆษณา เป็นต้น นอกจากน้ี ยังเสนอแนะให้การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยเปิดสมัปทานแก่ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง 
ในรูปแบบ BRT ซึง่จะมผีูโ้ดยสารท่ีเกิดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีและการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
รองรับความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างแน่นอน 

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเชื่อมั่นว่าศูนย์กลางเชื่อมต่อ
การเดินทางระดับสากลที่มีบริการเบ็ดเสร็จในแห่งเดียว จะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางรูปแบบเดิมๆ สู่การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางในอนาคต ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต
ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน    

Building a City of the Future   
From the studies, the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP)  

proposed providing opportunities for private realtors with knowledge and expertise in real 
estate development to jointly invest in the development of commercial zone D in an area of 
about 83 rai. This high potential area is expected to have the most active pedestrian  
activities. In addition, private partners will obtain privileges in the development of the main 
walking corridor that can become a lucrative commercial zone as well as a new city landmark, 
tourist attraction, and a selective advertisement hotspot, etc. It was suggested that the State 
Railway of Thailand offer concessions to the private sector for investment in the bus rapid 
transit (BRT) feeder system to complement the area as the hub for urban transport and to 
ensure worthwhile investment options.     

The OTP is confident that a transport hub, with comprehensive services and  
international standards, will change people’s travel behavior and trigger the shift towards 
rail-based trips. The transport hub, moreover, promises to assist the evolution of a city of 
the future in which economic development and quality of life will improve dramatically and 
exponentially.   

แผนการด�าเนินงาน 
และล�าดับการพัฒนาโครงการ 
Project Implementation

2560
(2017)

2561
(2018)

2564
(2021)

2562
(2019)

น�าเสนอโครงการ
PPP เพื่ออนุมัติ

Project proposal 
for PPP 

approval

สายสีม่วง
บางใหญ่-บางซื่อ

Purple Line
Bang Yai-Bang Sue

สายสีแดง
ช่วงรังสิต-

ธรรมศาสตร์
Red Line

Rangsit-Thammasat
Section

สายสีแดง
ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก

Red Line 
Bang Sue-Hua Mak

Section

- เปิดสถานีกลางบางซือ่
- สายสแีดง ช่วงบางซือ่-รงัสติ
- รถไฟฟ้า Airport Rail Link 
 ช่วงดอนเมอืง-พญาไท
- สายสนี�า้เงนิ ช่วงบางซือ่-ท่าพระ-บางแค
- Opening of Bang Sue Grand Station
- Red Line (Bang Sue-Rangsit Section)
- Airport Rail Link (Don Mueang-
 Phaya Thai Section)
- Blue Line (Bang Sue-Tha Phra-Bang 
 Khae Section)

ประกาศเชิญชวน
เอกชนร่วมลงทุน

และสรรหานักลงทุน
Inviting investors

for PPP

นักลงทุนด�าเนินโครงการ	ออกแบบ	และก่อสร้าง
Develop	&	Design	&	Construction

2559
(2016)

เปิดบริการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล Commencement of Rail Mass Transit Network
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ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2215 1515

Office of Transport and Traffic Policy and Planning
35 Phetchaburi Road, Thung Phaya Thai,

Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel. 0 2215 1515

www.otp.go.th

การจัดสัมมนาทดสอบความสนใจ 
ภาคเอกชนในการลงทุน 
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
และการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม  
เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการพัฒนา
โครงการในลักษณะใกล้เคียงกัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ 
เพื่อน�ามาประมวลเป็นแนวทางการลงทุนที่สามารถปฏิบัติได้จริง

Market-sounding Seminar
This is part of the investment feasibility study on the Project on the 
Study & Detailed Design of Phahon Yothin Center as a 
Transit-oriented Development Model. This seminar was held 
to offer a forum for members of the private sector with 
expertise and experience in similar projects to share 
their opinions and recommendations. Information
from the seminar can be used to prepare 
practical investment guidelines for
the project.  
 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา (Consulting Firms)
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TLT Consultants Company Limited  
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Management Solutions International Limited 
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SQ Architects and Planners Company Limited 
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่
For more information or further updates about the project, please visit

www.phahonyothincenter.com


