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แนวทางการพัฒนาพืนทีรอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย ตอนที 1
(Transit-Oriented Development (TOD)
Guidelines for Thailand: Phase 1)
โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thaismartgrowth@hotmail.com)

ภาพการพัฒนาทีอยูอ่ าศัยรอบสถานีขนส่งมวลชน
ทีมา: Reconnecting America’s Center for Transit Oriented Development, April 2007

ความสําคัญ
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth) ได้ ใช้ แผนผังการพัฒนาระดับภาค (Regional
Plan) เป็ นตัวกําหนดแผนยุทธศาสตร์ การคมนาคมขนส่งของมหานครให้ มีบทบาทในการบูรณาการแผนพัฒนา
ส่วนต่างๆ ให้ เกิดความสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้ างพื ]นฐานตามทีแผนผังการพัฒนาระดับภาคได้
กําหนดไว้ ทัง] นี ]เพือให้ แผนยุทธศาสตร์ การคมนาคมขนส่งสามารถเชือมต่อกับห่วงโซ่การจัดการทรั พยากร
ระหว่างพื ]นทีให้ มีความสมบูรณ์ โดยแผนผังการพัฒนาระดับภาคจะมีบทบาทในการกําหนดลักษณะการใช้
ประโยชน์ทีดินให้ เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริ มเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ พื ]นที ส่วนแผนยุทธศาสตร์ การ
คมนาคมขนส่งจะมีบทบาทในการสร้ างสรรค์การเชือมต่อการสัญจรให้ เกิดประสิทธิ ภาพ โดยใช้ กลยุทธ์ การ
คมนาคมขนส่งสีเขียว (Green Transportation System) เป็ นธงนํา ซึงจะก่อให้ เกิดมูลค่าด้ านเศรษฐกิจ ลด
ภาระการใช้ ทรัพยากรทีสิ ]นเปลืองและลดปั ญหาด้ านสภาวะแวดล้ อมทีเกิดจากการคมนาคมขนส่งให้ น้อยลง
นับตัง] แต่ปี ค.ศ. 1960 เป็ นต้ นมา หลายๆ ประเทศได้ พบว่า โครงข่ายคมนาคมขนส่งเป็ นปั จจัย
กระตุ้นให้ เกิดการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิงการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) อย่างไร้
ขอบเขต งานวิจัยหลายชิน] ได้ แสดงให้ เห็นว่า อัตราการขยายตัวของโครงข่ายถนนได้ เพิมขึ ]นพร้ อมๆกับการ
สูญเสียความสมดุลของโครงสร้ างพื ]นฐานทางธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม ดังตัวชี ]วัดทีชดั เจนทีสดุ ได้ แก่ อัตรา
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การขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสัมพันธ์ กบั ระดับการเพิมขึ ]นของภาวะมลพิษและสภาวะโลก
ร้ อน ดังนัน] จึงได้ มีความพยายามในเปลียนบทบาทโครงข่ายคมนาคมขนส่งจากการเป็ นปั จจัยในการกระตุ้น
การขยายตัวของเมืองแบบไร้ รูปแบบให้ กลับเป็ นการควบคุมการกระจัดกระจัดของเมืองหรื อการสร้ างการเติบโต
ของเมืองให้ เป็ นไปอย่างมีระบบ และให้ ความสําคัญการคมนาคมขนส่งระบบรางโดยเฉพาะอย่างยิงระบบการ
ขนส่งมวลชนภายในเขตเมืองทีเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยให้ การขนส่งมวลชนระบบรางมีบทบาทหลักใน
การสนับสนุนการพัฒนารูปทรงของเมืองให้ เกิดความกระชับ มีกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดินทีมีความหนาแน่น
และอนุญาตให้ เมืองแผ่ขยายได้ ตามแนวโครงข่ายของระบบรางหรื อระบบการขนส่งมวลชนซึงได้ รับการศึกษา
ผลกระทบในด้ านต่างๆ อย่างชัดเจนแล้ ว
ดังตัวอย่างการบูรณาการแผนพัฒนาเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึงพบว่าผังระดับภาคจาก
หลายๆ มลรัฐ ได้ กําหนดให้ การวางแผนโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิงการขนส่งมวลชนใน
ระบบราง ให้ ดําเนินการไปพร้ อมๆ กันกับการพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่ง หรื อทีเรี ยกว่า Transit Oriented
Development-TOD ทังนี
] ] เพือส่งเสริ มความหนาแน่นในพื ]นทีรอบสถานี และใช้ ประโยชน์สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและทีดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําให้ การลงทุนระบบขนส่งมวลชนมีความคุ้มค่าซึงจะช่วยให้
ต้ นทุนการบริ การต่อหน่วยลดลง ส่งผลต่อระดับค่าบริ การให้ มีระดับตํา เป็ นปั จจัยดึงดูดให้ ประชาชนเข้ ามาใช้
บริ การได้ มากยิงขึ ]น (U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration, 2009)
นอกจากนี ] ในหลายมลรัฐได้ ออกเป็ นข้ อกําหนดให้ พื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชนเป็ นพื ]นทีพฒ
ั นาพิเศษเพือเป็ นที
อยูอ่ าศัยโดยเฉพาะอย่างยิงทีอยูอ่ าศัยหลายระดับราคา และบางมลรัฐยังได้ สร้ างรางวัลและผลตอบแทนสําหรับ
ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุนในพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชนอีกด้ วย
สําหรับประเทศไทย ผู้เขียนมองเห็นว่าเป็ นเวลาเหมาะสมแล้ วทีหน่วยงานทีเกียวข้ องควรหันมาให้
ความสําคัญในการวางแผนพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชน ซึงบทความนี ]จะได้ ชี ]ให้ เห็นความสําคัญ และ
ความเป็ นไปได้ ในการริ เริ มโครงการ แต่เนืองจากมีสาระสําคัญทีต้องกล่าวถึงเป็ นจํานวนมาก ดังนัน] ผู้เขียนจึง
ได้ แ บ่ง บทความออกเป็ น 2 ตอน โดยตอนแรกจะได้ กล่าวถึง ความสําคัญ และแนวทางการพัฒ นาตาม
แบบอย่างของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมทังผลประโยชน์
]
ทีได้ รับ ส่วนในตอนที 2 จะได้ นําเสนอแนวทางการ
พัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งในประเทศไทยอย่างละเอียด ต่อไป
ภาพบรรยากาศในสถานีขนส่งมวลชน
ทีมา : ภาพจาก
National Association of Realtors,
Realtors &Smart Growth, 2009
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ความหมาย
การพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชนหมายถึง กระบวนการจัดการพื ]นทีเมืองให้ เกิดความกระชับ
ส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์ทีดินแบบผสมผสาน ได้ แก่ ทีอยู่อาศัย แหล่งพาณิชยกรรม ระบบบริ การของเมือง
พื ]นทีสาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยการสร้ างสรรค์สภาพแวดล้ อมทีดี ปรับปรุ งสิงอํานวยความสะดวก
และทางเดินเท้ าให้ มีคณ
ุ ภาพสูง (U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration,
2009: 3) เป้าหมายในการพัฒนาพื ]นทีเพือใช้ โครงสร้ างพื ]นฐานด้ านระบบและโครงข่ายการขนส่งมวลชนทีมีอยู่
แล้ วในการส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยัง ยืน ผลักดันให้ มีผ้ ใู ช้ บริ การระบบการขนส่ง
มวลชนมากขึ ]นเพือลดความแออัดของมืองซึง เกิดจากการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล

พัฒนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา
การก่อกําเนิดของโครงการพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชนมาจากการสํารวจพบว่า รั ฐไม่
สามารถจัดสรรพื ]นทีพกั อาศัยให้ อยู่บริ เวณเดียวกันหรื ออยู่ใกล้ กับพื ]นทีแหล่งงาน ทังนี
] ]เพราะความหนาแน่น
แออัดในพื ]นทีและมูลค่าทีดินไม่ค้ ุมค่าในการลงทุนก่อสร้ างทีอยู่อาศัย อีกทังบริ
] เวณทีเป็ นแหล่งงานยังตังอยู
] ่
ห่างไกลจากแหล่งบริ การสาธารณะ ไม่มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นชุมชนทีมี
คุณภาพดี ต้ นทุนการอยูอ่ าศัยอยูใ่ นระดับสูง ดังนันจึ
] งเชือว่า หากสามารถวางแผนและปรับปรุ งให้ ทีอยู่อาศัย
ตังอยู
] ใ่ กล้ สถานีขนส่งได้ ก็จะก่อให้ เกิดความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งงานซึง จะสามารถลดค่าใช้ จา่ ยของ
ครัวเรื อนลงได้ (Allison Brooks, Reconnecting America and CTOD, 2009: 2)

ภาพสถานีขนส่งมวลชนบริ เวณใจกลางชุมชน
ทีมา: Reconnecting America’s Center for Transit Oriented
Development, April 2007

รายงานของ Center for TOD Housing –
Transportation Affordability Index,
Bureau of Labor Statistics (The
Brookings Institution, 2004: 3) พบว่า
ค่าใช้ จ่ายครัวเรื อนของคนอเมริ กนั แบ่งตาม
ประเภทค่า ใช้ จ่ า ย 3 ชนิ ด คื อ ค่า ใช้ จ่ า ย
ด้ านทีอยู่อาศัย ค่าใช้ จ่ายด้ านการเดินทาง
และค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นอื น ๆ จํ า แนกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้ แก่ ครัวเรื อนในย่านที
ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลกับครั วเรื อนในย่านที
ใช้ บริ การ ระบบ ขนส่ ง มวลชน พบว่ า
ค่า ใช้ จ่ ายโดยเฉลีย ของครั ว เรื อ นอเมริ กัน
แบ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านทีอยูอ่ าศัยร้ อยละ 32
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการเ ดิ น ทางร้ อยละ 1 9
ค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารร้ อยละ 13 ค่าใช้ จ่าย
ด้ านการประกันภัยร้ อยละ 11 ทีเหลือร้ อย
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ละ 24 เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านอืนๆ แต่หากจําแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง จะพบความแตกต่างทีมีนยั สําคัญ ได้ แก่ ในย่าน
ทีใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ครัวเรื อนจะมีค่าใช้ จ่ายในการเดินทางสูงถึงร้ อยละ 25 เทียบกับครัวเรื อนในย่านทีใช้
ระบบการขนส่งมวลชนซึงมีค่าใช้ จ่ายการเดินทางเพียงแค่ร้อยละ 9 เท่านัน] จึงอาจสรุ ปได้ ว่า 1 ใน 3 ของ
ครั วเรื อนอเมริ กันมีค่าใช้ จ่ายเกี ยวกับทีอยู่อาศัยมากกว่าร้ อยละ 30 เทียบจากรายได้ ทีได้ รับ โดยครั วเรื อน
อเมริ กันมีค่าใช้ ด้านการเดินทางสูงเป็ นลําดับ 2 รองจากค่าใช้ จ่ายเกี ยวกับบ้ าน ดังนัน] สมาคมการขนส่ง
สาธารณะอเมริ กนั (American Public Transportation Association-APTA, 2008) จึงได้ สรุ ปว่า ครัวเรื อน
อเมริ กันทีเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคลจะสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายต่อปี ได้ 9,499 เหรี ยญหากครัวเรื อน
เหล่านันหั
] นมาใช้ ระบบการขนส่งมวลชน

แผนภูมิแสดงค่าใช้ จา่ ยการเดินทางของชาวอเมริ กนั
ทีมา : American Public Transportation Association-APTA, 2008

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื องง่ายนักในการเปลีย นแปลงให้ ครัวเรื อนย้ ายเข้ ามาอยูใ่ กล้ กบั บริ เวณสถานี
ขนส่งมวลชน เนืองจากในพืน] ทีรอบสถานีขนส่งมีปริ มาณของบ้ านทีขายน้ อยกว่าความต้ องการจริ งอยู่เป็ น
จํานวนมาก อีกทัง] การสร้ างบ้ านทีมีความหลากหลายด้ านรูปแบบและราคาเพือให้ ทกุ คนซื ]อหาได้ อาจไม่ค้ มุ ค่า
กับการลงทุน ประกอบกับการฟื น] ฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็ จ (Infill Development) ในพื ]นทีรอบสถานีขนส่งไม่อาจ
ดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ วเนืองจากมีอุปสรรคด้ านระเบียบข้ อกําหนด (codes) นโยบาย (policies) และ ข้ อ
ปฏิบตั ิ (Procedures) ของรั ฐทีไม่สนับสนุนการมีทีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ แบบผสมผสานในพื ]นทีพฒ
ั นา
(TOD mix income) ปั ญหาในประเด็นนี ]เกิดจากข้ อด้ อยในการวางแผนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้
สอดคล้ องกับระบบการใช้ ประโยชน์ทีดินซึง พบเห็นได้ ในทุกเมืองขนาดใหญ่ของโลก
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ภาพกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดินแบบผสมผสานในพื ]นที TOD
ทีมา : American Public Transportation Association-APTA, 2008

แนวทางการพัฒนา
เพื อ ให้ น โยบายการลดค่า ใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางช่ ว ยลดการกระจัดกระจายของเมือ ง และใช้
ประโยชน์ในพื ]นทีรอบสถานีขนส่งให้ เกิดประสิทธิภาพบรรลุผล จึงจําเป็ นต้ องวางแผนการพัฒนาพื ]นทีรอบสถานี
ขนส่งโดยกําหนดเป็ นนโยบายเชิงรุกทีจะทําให้ โครงการในลักษณะนี ]ประสบผลสําเร็ จด้ วยความรวดเร็ ว กลยุทธ์
ทีนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา จึงได้ แก่
1. การให้ รางวัลสําหรับเมืองทีวางแผนการจัดย่านการใช้ ประโยชน์ทีดิน (Zoning) เพือดําเนิน
โครงการพัฒนารอบสถานีขนส่งในเชิงรุก
2. การสร้ างกลยุทธ์ในการลดความต้ องการพื ]นทีจอดรถยนต์สว่ นบุคคล
3. การจัดทําข้ อกําหนดเป็ นการพิเศษสําหรับการจัดย่านการใช้ ประโยชน์ทีดินเพือทีอยูอ่ าศัย
4. การให้ รางวัลสําหรับโครงการฟื น] ฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็ จ (Infill Development) และ
โครงการฟื น] ฟูสภาพพื ]นที (Redevelopment) ในบริ เวณรอบสถานีขนส่งมวลชน
5. การแก้ ไขระบบเครดิตภาษี สาํ หรับบ้ านผู้มีรายได้ น้อยทีตงอยู
ั ] ร่ ายรอบสถานีขนส่ง
มวลชนอยูแ่ ล้ ว โดยการเสนอรางวัลและผลตอบแทนการคงอยูข่ องทีอยูอ่ าศัยในพื ]นทีรอบสถานี
6. การกําหนดเป้าหมายและสนับสนุนด้ านเงินทุนในรักษาและเพิมโครงการทางเลือก
บ้ านทีหลากหลาย (Affordable housing) ทีอยูร่ ายรอบสถานีและตามความยาวของถนนรอบสถานี
7. การกําหนดบทบาทและสร้ างความร่วมมือระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียให้ เท่าเทียม
กัน มีความยุติธรรมการในการพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชน
8. การเพิมภาษี ทางการเงิน (Tax increment financing-TIF) ตามมูลค่าทีได้ รับจริ ง
จากการพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชน
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ภาพการเตรี ยมการพัฒนาทีอยูอ่ าศัยรอบสถานีขนส่งมวลชน
ทีมา : Reconnecting America’s Center for Transit Oriented Development, April 2007

ผลประโยชน์ทีได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งต่อชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม (Center
for Transit-Oriented Development, 2009: 15) จึงได้ แก่

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ทีมา : American Public Transportation Association-APTA, 2008

1. เมืองจะได้ เตรี ยมการและจัดหาทีอยูอ่ าศัยและ
ระ บบ กา ร สั ญ จร ที ห ลาก หลาย (Provides
Housing and Mobility Choices) แก่ประชาชน
2.
ช่ ว ยยกระดับ ยกระดับ คุณ ภาพของ
สภาพแวดล้ อ ม (Improves Environmental
Performance)
3. ประหยัด การลงทุ น โครงสร้ างพื น] ฐาน
(Results in Infrastructure Cost Saving) โดย
การใช้ โครงสร้ างพืน] ฐานร่ วมกันระหว่างชุมชน
และระบบขนส่งมวลชน

4. สนับสนุนการมีสขุ ภาพและวิถีชีวิตทีดี (Helps Support Healthy Lifestyles) โดยการอยู่
ร่วมกันเป็ นชุมชนแบบกระชับซึง ใช้ ทางเดินเป็ นระบบการสัญจรเชือมต่อหลักภายในชุมชน
5. สร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับระบบการขนส่งมวลชน (Strengthens Transit System) การมี
ชุมชนหรื อย่านทีมีความกระชับขนาดใหญ่ตงอยู
ั ] ่รายรอบสถานีจะช่วยให้ ปริ มาณการเดินทางของประชาชนมี
เสถียรภาพ
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6. สร้ างมูลค่าให้ เกิดอย่างถาวร (Create Lasting Values) ทังต่
] อชุมชนและสถานี อันได้ แก่
มูลค่าทางสังคมทีเกิดจากความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชน และมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเกิดจากใช้ สอยของ
ประชาชนในพื ]นทีพาณิชกรรมบริ เวณรอบสถานีขนส่งมวลชน
7. ลดภาวะโลกร้ อน (Reduces Greenhouse Gas Emissions) การเติบโตของระบบขนส่ง
มวลชนหมายถึงการลดลงของการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล ซีงหมายถึงการลดภาระการใช้ นํ ]ามันเชื ]อเพลิงและการ
ระบายอากาศพิษจากการขับขี ดังนัน] การเพิมขึ ]นของระบบขนส่งมวลชนจึงถือเป็ นการลดภาวะโลกร้ อนใน
ทางตรง

แผนทีแสดงความเข้ มข้ นของการใช้ ประโยชน์ทีดินในพื ]นทีเขตเมือง
ทีมา : Reconnecting America’s Center for Transit Oriented Development, April 2007

นอกจากผลประโยชน์ ที ได้ รั บดัง ทีไ ด้ กล่า วแล้ ว การพัฒ นาพื น] ที ร อบสถานีข นส่ง มวลชนยัง มี
บทบาทในการยกระดับสภาพความเป็ นอยู่ของชุมชนในมหานคร (Transit Cooperative Research ProgramTCRP Report 22, 1997: 1) โดยบทบาทดังกล่าว ได้ แก่
1. สร้ างสรรพื ]นทีดีสาํ หรับวิถีชีวิตของชุมชน
2. เป็ นเครื องช่วยฟื น] ฟูสภาพศูนย์กลางธุรกิจของเมืองให้ มีความสดใส
3. เสริ มสร้ างโอกาสของผู้ประกอบการในท้ องถินในการร่วมกันพัฒนาทางเศรฐกิจภายในพื ]นที
4. สร้ างชุมชนให้ เป็ นสถานทีปลอดภัยและเพรี ยบพร้ อมไปด้ วยสิง อํานวยความสะดวก
5. ก่อให้ เกิดการเชือมต่อทางกายภาพระหว่างย่านทีอยู่อาศัยกับศูนย์กลางธุรกิจด้ วยสิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ
6. ทําให้ ชมุ ชนเติบโตอย่างเป็ นระบบ
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ทัง] นี ] กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาทางกายภาพและเศรษฐกิ จ ในพื น] ที ร อบสถานี ข นส่ง มวลชน จึ ง
ประกอบด้ วย
1. การยกระดับความปลอดภัยของในพื ]นทีสาธารณะ
2. การเพิมทางเดินทีมีคณ
ุ ภาพทีใช้ เชือมต่อไปยังสถานีขนส่งมวลชนและหน่วยบริ การของชุมชน
3. การปรับปรุงความหนาแน่นของย่านด้ วยการฟื น] ฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็ จ (Infill) และการก่อสร้ าง
ทีอยูอ่ าศัยใหม่ในพื ]นทีสถานีขนส่งมวลชน
4. การเพิมประเภทงานและการจ้ างงานให้ กบั ผู้อยูอ่ าศัยในชุมชน
5. การปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจของย่านโดยการฟื น] ฟูสภาพร้ านค้ าและศูนย์พาณิชกรรมชุมชน
6. การฟื น] ฟูทีวา่ ง และพื ]นทีสาธารณะให้ ตอบสนองความต้ องการของชุมชน
7. การขยายกําลังความสามารถของย่านหรื อชุมชนในการสร้ างความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ เพือ
ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างย่านและเมือง

ผังแสดงการวิเคราะห์ความเหมาะสมพื ]นทีพฒ
ั นารอบสถานีขนส่งมวลชน
ทีมา : Reconnecting America’s Center for Transit Oriented Development, April 2007
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ดังนัน] จึงอาจกล่าวได้ วา่ การพัฒนาพื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชนเป็ นการบูรณาการแผนงานซึง
ส่งผลต่อความสําเร็ จในการพัฒนาระดับภาค และเป็ นปั จจัยกระตุ้นสําคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์พื ]นทีและควบคุมการขยายตัวของเมืองให้ เป็ นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทังยั
] งเป็ นผลประโยชน์
ร่ วมกันของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Center for Transit-Oriented Development, 2009: 12) ทีปรากฎได้ อย่าง
เด่นชัด ดังนี ]

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Private developer) มีความได้ เปรี ยบในการเข้ าถึงโครงการพัฒนา
พื ]นทีรอบสถานีขนส่งมวลชน อันส่งผลให้ เกิดโอกาสในการสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการขนส่ งมวลชน (Transit Agency) ได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการพัฒนาพื ]นที การขับเคลือ นรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทัง? ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการขนส่ งมวลชน สามารถได้
ประโยชน์ ในการเข้ าถึ งโครงการร่ วมกัน ใช้ ประโยชน์ ร่วมกันด้ านโครงสร้ างพืน] ฐาน ทางเดินเท้ า ที โล่ง ที
สาธารณะ การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาพื ]นที
ประชาชน ลดภาระค่าใช้ จ่ ายการเดิน ทาง ลดเวลาการเดิ นทาง มีเ วลาสําหรั บ กิ จกรรมใน
ครัวเรื อนญาติมิตรและการนันทนาการมากยิงขึ ]น
ประเทศ ลดการใช้ นํามันเชื อ] เพลิง ลดปั ญหามลพิษ ลดคาใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาถนน ลด
อุบตั ิเหตุ ลดค่าใช้ จ่ายการลงทุนโครงสร้ างพื ]นฐานในพื ]นทีกระจัดกระจาย
โลก ลดปั ญหาโลกร้ อนและประหยัดการใช้ ทรัพยากรของโลก
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