มารู ้จกั “สถานีกลางบางซื่ อ” กันเถอะ
พ.ท.อดิฐา นิยมไทย
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริ การอย่าง
รวดเร็ ว และมี แนวโน้มความต้องการใช้บริ การโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งเพิ่มมากขึ้ น ในขณะที่
พื้นผิวจราจรมีอยูอ่ ย่างจากัด ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริ การ
ด้า นคมนาคมขนส่ ง เพื่ อ รองรั บ การเดิ น ทางของประชาชน และการขนส่ ง ให้เพี ย งพอมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
เชื่ อมโยง ระบบการคมนาคมรู ป แบบต่ า งๆ ให้มี ค วามต่ อเนื่ องอย่า งเป็ นระบบ จึ ง จาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะต้องมี
ศูนย์กลางการคมนาคมสาหรับเป็ นจุดรวมและกระจายการเดินทางไปยังทุกทิศทางอย่างรวดเร็ ว
กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้าง สถานีกลางบางซื่อ หรื อ
ศูนย์คมนาคมพหลโยธิ น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงรังสิ ต – บางซื่ อ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายและเชื่ อมต่อการเดินทางที่สาคัญของประเทศ โดยเป็ นสถานี ชุมทางของรถไฟทางไกล
สายเหนือ สายตะวันออก สายตะวันออกเฉี ยงเหนือ สายใต้ รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า Airport Rail
Link และรถไฟฟ้าความเร็ วสู งที่จะพัฒนาในอนาคต คาดว่าจะแล้วเสร็ จเปิ ดให้บริ การได้ภายในปี 2563
ในบริ เวณ ศู นย์คมนาคมพหลโยธิ น พื้นที่ ประมาณ 2,325 ไร่ เป็ นพื้นที่ ที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิ จ ทาง
กระทรวงคมนาคมจึ งมี แผนที่ จะพัฒนาพื้นที่ เชิ งพาณิ ชย์ โดยมี แนวคิ ดที่ จะผสมผสานการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน
ประเภทอสังหาริ มทรัพ ย์ เช่ น ที่อยู่อาศัย สานักงาน ร้ านค้า ใกล้สถานี ระบบขนส่ งมวลชน มีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เหมาะสม และการเดิ นทางเชื่ อมต่อด้วยระบบขนส่ งสาธารณะหลายรู ปแบบ โดยพื้นที่ศูนย์คมนาคม
พหลโยธิ น จะแบ่งออกเป็ น 4 โซนหลักคือ โซน A ติดสถานี กลางบางซื่ อ ด้านทิศใต้ พื้นที่ประมาณ 35 ไร่ จะ
พัฒนาป็ นพื้ นที่ เชิ ง พาณิ ช ย์ ได้แก่ ร้ า นค้า ร้ า นอาหารเครื่ องดื่ ม โรมแรมที่ ส นับ สนุ นกิ จกรรมการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว อาคารสานักงาน ร้านให้บริ การธธุ รกิจ โสจิสติกส์ โซน B อยูต่ ิดกันด้านตะวันออก พื้นที่ประมาณ 78
ไร่ จะพัฒนาเป็ นพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ ในลักษณะที่มีศูนย์การค้าส่ ง ค้าปลีก ที่พฒั นาต่อยอดมาจากตลาดนัดจตุจกั ร มี
อาคารสานักงานที่ทนั สมัย โรงแรมรองรับนักธุ รกิจที่มาค้าขาย นักท่องเที่ยว อาคารแสดงสิ นค้าและหอประชุม
พื้นที่โซน C พื้นที่ประมาณ 105 ไร่ ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของบริ ษทั ขนส่ ง จากัด จะพัฒนาเป็ นที่อยูอ่ าศัยไปพร้ อม
กับสถานที่ทางาน และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โซน D พื้นที่ประมาณ 80 ไร่ อยู่ระหว่างพัฒนาเป็ นศู นย์กลาง
คมนาคมพหลโยธิ นและอาคารทางเดินเชื่อมต่อระบบขนส่ ง

หลายคนอาจสงสัยว่าสถานี กลางบางซื่ อจะเป็ นศู นย์กลางการเดิ นทางระบบรางได้อย่างไร กล่ าวคื อ
สาหรับการเดินทางระยะไกลเกิ นกว่า 150 กม. จะใช้ระบบรางทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็ วสู งเป็ นหลัก ส่ วน
การเดินทางในกรุ งเทพฯปริ มณฑล และจังหวัดใกล้เคียง จะใช้รถโดยสารระยะสั้น รถไฟฟ้าสายสี ต่างๆ ซึ่ งจะมีวงิ่
ผ่านถึ ง 4 สาย ได้แก่ สายสี น้ าเงิ น สายสี แดง สายสี แดงเข้ม สายสี แดงอ่อน นอกจากนี้ ยงั เป็ นจุ ดเชื่ อมต่ อกับ
รถไฟฟ้าชานเมือง , รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถโดยสารขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ทาหน้าที่เป็ น
feeder เข้าไปรับ – ส่ งถึงบริ เวณสถานีกลางบางชื่ อ สาหรับการเชื่อมโยงการเดินทางภายในพื้นที่สถานีจะจัดให้มี
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผูใ้ ช้บริ การทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งระบบขนส่ ง
มวลชนขนาดรอง (BRT)ให้บริ การรอบนอกพื้นที่สถานี กลางบางชื่ อ และทางเดินเชื่ อมต่อลอยฟ้ า (Skywalk) ที่
สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังแหล่งการค้าย่านธุ รกิจได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ในอนาคตอันใกล้น้ ี สถานี กลางบางชื่ อจะเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่มีความ
ทันสมัยและจะเป็ นศูนย์กลางธุ รกิจแห่ งใหม่ของกรุ งเทพมหานครอีกแห่งหนึ่ง รวมถึงเป็ นต้นแบบของการพัฒนา
พื้นที่ ในขอบเขตบริ เวณสถานี สาหรั บนาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ รอบสถานี รถไฟ
ความเร็ วสู งในเส้นทางต่างๆ ที่มีความเหมาะสมตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

*****************************************

แหล่งอ้างอิง https://www.matichon.co.th/news/579699

