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   สวนที่ 1       ขอมูลและกําหนดการโครงการ 
 
1.1 ชื่อโครงการ   
 
          การพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาธุรกิจตอเน่ืองจากการใหบริการรถไฟฟา  
 
1.2 หลักการและเหตุผล  
 
 ในปงบประมาณ 2558 ฝายทรัพยากรบุคคล ดําเนินโครงการพัฒนาความรูและทกัษะของบุคลากรใหมี
ความสามารถหลักขององคกร (Corporate Core Competency) โดยมีกลุมเปาหมายเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ
และพนักงานระดับบังคับบัญชาที่ไมมีตําแหนงทางการบริหารที่ปฏิบัติงานใน รฟม. มาแลวอยางนอย 2 ป (นับต้ังแต
วันที่บรรจุเปนพนักงาน จนถึงวันแรกของการอบรมคือวันที ่21 เมษายน 2558) และไมเคยไดรับการอบรมศึกษา ดู
งาน ตรวจสอบ ตรวจรับอปุกรณหรอืระบบในตางประเทศที่จัดโดย  รฟม. หรอืหนวยงานอื่น จํานวน 77 คน การ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงานภายในประเทศ ปงบประมาณ 2558 ไดจัดกิจกรรม ดังน้ี  

1) กิจกรรมฟงบรรยาย เร่ืองการบริหารโครงการรถไฟฟา รวมทั้งสิ้น จํานวน 24 ช่ัวโมง 
2) การศึกษาดูงานการกอสรางรถไฟฟา 
3) การศึกษาดูงานโครงการช่ังหวัมันตามแนวพระราชดําริ ณ อ. ทายาง จ.เพชรบุรี  

และทาํการประเมินผลการทดสอบภายหลังการอบรม โดยบันทกึอนัดับคะแนนของผูเขารับการอบรม เพ่ือคัดเลือก
พนักงานเขารับการพัฒนาตอเน่ืองในปงบประมาณ 2559 ตอไป  
 ในปงบประมาณ  2559 ฝายทรพัยากรบุคคล ดําเนินโครงการพัฒนาความรูและทกัษะของบุคลากรใหมี
ความสามารถตามความสามารถหลักขององคกรอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาธุรกจิ
ตอเน่ืองจากการใหบริการรถไฟฟา  
 
 
1.3 วตัถุประสงค 
           
        แผนกบริหารจัดการความรู กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝายทรัพยากรบุคคล กาํหนดจัดโครงการ
พัฒนาความรูและทกัษะของบุคลากรใหมีความสามารถตามความสามารถหลักขององคกร  (Corporate Core 
Competency) โดยมีวัตถปุระสงค  
  
Ø เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถและเพ่ิมพูนในการวิเคราะหประยุกต 

Ø แนวคิดการวางแผน เพ่ือจดัทาํโครงการในงานดานตางๆ เกี่ยวของกบัการบริหารโครงขายรถไฟฟา  

Ø เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความสามารถในการจัดทาํเอกสารโครงการ 
Ø เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จตามแผนที่ต้ังไว  
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1.4 กลุมเปาหมาย   

 
พนักงานที่ผานการทดสอบตามหลักเกณฑ  โดยมีระยะเวลาฟงการบรรยาย  เร่ืองการบริหารโครงการ
รถไฟฟา อยางนอย 18 ช่ัวโมง เขารวมการศึกษาดูงานการกอสรางรถไฟฟา   

 
1.5  รายละเอียดกําหนดการ  
 

          การฝกอบรมการพัฒนาองคความรู  ดานการพัฒนาธุรกจิตอเน่ืองจากการใหบริการรถไฟฟา  
แบงเปน 3 สวน โดยมีรายละเอยีดดังน้ี   

1) ภาคทฤษฎี  กาํหนดการบรรยายวัน ศุกร ที่  30 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.                           
ณ หองประชุม  2 ช้ัน  9 อาคาร 1 รฟม โดยไดเชิญ  รศ.ดร.เอกชัย  สุมาลี  คณะ วิศวกรรมศาสตร                
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนวิทยากรบรรยาย  

 
 2)  ภาคพฒันาองคความรู เปนการแลกเปล่ียนองคความรู ดานการพัฒนาธุรกจิตอเน่ืองจากการ
ใหบริการรถไฟฟา ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 วัน 3 คืน 
 
 3) การจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน  เปนการจัดทํารายงานสรุปขอมูลองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนทศันคติ แนวคิด และประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงาน  สําหรับ
เผยแพรองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานดังกลาว โดยมีหวัขอดังน้ี 
 

กลุมที ่ หวัขอการจัดทาํรายงาน 
 

1 การพัฒนาธุรกิจเขตบริหารพิเศษฮองกง 
(จากอดีต ปจจุบัน ระบบขนสงมวลชน การวางผังเมือง การทองเที่ยว เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม)  
 

2 การพัฒนาธุรกิจเขตบริหารพิเศษมาเกา  
(ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจ วิถชีีวิตจากอดตี ปจจุบัน)    
 

3 การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการพัฒนาเชิงพาณิชยและการบริหารระบบ ตั๋วโดยสาร  
 

4 การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก  
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 1.6 ผูดําเนินการ 
 
แผนกบริหารจัดการความรู กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝายทรพัยากรบุคคล 
 
 
 1.7 ผูจัดทาํสรุปรายงานการฝกอบรมฯ 
 
นายจิรัฎฐ  สีขาว พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 
แผนกบริหารจัดการความรู กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝายทรพัยากรบุคคล   
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                                             กําหนดการฝกอบรมหลักสตูร 

การพัฒนาองคความรู ดานการพฒันาธรุกิจตอเน่ืองจากการใหบรกิารรถไฟฟา 
   วันศุกรที ่30 ตุลาคม 2558 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชมุ 2 ชั้น 9 อาคาร 1 สาํนักงาน รฟม. 

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

 
เวลา 08.45 – 09.00 น.      -    ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 น.  -    กลาวเปดการฝกอบรม  
     โดยนางสาวสุพาณี  สอนซ่ือ  ผูอาํนวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน  
เวลา 09.00 –11.00 น.       -    การบรรยายเร่ืองการพัฒนาองคความรู ดานการพัฒนาธุรกจิตอเน่ือง 

 จากการใหบริการรถไฟฟา เขตบริหารพิเศษฮองกง  
เวลา 11.00– 12.00 น.      -     ช้ีแจงการเดินทาง  

-  ถาม – ตอบขอซักถาม  
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                                                       กําหนดการ 
                      การพฒันาองคความรู ดานการพฒันาธรุกิจตอเน่ืองจากการใหบริการรถไฟฟา 

                  ณ เขตบรหิารพเิศษฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจีน (จํานวน 4 วัน 3 คืน) 
 

 รุนที ่1 ระหวางวันที ่3 – 6 พฤศจิกายน 2558 
    รุนที ่2 ระหวางวันที ่10 – 13 พฤศจิกายน 2558 

 
วนัแรกของการเดินทาง   
04.00 น.  คณะพรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน4 ประตู 8 เคานเตอรสายการคาเธยแปซิฟก   
06.30 น.    เดินทางสูสนามบิน Chek Lap Kok  เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที ่CX616  
10.00 น.            เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok  เขตบริหารพิเศษฮองกง  
            ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระ   

จากน้ันเดินทางไปยังเกาะลันเตาไปยังซิตี้เกท (CITY GATE) สถานีรถไฟฟาใตดินตุงชุง 
ศึกษาการพัฒนาธุรกิจตอเน่ืองจากการใหบริการรถไฟฟา  และศึกษาระบบขนสง             
ทางรางในฮองกง ซ่ึงเปนการดําเนินการของเอ็มทอีาร คอปอเรชัน 
จากน้ัน ดูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย พ้ืนที่การพัฒนาที่อยูอาศัยบริเวณรอบ 

 สถานีรถไฟฟา เขาสูที่พัก ณ โรงแรม Habour Plaza 8 Degrees Hotel 
 
วนัที่สองของการเดินทาง 
 
เชา   เขาชมพิพิธภัณฑ Hongkong Museum of History  เขตปกครองพิเศษฮองกง    
    และทดลองน่ังระบบรถไฟฟาใตดินลอดผานอโุมงคขามทะเล  
                             จากฝงเกาลูน (สถานีจิมซาจุย) ไปยังสถานีเซนทรัล (ซ่ึงเปนจุดเช่ือมตอระบบขนสง 
    มวลชน ขนาดใหญของฮองกง) และการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟา   
13.30-16.30 น.         ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ณ วัดหวังตาเซียน และพ้ืนที่การพัฒนาธุรกิจโดยรอบ 

เขาสูที่พัก ณ โรงแรม Habour Plaza 8 Degrees Hotel 
 
วนัทีส่ามของการเดินทาง 
 
เชา    เดินทางสูประเทศมาเกา โดยเรือเฟอรร่ี (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  
     เพ่ือดภููมิประเทศ สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย 
   ยานธุรกิจเซนาโดสแควร 
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บาย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ โบสถเซนตปอล 
   หลังจากนั้น เดินทางกลับสูเขตบรหิารพิเศษฮองกง  

โดยเรอืเฟอรรี ่(ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
นําเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Habour Plaza 8 Degrees Hotel 

 
 
วนัทีส่ี่ของการเดินทาง 
เชา    ดูงานการพัฒนาพ้ืนที ่ณ Victoria Point การพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย  
                             ยานจิมซาจุย ฝงเกาลูน ฮองกง  
บาย   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที ่CX709 
  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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รายชื่อพนักงานเดินทางไปตางประเทศ 

การพฒันาองคความรู ดานการพัฒนาธุรกิจตอเน่ืองจากการใหบรกิารรถไฟฟา 

ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจีน  รุนที ่1  

        

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

1 น.ส.ชุติมา โลมรัตนานนท พนักงานบริหารงานทั่วไป สํานักตรวจสอบ  

2 น.ส.กฤตยา สกลุอารียมิตร พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

3 นายนพคุณ สารวงษ โปรแกรมเมอร  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 น.ส.กมลวรรณ นาวากาญจน พนักงานการเงิน  ฝายบัญชีและการเงิน 

5 น.ส.ชภัทรกานต หัสยพงศพันธ พนักงานการเงิน  ฝายบัญชีและการเงิน 

6 น.ส.จิตปราณี  เสียงออน พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายบัญชีและการเงิน 

7 นางจิตรลดา จิตรอาจ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายบริหารงานกอสราง 1  

8 นายทวี มุงชมกลาง พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

9 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

10 น.ส.กญัจหทยั เนียมลาภเน่ือง พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

11 น.ส.กญัญาภัค เพ่ิมพูล  พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

12 นายศราวุธ สุทธิอรรถ นิติกร  ฝายกฎหมาย  

13 นางสิริกานต ศรีสุวรรณ นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

14 นายเดโช ชวยเกดิ ชาง  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

15 นายยุทธนา สุนทรนันท ชาง  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

16 นายอลงกรณ เทยีมประยูร พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

17 น.ส.จรรทพร วัฒนสุข นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

18 นายธนกจิชัย แฟงเอม พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

19 น.ส.สุภาพร ดวงพิมพ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

20 นายพัฒนกาญจน ประทปีธนวงศ นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

21 นายสุวิทย ศรีมันตะ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

22 นายนิติรัฐ ขุนราม นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

23 นายหฏัฐวุฒิ พานิกุล นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
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ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

24 นายสุกจิ อุดมพรวิเศษ ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

25 นายกรันต ดวงอาจ พนักงานบริหารพัสด ุ ฝายจัดซ้ือและบริการ  

26 นายอาํนาจ มีดี ชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

27 นายสุรศักด์ิ พรมดํา พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

28 น.ส.พิกลุ พิมพทอง 
พนักงานบริหารพัสด ุรก.
หน.จค. 

ฝายจัดซ้ือและบริการ  

29 น.ส.ธนวรท เบ็ญจกลุ พนักงานทรัพยากรบุคคล  ฝายทรพัยากรบุคคล 

30 นางณฐมน ภาแกว พนักงานทรัพยากรบุคคล  ฝายทรพัยากรบุคคล 

31 น.ส.วลัยภรณ พรหมทองแกว พนักงานทรัพยากรบุคคล  ฝายทรพัยากรบุคคล 
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รายชื่อพนักงานเดินทางไปตางประเทศ 

               การพฒันาองคความรู ดานการพัฒนาธุรกิจตอเน่ืองจากการใหบรกิารรถไฟฟา 

ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจีน รุนที ่2 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตาํแหนง สังกัด 

1 น.ส.กรชนก  วโรฬาร เลขานุการ  ผูวาการ 

2 นายอัครวินท เพ็ญภูมิ นักการ สํานักผูวาการ 

3 นางบัวสวรรค ภูบัวคํา พนักงานธุรการ  ฝายนโยบายและยทุธศาสตร 

4 นายเกียรตินิยม ฉิมพลี พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายนโยบายและยทุธศาสตร 

5 นายทศพล อุดมสิทธิพัฒนา ชาง  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 น.ส.ดรุณี ชนะบวั พนักงานธุรการ  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 น.ส.จิตตพิร ภัคพิรุฬหกุล โปรแกรมเมอร  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8 นายชลัมพล หลาบนอก พนักงานบรหิารระบบคอมพิวเตอร  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9 น.ส.ปรารถนา เสารสุวรรณ พนักงานการเงิน   ฝายบญัชีและการเงิน 

10 น.ส.ทิพยศิร ิ ผลเกิด พนักงานวิเคราะหงบประมาณ   ฝายบญัชีและการเงิน 

11 น.ส.จํานงจิตต คุมครอง พนักงานการเงิน  ฝายบญัชีและการเงิน 

12 น.ส.พชรพรรณ สุขสด พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายพัฒนาธุรกิจ 

13 นายอนุวัฒน หมัดหมีม พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายปฏบิตักิาร  

14 นายสุพรหม ปานแจม พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

15 น.ส.นันทนิษฎ นุมนวน พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

16 น.ส.ยพุา จอยเจนสินธุ พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

17 น.ส.นัดดา เล้ียงจรูญรัตน นิตกิร  ฝายกฎหมาย  

18 นายจักวัชร  พฤกษานุศักด์ิ  พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

19 นางสาวรัชนก ดาวเรือง พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

20 นายประโยชน แยมสกุล ชาง  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

21 น.ส.เสาวภา ธงชัย นิตกิร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

22 น.ส.นีนนารา ทุงโปรง นิตกิร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

23 น.ส.ลิศรา ศรีเจิดจา พนักงานธุรการ  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

24 นายยงยุทธ สุวรรณวงศ พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 
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หมายเหตุ : นายสุภัค ทรัพยศรี  ผูอบรม รุนท่ี 2 ไมไดเดินทางเขารวมการพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาธุรกิจตอเน่ือง
จากการใหบริการรถไฟฟา  โดยมรีายละเอียดตามบันทึกท่ี -  ดวนท่ีสุด ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

ที่ ช่ือ - นามสกุล  ตาํแหนง สังกัด 

25 น.ส.พัชนี สุภาวรรณ พนักงานบรหิารพัสดุ  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

26 นายพรศักด์ิ อยูม่ังมี ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

27 นายบญุตวง นนทธิ ชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

28 นายสุรศักด์ิ คําโสม พนักงานขับรถยนต  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

29 นายประเสริฐ ยูซบ ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

30 นายประเชิญ คุมเกิด ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

31 นายธีรพล พุมพวง พนักงานบรหิารงานทั่วไป  ฝายจัดซ้ือและบริการ  
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สวนที ่2      การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม  
 

2.1 ภาคทฤษฎี  
      การบรรยายการพัฒนาองคความรู ดานการพัฒนาธรุกิจตอเน่ืองจากการใหบรกิารรถไฟฟา 
 
วนัที่อบรม :   วันศุกรที ่30 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานที ่    :    หองประชุม 2 ช้ัน 9 อาคาร 1 สํานักงาน รฟม. 
วทิยากร    :    รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี  
                   คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
ผูจัดฝกอบรมดําเนินการสรุปประเมินผลหลังการฝกอบรมดังกลาว จากแบบประเมินผลการฝกอบรมที่ไดรับจาก
ผูเขารวมอบรม จํานวน 55 ชุด  ประกอบไปดวย  
 

§ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบรรยาย  

• การนําเสนอเปนที่นาสนใจใชภาษาเขาใจงายชัดเจน  อยูในระดับเกณฑ ดีมาก  

• การสรุปเน้ือหาประเด็นสําคัญชวยใหเขาใจงาย  อยูในระดับเกณฑ ดีมาก 

• ภาพรวมการบรรยายของวิทยากร อยูในระดับเกณฑ ดีมาก   
 

§ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอเน้ือหาหลักสตูร 

• เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม อยูในระดับเกณฑ ดีมาก  
 

§ ความรูของผูเขารบัการฝกอบรม 

• กอนการอบรม ทานมีความรูในเรื่องน้ี อยูในระดับเกณฑ ดี  

• หลังการอบรม ทานไดรับความรูในเรื่องน้ี อยูในระดับเกณฑ ดีมาก  

• ความรูจากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทาํงาน อยูในระดับ ดี  
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
 1.00 – 1.50    ควรปรับปรุง 
 1.50 – 1.99    พอใช 
 2.00 – 2.99    ปานกลาง 
 3.00 – 3.99    ดี 
 4.00 – 5.00    ดีมาก 
 
สวนที ่1  ความพึงพอใจตอการบรรยาย (รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี) 
 

หัวขอ ระดับคะแนนความพงึพอใจ ความหมาย  
1. การนําเสนอเปนที่นาสนใจใช
ภาษาเขาใจงายชัดเจน 

4.35 ดีมาก 

2. การสรุปเน้ือหาประเด็นสําคัญ
ชวยใหเขาใจงาย 

4.45 ดีมาก 

3. วิทยากรมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกบัหวัขออบรม 

4.45 ดีมาก 

4. การถาม – ตอบ หรือให
ขอคิดเหน็เพ่ิมเติม 

3.55 ดี 

5. ในภาพรวม การบรรยายของ
วิทยากร 

4.45 ดีมาก 

 
สวนที ่2  ความพึงพอใจตอเน้ือหาหลักสูตร 

หัวขอ ระดับคะแนนความพงึพอใจ ความหมาย  
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 4.35 ดีมาก 

 
สวนที ่3 ความรูของผูเขารับการอบรม  

หัวขอ ระดับคะแนนความพงึพอใจ ความหมาย  
1. กอนการบรรยาย ทานมีความรู
ในเรื่องน้ี 

3.18 ดี 

2. หลังการบรรยาย ทานไดรับ
ความรูในเรื่องน้ี 

4.25 ดีมาก 

3. ความรูจากการอบรมเปน
ประโยชนตอการปฏิบัตงิาน 

3.79 ดี 
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2.2 การประเมินผลภาคพัฒนาองคความรู  
         การพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาธุรกิจตอเน่ืองจากการใหบริการรถไฟฟา ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง    
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 วัน 3 คืน  จํานวน 62 คน โดยมีกาํหนดการเดินทางแบงเปน 2 รุน  ดังน้ี   
         รุนที ่1 ระหวางวันที ่3 – 6 พฤศจิกายน 2558          จํานวน  31 คน  
         รุนที ่2 ระหวางวันที ่10 – 13 พฤศจิกายน 2558       จํานวน  31 คน 
 

2.2.1  การประเมินผลปฏิกริิยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม รุนที ่1  
 

การประเมินผลภาพรวมการพัฒนาองคความรู ดานการพัฒนาธุรกิจตอเนื่องจากการใหบริการรถไฟฟา 
ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  รุนที ่1 มีผูเขารวมทั้งส้ิน 31 คน และมีผูแสดงความคิดเหน็
ผานแบบประเมินผล 31 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเขารวมดังกลาวฯ  
 
 สรุปการประเมินผล ปรากฏวา ผูเขารับการพัฒนาองคความรูสวนใหญมีความเหน็วา  

• ความรูที่ไดรับจากการเดินทาง เพ่ือพัฒนาองคความรู  ดานการพัฒนาธุรกจิตอเน่ืองจากการ
ใหบริการรถไฟฟา ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• ประสบการณที่ไดรับระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• ความเหมาะสมของระยะเวลาและชวงเวลาที่จัด ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• การประสานงานและบริการในการเดินทาง ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก   

• อาหารระหวางการเดินทาง ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดี  

•  พาหนะในการเดินทาง ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• โรงแรมที่พัก ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก 

•  ความพึงพอใจตอผูประสานงาน รฟม. ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจ รุนที ่1 

การพัฒนาองคความรู /การใหบรกิาร ระดับคะแนนความพึงพอใจ ความหมาย 
1. ความรูที่ไดรับ 4.45 ดีมาก 
2. ประสบการณที่ไดรับ  4.74 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาและชวงเวลาที่จัด 4.29 ดีมาก 
4. การประสานงานและการบริการในการเดินทาง   
   (ผูนําทวัร และการบริการอื่นๆ) 

4.65 
 

ดีมาก 

5.  อาหารระหวางการเดินทาง 3.84 ดี 
6.  พาหนะในการเดินทาง   4.48 ดีมาก 
7.  โรงแรมที่พัก 4.55 ดีมาก 
8. ความพึงพอใจตอผูประสานงาน รฟม.   4.71 ดีมาก 
9. สรุปภาพรวมการศึกษาดูงาน 4.52 ดีมาก 
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2.2.2  การประเมนิผลปฏิกริิยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม รุนที ่2 
 

การประเมินผลภาพรวมการพัฒนาองคความรู ดานการพัฒนาธุรกิจตอเนื่องจากการใหบริการรถไฟฟา 
ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  รุนที่ 2 มีผูเขารวมฯ ทั้งส้ิน 31 คน และมีผูแสดงความ
คิดเหน็ผานแบบประเมินผล 31 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเขารวมดังกลาวฯ  
 
 สรุปการประเมินผล ปรากฏวา ผูเขารับการพัฒนาองคความรูสวนใหญมีความเหน็วา  

• ความรูที่ไดรับจากการเดินทาง เพ่ือพัฒนาองคความรู  ดานการพัฒนาธุรกจิตอเน่ืองจากการ
ใหบริการรถไฟฟา ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• ประสบการณที่ไดรับระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• ความเหมาะสมของระยะเวลาและชวงเวลาที่จัด ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• การประสานงานและบริการในการเดินทาง ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก   

• อาหารระหวางการเดินทาง ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดี   

• พาหนะในการเดินทาง ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• โรงแรมที่พัก ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก  

• ความพึงพอใจตอผูประสานงาน รฟม. ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจ รุนที ่2 
 

 
การพัฒนาองคความรู /การใหบรกิาร 

 
ระดับคะแนนความพึงพอใจ  

 
ระดับคะแนนความพึงพอใจ  

   
1. ความรูที่ไดรับ 4.45 ดีมาก 
2. ประสบการณที่ไดรับ  4.68 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาและชวงเวลาที่จัด 4.32 ดีมาก 
4. การประสานงานและการบริการในการเดินทาง   
   (ผูนําทวัร และการบริการอื่นๆ) 

4.65 
 

ดีมาก 

5.  อาหารระหวางการเดินทาง 3.90 ดี 
6.  พาหนะในการเดินทาง   4.61 ดีมาก 
7.  โรงแรมที่พัก 4.29 ดีมาก 
8. ความพึงพอใจตอผูประสานงาน รฟม.   4.71 ดีมาก 
9. สรุปภาพรวมการศึกษาดูงาน 4.47 ดีมาก 
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สวนที่ 3     การจัดทํารายงานการพัฒนาองคความรู   
  
               การจัดทาํรายงานสรุปขอมูลองคความรูที่ไดจากการเดินทางเปดโลกทศันในการพัฒนาองคความรู
ดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน โดยใหผูเขารับการอบรม แสดงความคิดเหน็และเปนการแลกเปล่ียนทศันคติ 
แนวคิด และประสบการณที่ไดรับ แบงเปนจํานวน 4 กลุม โดยมีรายละเอยีดหวัขอการจัดทาํรายงาน ดังน้ี 
 

กลุมที ่ หวัขอการจัดทาํรายงาน 
 

1 การพัฒนาธุรกิจเขตบริหารพิเศษฮองกง 
(จากอดีต ปจจุบัน ระบบขนสงมวลชน การวางผังเมือง การทองเที่ยว เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม)  
 

2 การพัฒนาธุรกิจเขตบริหารพิเศษมาเกา  
(ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจ วิถชีีวิตจากอดีต ปจจุบัน)    
 

3 การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการพัฒนาเชิงพาณิชยและการบริหารระบบ ตั๋วโดยสาร  
 

4 การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

 
ผูเขาอบรมในแตละกลุมจัดทาํรายงาน จํานวนไมต่ํากวา 20 หนา พรอมจัดทาํรูปเลม    โดยกําหนดองคประกอบ
รูปแบบรายงาน  โดยมีองคประกอบของรายงาน ดังน้ี  

- คํานํา 
- สาระสําคัญ 
- ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 
- ปญหาและอปุสรรค 
- การประยุกตใชในบริบทของประเทศไทย 
- ส่ิงที่ไดรับจากการพัฒนาองคความรู , ขอเสนอแนะ   

 
ทั้งน้ี ผูเขาอบรมในแตละกลุม  ไดสรุปความรูที่ไดรับจากการเดินทางไปพัฒนาความรู  เปนรูปแบบคลิปวีดีโอ 
ความยาวไมเกนิ 10 นาท ี สรุปภาพรวมที่เกี่ยวของกบัหวัขอรายงานกลุมรับผิดชอบ ไมจํากดัเทคนิควิธีการทาํ
ผลงาน  ผูดําเนินการจัดการฝกอบรมไดนําลงเผยแพรในเว็ปไซตระบ บสารสนเทศการจัดการความรู                          
( www.km.mrta.co.th)   
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รายชื่อกลุมที่ 1 

                        หัวขอ การพัฒนาธรุกิจเขตบรหิารพเิศษฮอง 
(จากอดีต ปจจุบนั ระบบขนสงมวลชน การวางผงัเมือง การทองเที่ยว เศรษฐกิจวัฒนธรรม) 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สงักัด 

1 นางบัวสวรรค ภูบัวคํา พนักงานธุรการ  ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

2 นายจักวัชร  พฤกษานุศักดิ ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

3 นายพัฒนกาญจน ประทีปธนวงศ นิติกร  ฝายกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

4 น.ส.นนีนารา ทุงโปรง นิติกร  ฝายกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

5 นายเดโช ชวยเกิด ชาง  ฝายกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

6 น.ส.สิริกานต กรัษนัยรวิวงค นิติกร  ฝายกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

7 น.ส.ดรุณี ชนะบัว พนักงานธุรการ  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 นายบุญตวง นนทธิ ชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

9 นายประเสริฐ ยูซบ ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

10 นายธีรพล พุมพวง พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

11 นางจิตรลดา จิตรอาจ พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารงานกอสราง 1  

12 น.ส.นนัทนษิฎ นุมนวน พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

13 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

14 น.ส.กัญญาภัค เพ่ิมพูล  พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

15 น.ส.ปรารถนา เสารสุวรรณ พนักงานการเงิน   ฝายบัญชีและการเงิน 

16 น.ส.จิตปราณี  เสียงออน พนักงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบัญชีและการเงิน 
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                                               รายช่ือกลุมที่ 2 
หวัขอ การพฒันาธรุกิจเขตบริหารพิเศษมาเกา (ภาพรวมการพฒันาธรุกิจ วิถีชวีิตจากอดีต ปจจุบนั) 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

1 นายเกยีรตินิยม ฉิมพลี พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

2 นายยงยุทธ สุวรรณวงศ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

3 นายอลงกรณ เทยีมประยูร พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

4 นายธนกิจชัย แฟงเอม พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

5 น.ส.ลิศรา ศรีเจิดจา พนักงานธุรการ  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

6 นายสุภัค ทรพัยศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

7 นายนพคุณ สารวงษ โปรแกรมเมอร  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 นายประเชิญ คุมเกดิ ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

9 นายอาํนาจ มีด ี ชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

10 น.ส.พัชนี สุภาวรรณ พนักงานบริหารพัสดุ  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

11 นายสุพรหม ปานแจม พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

12 น.ส.กญัจหทัย เนียมลาภเนื่อง พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

13 น.ส.ชุติมา โลมรัตนานนท พนักงานบริหารงานทั่วไป  สํานักตรวจสอบ  

14 นายอนุวัฒน หมัดหมีม พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายปฏิบัติการ  

15 น.ส.ธนวรท เบ็ญจกลุ พนักงานทรพัยากรบุคคล  ฝายทรพัยากรบุคคล 

16 นางณฐมน ภาแกว พนักงานทรพัยากรบุคคล  ฝายทรพัยากรบุคคล 
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รายชื่อกลุมที่ 3 

        หวัขอ การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการพัฒนาเชงิพาณิชยและการบริหารระบบตั๋วโดยสาร  

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

1 น.ส.กฤตยา สกลุอารียมิตร พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

2 น.ส.จิตติพร ภัคพิรุฬหกลุ โปรแกรมเมอร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

3 นางรัชนก ตินตะชาติ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

4 น.ส.สุภาพร ดวงพิมพ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

5 นายประโยชน แยมสกลุ ชาง  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

6 นายหฏัฐวุฒิ พานิกลุ นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

7 นายชลัมพล หลาบนอก พนักงานบริหารระบบ
คอมพิวเตอร 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 นายสุกิจ อดุมพรวิเศษ ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

9 นายสุรศักด์ิ พรมดํา พนักงานบริหารงานทัว่ไป  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

10 น.ส.พิกลุ พิมพทอง พนักงานบริหารพัสด ุ 
รก.หน.จค. 

ฝายจัดซ้ือและบริการ  

11 น.ส.กญัญาภัค เพ่ิมพูล  พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

12 น.ส.กรชนก  วโรฬาร เลขานุการ  ผูวาการ 

13 นายศราวุธ สุทธิอรรถ นิติกร  ฝายกฎหมาย  

14 น.ส.ชภัทรกานต หสัยพงศพันธ พนักงานการเงิน  ฝายบัญชีและการเงิน 

15 น.ส.ทพิยศิร ิ ผลเกิด พนักงานวิเคราะหงบประมาณ   ฝายบัญชีและการเงิน 

16 น.ส.วลัยภรณ พรหมทองแกว พนักงานทรัพยากรบุคคล  ฝายทรพัยากรบุคคล 
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รายชื่อกลุมที่ 4  

            หัวขอ การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการรักษาความปลอดภัยและส่ิงอํานวยความสะดวก  
 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

1 นายนิติรัฐ ขุนราม นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

2 น.ส.เสาวภา ธงชัย นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

3 น.ส.จรรทพร วัฒนสุข นิติกร  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

4 นายสุวิทย ศรีมันตะ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

5 นายยุทธนา สุนทรนันท ชาง  ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

6 นายทศพล อุดมสิทธิพัฒนา ชาง  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 นายพรศักดิ ์ อยูม่ังมี ผูชวยชาง  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

8 นายสุรศักดิ ์ คําโสม พนักงานขับรถยนต  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

9 นายกรันต ดวงอาจ พนักงานบริหารพัสดุ  ฝายจัดซ้ือและบริการ  

10 นายอคัรวินท เพ็ญภูมิ นักการ  สํานักผูวาการ 

11 นายทวี มุงชมกลาง พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

12 น.ส.ยุพา จอยเจนสินธุ พนักงานบริหารงานทั่วไป  ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

13 น.ส.นัดดา เล้ียงจรูญรัตน นิติกร  ฝายกฎหมาย  

14 น.ส.กมลวรรณ นาวากาญจน พนักงานการเงิน  ฝายบัญชีและการเงิน 

15 น.ส.จํานงจิตต คุมครอง พนักงานการเงิน  ฝายบัญชีและการเงิน 
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กลุมที ่1 
 
การพัฒนาธุรกิจเขตบริหารพิเศษฮองกง  
(จากอดีต ปจจุบนั ระบบขนสงมวลชน การวางผงัเมือง การทองเที่ยว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม) 

 
ฮองกงไดกอตั้งข้ึนเพ่ือเปนสถานที่สําหรับการดําเนินธุรกิจและการคา และยังคงดําเนินตามวัตถุประสงคทั้งสอง
อยางจริงจังและประสบความสําเร็จเรื่อยมา ฮองกงมีธนาคารที่ใหญเปนอนัดับที่สีข่องโลกรวมถงึเปนศูนยกลางทาง
การเงินในดานสินทรัพยภายนอกประเทศ จึงเปรียบฮองกงเปน ‘ตลาดหุนของเอเชีย' พรอมสรรพดวยบริการทั้ง
ธนาคาร การประกนัภัยระหวางประเทศ การโฆษณา และการเผยแพรในหมูอตุสาหกรรมที่ใหญที่สุด นอกจากนี้
ฮองกงยังเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกจิที่ใหญเปนอันดับที่แปดในระดับการคาโลกและเปนหน่ึงในกลุมประเทศผู
สงออกสินคาประเภทของเลน เสื้อผา และนาฬิกาช้ันนําของโลก  

 

    
 

   

กอนที่องักฤษจะเขามาครอบครอง ฮองกงเปนชุมชนชาวประมงเล็ก  ๆและเปนสวรรคสําหรับนักเดินทางและโจรสลัดใน
ทะเลจีนใต ตอมาชวงทาํสงครามฝนกบัจีนในศตวรรษที ่19 องักฤษไดใชเกาะฮองกงเปนฐานทพัเรือ เม่ือสงครามฝน
ครั้งแรกส้ินสุดลงเกาะฮองกงไดตกเปนขององักฤษเน่ืองจากขอตกลงตามสนธิสัญญานานกงิในป ค.ศ. 1842 และ
เซอรเฮนรี่พอตทงิเกอร ไดถูกแตงต้ังใหเปนผูวาการรัฐคนแรก ความขัดแยงระหวางอังกฤษและจีนยังคงดําเนิน
ตอไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งเม่ือป  ค.ศ. 1860 อังกฤษไดยึดเกาลูนและเกาะ  Stonecutters ซ่ึงเดิมอยูภายใต             
การปกครองของประเทศจีนมาเปนดินแดนของตนเองเพ่ิมเติม  ในป ค.ศ.1898 อังกฤษบังคับใหจีนตกลงทาํ
สัญญายินยอมใหองักฤษเชาเขตนิวเทอรริทอรี่ส ซ่ึงรวมถึงเกาะตางๆ  ใกลเคียงจํานวน 235 เกาะ เปนระยะเวลารวม
ทั้งส้ิน 99 ป การตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีเปนไปอยางชาๆ ในตอนตนของศตวรรษที่ 20 ฮองกงเปนสถานที่หลบภัย
สําหรบัผูถูกเนรเทศจากประเทศจีนจากเหตุการณการกอต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือป ค.ศ. 1912 หลังจากที่
ญ่ีปุนยึดแมนจูเรียในป 1932 สงครามชิโน – ญ่ีปุน จึงเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1937 ตลอดสามสิบปหลังจากที่ญ่ีปุนได
เขาครอบครองประเทศจีน ชาวจีนหลายพันคนไดเขาล้ีภัยในฮองกง ในป ค.ศ. 1937 มีผูล้ีภัยเขาฮองกงประมาณ 
100,000 คน ป ค.ศ. 1938 มีผูลี้ภัย 500,000 คน และในป ค.ศ. 1939 มีผูลี้ภัยจํานวน 150,000 คน สงผลให 
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ฮองกงมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสงครามโลกครั้งที่  2 โดยมีประชากรรวม 1.6 ลานคน 
เน่ืองจากมีประชากรไหลทะลักเขามาเปนจํานวนมาก ทาํใหประชากรประมาณ 500,000 คนไมมีที่อยูอาศัยและ
ตองใชริมถนนเปนที่หลับนอน สงครามโลกครั้งที่สองทาํใหชีวิตการจัดระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจของฮองกง
พังทะลาย ในวันคริสตมาสของป ค.ศ. 1941 กองทพัองักฤษยอมจํานนและยกเกาะฮองกงแกญ่ีปุน เรือดํานํ้าของ
สหรฐัไดเขาขัดขวางแผนการณของญ่ีปุนที่จะใชฮองกงเปนฐานสําหรับการโจมตีตอไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ตอมาญ่ีปุนพายแพในสงครามเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 1945 องักฤษจึงไดเขตดินแดนใหมกลับคืนมาหลังจ ากที่
ญ่ีปุนพายแพ พลเรือนจีนกก็ลับเขามาในอัตราเกือบ 100,000 คนตอเดือน ทําใหฮองกงมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 1.8 ลานคน ในปลายป ค.ศ. 1947 จากน้ันในป ค.ศ. 1948-1949 เปนระยะเวลาที่กองกาํลังของรัฐบาล
จีนเร่ิมจะเผชิญกบัความพายแพในสงครามกบัฝงคอมมิวนิสต ฮองกงจึงมีประชากรทะลักเขาประเทศในปริมาณ
มากที่สุดเปนประวัติศาสตร  ประชากรหลายพันคนซ่ึงสวนใหญมาจากมณฑลกวางตุง  เซ่ียงไฮ และเมืองที่เปน
ศูนยกลางการคาอื่นๆ ไดอพยพเขามาในชวงป 1949 ทาํใหจํานวนประชากรในชวงฤดูใบไมผลิของป ค.ศ. 1950 เพ่ิม
มากถงึ 2.2 ลานคน และต้ังแตนั้นเปนตนมาฮองกงมีประชากรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในปจจุบันมีประชากรรวม
ทั้งส้ิน เกือบ 7 ลานคน เม่ือวันที ่1 กรกฎาคม 1997 องักฤษไดทาํพิธีสงคืนเกาะฮองกงใหแกจีนและจัดใหเปน
เขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตนโยบายหน่ึงประเทศสองระบบ ในป ค.ศ. 1984 มีปฏิญญา
รวมชิโน-อังกฤษ โดยใหสิทธิฮองกงในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ระบบกฎหมายและสังคมอยางเสรีตอไปได
อกีเปนเวลา 50 ป หลังจากป ค.ศ. 1997 ปจจุบันฮองกงยังคงเปนเมืองที่นาสนใจ 

 

    
    

    
    

ฮองกงเปนเกาะทางตะวันออกเฉียงใตของจีน ประกอบดวยเกาะฮองกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกวา 
New Territories (ซ่ึงเปนสวนที่ติดกับชายแดนจีน ) รวมถงึเกาะเล็ก ๆ อกี 235 เกาะ โดยเกาะที่ใหญที่สุด คือ  
เกาะลันเตา (ซ่ึงเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮองกง  และ Disneyland) รวมพ้ืนที่ทั้งส้ิน 1,103 ตาราง
กโิลเมตร ฮองกงไมมีทรัพยากรธรรมชาติใด  ๆมีลักษณะพ้ืนที่สวนใหญเปนเกาะมีที่ราบเปนสวนนอย และลอมรอบ
ดวยทะเล จึงทําใหฮองกงมีศักยภาพในการเปนทาเรือนํ้าลึกสําหรับทาํการคากบัตางประเทศ  ฮองกงอยูภายใต
การปกครองของสหราชอาณาจักรซ่ึงไดทาํสัญญาเชาฮองกงและพ้ืนที่อื่นเพ่ิมเติมจากจนีเปนเวลานานถึง 100 ป 
และไดกลับมาคืนสูการปกครองของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม  2540 ในชวงดังกลาว  สหราชอาณาจักรได                                 
วางโครงสรางที่ดี 
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ในดานตางๆ ใหกับฮองกง โดยเฉพาะระบบกฎหมาย ระบบการคมนาคม ระบบราชการ และระบบการศึกษา 
ฮองกงจึงมีวัฒนธรรมแบบตะวันออกผสมตะวันตก และมีคานิยมที่หยั่งรากลึกในเรื่องการเคารพกฎหมาย   สิทธิ
สวนบุคคล หนาที่พลเมืองที่ดี และการตอตานการคอรัปชัน ฮองกงเปนเขตบริหารพิเศษของจีนภายใตหลักการ 
“One country, two systems” ตามที่ระบุในกฎหมายธรรมนูญของฮองกง หรือที่เรียกกันวา  Basic Law ซ่ึง
ไดเริ่มใชต้ังแตฮองกงคืนสูการปกครองของจีนเม่ือป  2540 กฎหมายนี้ระบุใหฮองกงธํารงไวซ่ึงโครงสรางทาง
เศรษฐกจิ กฎหมาย และสังคมในปจจุบันเปนเวลาอีก 50 ป และภายใตหลักการดังกลาว จีนไดใหอสิระแกฮองกง
อยางมากในการบริหารบานเมืองในดานตาง ๆ ยกเวนดานการตางประเทศและดานการทหาร ซ่ึงรัฐบาลจีนเปน
ผูดูแล 

  
 

    
    

    
 
Basic Law  

1. Basic Law ไดกําหนดใหคนฮองกงเลือกตั้งผูบริหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติโดยผาน
สมาชิกคณะกรรมการเลือกต้ัง (Election Committee) จํานวน 800 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังและแตงตั้ง 

2. ระบบการเมืองฮองกง ประกอบดวย  
o สภานิติบัญญัติ (Legislative Council) ซ่ึงมีสมาชิกทั้งส้ิน 60 คน มาจากการเลือกต้ังโดย

สมาชิกคณะกรรมการเลือกต้ัง 
o สภาเขต (District Council) 18 แหงที่ดูแลการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในเขต สมาชิก

เขตสวนใหญมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนของแตละเขต 
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ฮองกงประกอบไปดวยเขตบริหารงานทั้งหมด 18 เขต ดังน้ี 

พื้นที ่ เขต  

เกาะฮองกง(Hong Kong Island) 1.Central and Western 

2.Wan Chai  

3.Eastern  

4.Southern  

เกาลูน (Kowloon 5. Yau Tsim Mong 

6. Kowloon City 

7. Kwun Tong  

8. Sham Shui Po 

9. Wong Tai Sin 

เขตดินแดนใหม (New Territories) 10. Islands 

11. Kwai Tsing  

12. Tsuen Wan  

13. Sha Tin  

14. Sai Kung  

15. Tuen Mun  

16. Yuen Long  

17. Tai Po  

18. North  
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ระบบขนสงมวลชนของฮองกง 

 

ฮองกงเปนเมืองที่มีการพัฒนาดานเครือขายการคมนาคมขนสงสูงทั้งของรัฐ  และเอกชน การ
เดินทางในแตละ วันของชาวฮองกง 90% เปนการใชขนสงสาธารณะ  และทําใหฮองกงเปนเมืองหน่ึงที่มีขนสง
สาธารณะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเมืองหนึ่งของโลก เพ่ือความสะดวกสบายจึงมีบัตรเงินสด  (Octopus 
Card) เปนบัตรที่ไวใชจายคาโดยสารรถไฟ, รถราง, รสบัส, เรือขามฟาก และยังสามารถใชไดที่รานสะดวกซ้ือกบั
รานอาหารฟาสตฟูดเชนกนั 
 

รถไฟฟา MTR 
 

  

                 

ระบบรถไฟฟา MTR เปนรถไฟใตดิน ซ่ึงถอืวาเปนหวัใจหลักของการเดินทางสําหรับชาวฮองกง 
รวมถึงนักทองเที่ยว เพราะรถไฟฟา MTR สามารถพาเราเดินทางไปในจุดทองเที่ยวหลัก  ๆไดเกอืบ 100% อาจจะมี
บางจุดที่ตองตอรถบัส หรอื รถแทก็ซ่ีไปอีกหนอย แตกถ็อืวาครอบคลุมมากที่สุดแลวสําหรบัการใชบริการก็งายๆ 
คือ ถามีบัตรปลาหมึก (Octopus Card) ก็สามารถใชบัตรปลาหมึกแตะทีช่องเขา และออกไดทนัท ีแตถาไมมีบัตร
ปลาหมึก กเ็ดินไปที่ตูขายบัตรอตัโนมัติ หรือ เคาเตอรขายบัตรก็ได  
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รถบัส หรือ รถประจําทาง 

 

  

              สําหรบัที่ฮองกงแลวการใชบริการรถบัสไมไดเปนเรื่องที่ลําบากเลย เพราะวาระบบตางๆ จัดการไวได
ดีมาก  ๆปายจะมีบอกไวชัดเจนวา สถานีไหนมีรถบัสสายไหนมาจอดบาง และจะมาตรงเวลามาก สวนเรื่องการจาย
คาโดยสารกส็ามารถใชบัตรปลาหมึก  (Octopus Card) ในแตละปายจะมีบอกไวอยูแลววาคาโดยสารเทาไหร  
สวนรถบัสอีกประเภทนึงที่มีใหบริการคือ Minibus ลักษณะจะคลายรถตูทั่วไป มี 16 ที่น่ัง ซ่ึงรถ Minibus จะมี 
2 สีคือ หลังคาสีเขียวกบัหลังคาสีแดง ความแตกตางคือ หลังคาสีเขียวจะคิดคาบริการราคาเดียวตลอดสาย แต
หลังคาสีแดงจะคิดคาบริการตามระยะทาง  

 
เรือเฟอรรี ่(Star Ferry Hong Kong) 

  
 ฮองกงมีทาเรือหลักสองแหงที่ใหบริการเรือไปยังมาเกา คือ ทาเรือเฟอรรี่ฮองกง-มาเกาในศูนยชุนต๊ัก
ที่ต้ังอยูบนเกาะฮองกง และทาเรือเฟอรรี่จีน (ฮองกง) ที่ต้ังอยูในจิมซาจวย เกาลูน มีบริษัทใหบริการเดินเรือสอง
บริษัท คือ TurboJET และ The Cotai Strip CotaiJet™ ซ่ึงทั้งสองบริษัทน้ีมีทั้งเรือ Jetfoil และเรือ TriCat 

ทาเรือเฟอรรี่ฮองกง-มาเกาในศูนยชุนต๊ักเปนทาเรือที่ผูโดยสารใชมากที่สุด  ทาเรือแหงน้ีต้ังอยู
เหนือสถานีรถไฟฟาใตดินเชิงวาน (MTR หรือ Mass Transit Railway) ถัดไปจากสถานีรถประจําทางและรถประจํา
ทางขนาดเล็กสายตาง  ๆทั่วฮองกง ซ่ึงรวมถึงรถประจําทางจากสนามบินดวย ศูนยชุนต๊ักมีทาเรือเฟอร รี่ฮองกง-มา
เกา ลานจอดเฮลิคอปเตอร สํานักงานจองโรงแรมในมาเกา และบริษัทนําเที่ยว รวมถึงเคานเตอรใหบริการขอมูล
ของสํานักงานการทองเที่ยวของรัฐบาลมาเกาดวย ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
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รถราง 2 ชั้น (Hong Kong Tram) 

 

  
 

การเดินทางดวยรถราง 2 ช้ัน ของฮองกงเปนการบริการที่คลาสสิคมากๆ อยูคูกบัเกาะฮองกงมาต้ังแตป 
พ.ศ. 2447 แตการบริการรถรางจะมีเฉพาะบนเกาะฮองกงเทาน้ัน  (Hong Kong Island) รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 13 กโิลเมตร 

 
รถแทก็ซี ่

 

  

เราสามารถใชบริการรถแทก็ซ่ีไดตามยานชุมชน หนาโรงแรม หนาหางสรรพสินคา ทั่วไป โดยให
สังเกตปายไฟหนารถจะเขียนวา "For Hire" ซ่ึงรถแทก็ซ่ี 1 คัน จะสามารถรับผูโดยสารไดไมเกนิ 4-5 คน หรอืดู
ปายสีเขียวที่ติดอยูดานหนาและดานหลังรถ และตองไมลืมคาดเข็มขัดนิรภัยดวย เพราะวากฎหมายเคาระบุไววาทั้ง
คนขับและผูโดยสารจะตองคาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ทะเบียนรถของฮองกงดานหนาและดานหลังจะเปนคน
ละสีกนั ดานหนาทะเบียนจะเปนสีขาวเพ่ือใหคนขับรูวาขณะน้ีกาํลังขับรถสวนเลน สวนดานหลังจะเปนทะเบียน
สีเหลืองเพ่ือใหคนขับรูวาขณะน้ีเรากาํลังขับรถตามหลังอยู 
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การวางผังเมือง การทองเท่ียว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
 

ฮองกงเปนเมืองที่มีความหลากหลายทางดานสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนอยางเห็นไดชัด ทั้งตึกสูงระฟา อาคารทันสมัย ตลาดขายของพ้ืนเมือง ตลาดขายของเกา วัด
วาอาราม หรือแมแตแปลงปลูกผัก  จากความหลากหลายเหลาน้ี จึงทาํใหทวัรฮองกง มีมนตเสนห  ดึงดูด
นักทองเที่ยวอยางมากมาย นักทองเที่ยวสามารถพบกับส่ิงที่นาสนใจและหลากหลาย  โดยเราสามารถแบงเขต
ทองเที่ยวสําหรบัสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลักๆ ออกเปน 3 เขต คือ เกาะฮองกง ฝงเกาลูน เขตนิวเทอรริทอ
ร่ีส และหมูเกาะตางๆ 

 
เน่ืองจากประเทศฮองกงเคยถูกปกครองจากทั้งอังกฤษและจีน ดังน้ันฮองกงจึงเปนอกีเมืองหน่ึง

ซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตโดยสวนใหญแลวชาวฮองกงไดรับอิทธิพลทาง วัฒนธรรมมาจากจีน
แผนดินใหญเหน็ไดจากเทศกาลสําคัญตางๆ  ที่สวนใหญจะจัดข้ึนตามขนบธรรมเนียมแบบจีน รวมถงึความเช่ือเรื่อง
ภูตผีปศาจ พิธีกรรมและความเช่ือเกี่ยวกบัโชคลาง ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการดํารงชีวิตของชาวฮองกง โดยเฉพาะ
เรื่อง ฮวงจุย ความเช่ือโบราณเกี่ยวกบัศิลปะการจัดวางตําแหนงของอาคารหรอืสิ่งของใหสอดคลองกบัธรรมชาติ 
เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต นอกจากน้ีชาวฮองกงยังเคารพนับถือมังกรเพราะถอืวาเปนสัญลักษณของความ
ย่ิงใหญ ความรุงเรืองและการเฉลิมฉลองดวย 

 
ฮองกงคือสีสันแหงวัฒนธรรมประเพณีอนัละลานตานาอศัจรรย  เมืองใหญซ่ึงหลากหลายดวย

ผูคนตางชาติภาษา ที่ซ่ึงความใหมและความเกาพบกันอยูตลอดเวลา ต้ังแตหอคอยเหล็กกลาสองประกายระยับ 
ไปจนถึงวัดวาอารามอันงดงาม ซ่ึงไดรับการอนุรักษอยางดี ลักษณะอนัไมหยุดน่ิงของฮองกงหลอหลอมข้ึนจาก
อดีตอนัมั่งคั่งประกอบกับความฝนถงึอนาคต การผสมผสานทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแตโบราณกาล
เปนอีกดานที่นาต่ืนใจที่สุดสําหรบัการมาเยือนฮองกง และเปนเอกลักษณโดดเดนที่นครแหงชีวิตภาคภูมิใจ จึงมี
การจัดโครงการ สีสันวัฒนธรรมข้ึน เพ่ือพานักทองเที่ยวไปสัมผัสโอกาสอนันาพิศวงตาง ๆ เพ่ือใหเขาถึงวิถชีีวิต
ของฮองกงไดอยางลึกซ้ึงมากข้ึน   

 
นักทองเที่ยวยังอาจเรียนรูมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของฮองกงดวยการเยี่ยมชม

อนุสรณส่ิงกอสรางที่เปนสัญลักษณของฮองกง แหลงประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
จะพาคุณสัมผัสโลกของฮองกงในอดีต หย่ังซ้ึงถึงเสนหแหง วัฒนธรรมที่กอรางข้ึนในนครซ่ึงกาวไปขางหนาไม
หยุดย้ังน้ี  
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เมืองสําคัญ/เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
เขตสําคัญของฮองกง  
พ้ืนที่ของฮองกงแบงออกไดเปน 3 สวน คือ Hong Kong, Kowloon และ New Territories โดยมีการแบงเขต
การปกครองออกเปน 18 เขต ดังนี ้ 
 

1. Hong Kong  
 

1.1  Central & Western 
 
เขต Central & Western มีพ้ืนที่ประมาณ 1,255 เฮคตาร (1 เฮคตาร = 10,000 ตารางกิโลเมตร) มี

ประชากรจํานวน 259,300 คน เปนเขตที่มีการพัฒนาเปนอนัดับแรกๆ  ของฮองกง โดยปจจุบันนับเปนเขตใจ
กลางเมืองของฮองกง ทั้งยังเปนศูนยกลางการคา การเงิน กฎหมาย และการเมือง เขต Central & Western มี
สถาปตยกรรมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรหลายแหง อาท ิอาคารสภานิติบัญญัติเกา ทาํเนียบรัฐบาล และ
ศาลสูง นอกจากน้ี ยังเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญ อาท ิสํานักงานใหญของบริษัททางการเงิน สถานกงสุลใหญของ
ประเทศตาง ๆ และหนวยงานราชการของรัฐบาลฮองกง 

ยานเซ็นทรัล (Central) 
เขตเซ็นทรลัเปนศูนยกลางทางธุรกิจของฮองกง  เปนที่ต้ังของบริษัทธุรกิจช้ันนําของเอเชีย  ธนาคาร

นานาชาติ สํานักงานใหญของรัฐบาล  และอาคารศาลสูงสุด พ้ืนที่สวนใหญประกอบไปดวยตึกสูงระฟา  ที่เปน
อาคารสํานักงานและศูนยการคาอนัทนัสมัย  ตลอดจนโรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารที่มีช่ือเสียงที่ต้ังอยูในยาน
เซ็นทรัลน้ี ไดแก อาคาร Bank of China Tower และ อาคาร HongKong Bank นอกจากน้ีเรายังสามารถพบเหน็
สวนสาธารณะที่รมรื่นเขียวขจีแทรกตัวอยูทั่วไป นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมายังเขตเซ็นทรลัไดโดยรถไฟใตดิน ลง
สถานี Central หรอื สถานี Hongkong ฮองกงมีช่ือเสียงในดานการเปนแหลงชอปปง โดยยานที่มีช่ือเสียง  เชน 
ถนนนาธาน (จิมซาจุย) ยานเซ็นทรลั เปนตน และฮองกงไดมีการสรางวัฒนธรรมการใชถงุหรือประเปาในการซ้ือ
สินคาหากตองการถุงใสของตองจายเงินเพ่ิม 50 เซน แหลงทองเที่ยวอื่น  ๆเชน สวนสนุก ฮองกง ดิสนียแลนด รีสอรท 
สวนสนุกโอเชียนปารค วิกตอเรียพีค พระใหญวัดโปลิน (พระไวโรจนพุทธะ) วัดหวังตาเซียน อาวน้ําตื้น Repulse 
Bay นอกจากน้ันยังมีการแสดง Symphony of lights ซ่ึงเปนมัลติมีเดียโชวที่ติดตั้งถาวรใหญที่สุดในโลก 

 

1.2   Wan Chai 
เขต Wan Chai ต้ังอยูทางตอนเหนอืของเกาะฮองกง มีพ้ืนที่ประมาณ 976 เฮคตาร มีประชากรจํานวน 

16,000 คน ในอดีตพ้ืนที่บริเวณดังกลาวเปนหมูบานชาวประมง เขต Wan Chai จึงนับเปนอีกเขตหน่ึงที่มีความ
เกาแกและเต็มไปดวยกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิม แมวาปจจุบันจะไดรับการพัฒนาใหเปนเขตศูนยกลางธุรกจิ/
การจัดแสดงสินคา/การทองเที่ยว/กฬีาแลวกต็าม โดยสถานที่สําคัญ ไดแก Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre  
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1.3  Southern 
เขต Southern ต้ังอยูทางตอนใตของเกาะฮองกง มีพ้ืนที่ประมาณ 4,000 เฮคตาร มีประชากรจํานวน 

280,000 คน มีอาณาเขตติด Pacific Ocean และมีชายหาดซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยวคอนขางมาก  อาทิ ชายหาด 
Repulse Bay, Shek O และ Stanley ระบบคมนาคมในเขต ไดแก รถประจําทาง รถมินิบัส และรถแทกซ่ี โดย
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินโครงการกอสรางรถไฟฟาใตดิน (MTR) สาย South Island (East) ซ่ึงคาดวาจะแลว
เสร็จในป 2558 

1.4  Eastern 
เขต Eastern ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮองกง  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,900 เฮคตาร มี

ประชากรจํานวน 588,000 คน มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบายดวยเครือขายรถไฟใตดิน  (Mass Transit 
Railway-MTR) รถประจําทาง รถราง และเรือ สถานที่สําคัญ ไดแก Victoria Park ซ่ึงเปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุด
ของฮองกง, Taikoo Shing ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาที่พักอาศัยขนาดใหญ และมีหางสรรพสินคาขนาดใหญที่สุดใน
เขต Eastern, Hong Kong Museum of Coastal Defence 

 

2.  Kowloon 
2.1  Kwun Tong 

เขต Kwun Tong ตั้งอยูทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาลูน  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,130 เฮคตาร มี
ประชากรจํานวน 609,700 คน และเปนหน่ึงในเขตเมืองที่มีการพัฒนาเปนอันดับแรก  ๆของฮองกง เนื่องจากจํานวน
ประชากรในเขตเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหอปุสงคดานที่พักและบริการดานการแพทยเพ่ิมข้ึนดวย รัฐบาลจึงได
ดําเนินโครงการพัฒนาเขตชุมชนเกาและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  อาทิ การกอสราง /บูรณะสถานศึกษา 
สถานพยาบาล และสนามกฬีากลางแจง ทําใหปจจุบันประชาชนในเขต Kwun Tong มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

2.2  Sham Shui Po 
เขต Sham Shui Po ต้ังอยูตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรเกาลูน  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,047 เฮคตาร             

มีประชากรจํานวน 365,600 คน ประชากรมีรายรับเฉล่ียคอนขางตํ่า  และสวนใหญเปนผูสูงอายุ  เขต Sham 
Shui Po เปนเขตศูนยกลางอุตสาหกรรมและการคาที่มีการพัฒนาเปนลําดับแรกๆ  ในฮองกง ทั้งนี้ แมวาปจจุบัน
โรงงานสวนใหญจะยายไปตั้งในจีนแลว แต Sham Shui Po ยังคงเปนศูนยกลางการคาสงสินคา โดยเฉพาะเส้ือผา
และของเบ็ดเตล็ด นอกจากนี ้ยังเปนศูนยกลางจําหนายคอมพิวเตอรและอปุกรณอเิล็กทรอนิกสดวย  

 

2.3  Yau Tsim Mong (YTM) 
เขต YTM ตั้งอยูทางตอนใตของคาบสมุทรเกาลูน มีพ้ืนที ่7 ตารางกโิลเมตร มีประชากรจํานวน 301,800 

คน จัดเปนเขตที่มีประชากรคอนขางหนาแนน  และมีนักทองเที่ยวคอนขาง เยอะ เน่ืองจากมีโรงแรม และ
หางสรรพสินคาต้ังอยูเปนจํานวนมาก และยังเปนศูนยกลางการคาปลีกและจับจายใชสอยของคนทองถ่ินดวย  
สถานที่สําคัญในเขต YTM ไดแก Hong Kong Cultural Centre, Hong Kong Museum of Art, Hong Kong 
Space Museum, Hong Kong Science Museum และ Hong Kong Museum of History 
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2.4  Kowloon City 

เขต Kowloon City มีพ้ืนที่ประมาณ 1,000 เฮคตาร มีประชากรจํานวน 374,300 คน สวนใหญอาศัยอยู
ในบานพักเอกชน พ้ืนที่ในเขตแบงเปนสวนการคาและอตุสาหกรรม และมีโรงเรียนมากถงึกวา 200 แหง โดยมี
มหาวิทยาลัย Hong Kong Baptist University และ Open University of Hong Kong นอกจากน้ี เขต 
Kowloon City ยังเปนเขตที่มีชุมชนไทยตั้งอยูดวย 

2.5  Wong Tai Sin 
เขต Wong Tai Sin ต้ังอยูทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาลูน มีพ้ืนที ่9.26 ตารางกโิลเมตร มีประชากร

จํานวน 420,000 คน Wong Tai Sin เปนเขตที่มีบานพักรัฐบาลคอนขางมาก (รอยละ 85 ของประชากรในเขต 

พักอยูในบานพักรัฐบาล ) สถานที่สําคัญในเขต Wong Tai Sin ไดแก วัด Wong Tai Sin Temple ซ่ึง
เปนวัดเตาเพียงแหงเดียวในฮองกง และสํานักชี Chi Lin 

3.  New Territories 
3.1  Islands 

เขต Islands มีพ้ืนที่ประมาณ 17,600 เฮคตาร ประกอบไปดวยเกาะตาง ๆ กวา 20 เกาะ โดยเกาะที่มี
ขนาดคอนขางใหญ คือ Lantau Island, Lamma Island และ Cheung Chau มีประชากรทั้งสิ้น 151,000 คน 
ซ่ึงสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่  Tung Chung New Town เขต Islands เปนเขตที่มีช่ือเสียงดานบานพักตาก
อากาศและภัตตาคารอาหารทะเล สถานที่สําคัญ ไดแก Cheung Sha Beach, Giant Buddha in Po Lin 
Monastery, AsiaWorld-Expo, Tai O Fishing Village และ Hong Kong Disneyland 

3.2  North 
เขต North ตั้งอยูเหนือสุดของฮองกง มีพ้ืนที่ 168 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจํานวน 305,100 คน เขต 

North มีอาณาเขตติดกบัเมืองเซินเจิ้นของจีนโดยมีแมน้ําขวางกั้น จึงเปนเขตเช่ือมตอที่สําคัญระหวางฮองกงกบั
เมืองเซินเจิ้นและมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนในดานตาง  ๆระหวางฮองกงกบัจีน 

3.3 Sha Tin 
เขต Sha Tin มีพ้ืนที่ประมาณ 6,940 เฮคตาร มีประชากรจํานวน 630,273 คน Sha Tin เปนเขตใหมที่มี

การพัฒนาอยางสมบูรณแลว พ้ืนที่สวนใหญเปนชุมชน  และมีเขตอตุสาหกรรมเบา 4 แหง ไดแก Tai Wai, Fo 
Tan, Siu Lek Yuen และ Shek Mun เขต Sha Tin มีเสนทางสําหรับข่ีจักรยานโดยเฉพาะ และเปนที่นิยมสําหรับ
ทั้งชาวทองถ่ินและนักทองเที่ยว 

3.4  Tseun Wan 
เขต Tseun Wan เปนพ้ืนที ่New Territories ที่ไดรับการพัฒนาเปนแหงแรกของฮองกง มีพ้ืนที่ประมาณ 

6,000 เฮคตาร มีประชากรจํานวน 300,000 คน เขต Tseun Wan นับเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงแถบ
ตะวันตกของ New Territories และยังเปนทางผานสูทาอากาศยานนานาชาติฮองกง ทั้งน้ี แมวาจะมีการสราง 
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บานพักเอกชนและอาคารพาณิชยในชวงหลายปที่ผานมาเปนจํานวนมาก  แตบางพ้ืนที่ในเขตยังคงเปนชนบท  
สถานที่สําคัญ ไดแก วัด Yuen Yuen, Western Monastery และ Chuk Lam Sim Yuen 

3.5  Yuen Long 
เขต Yuen Long ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ New Territories มีพ้ืนที่ประมาณ 14,430 เฮคตาร 

มีประชากรจํานวน 560,000 คน แมจะมีการพัฒนา Yuen Long ใหเปนเขตเมืองอยางรวดเร็ว แตวัฒนธรรม
ประเพณีด้ังเดิมบางอยางยังคงอยู  อาทิ Tin Hau Festival นอกจากน้ี Yuen Long ยังมีช่ือเสียงดานสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ อาท ิHong Kong Wetland Park 

3.6  Sai Kung 
เขต Sai Kung มีพ้ืนที่ประมาณ 12,680 เฮคตาร เปนเขตที่มีช่ือเสียงดานการชมทัศนียภาพทาง

ธรรมชาติสําหรบัทั้งชาวทองถ่ินและนักทองเที่ยว นอกจากน้ี ยังข้ึนช่ือดานภัตตาคารอาหารทะเล สถานที่สําคัญ 
ไดแก Hong Kong University of Science and Technology 

3.7  Tuen Mun 
เขต Tuen Mun ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ New Territories มีพ้ืนที่ประมาณ 8,200 เฮคตาร 

Tuen Mun เปนหน่ึงในเขตแรก ๆ ที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองใหม สงผลใหประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จาก
จํานวน 20,000 คน ในป ค.ศ. 1960 เปนจํานวน 500,000 คน ในปจจุบัน สถานที่สําคัญ ไดแก Lingnan 
University 

3.8  Kwai Tsing 
เขต Kwai Tsing ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ New Territories มีพ้ืนที่ประมาณ 1,983 เฮคตาร มี

ประชากรจํานวน 516,200 คน เขต Kwai Tsing เปนที่ต้ังของทาเรือคอนเทนเนอร  Kwai Chung และทาเรือ
คอนเทนเนอร Tsing Yi มีบทบาทสําคัญในภาคการขนสงสินคาของฮองกง 

3.9  Tai Po 
เขต Tai Po ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ New Territories มีพ้ืนที่ประมาณ 14,800 เฮคตาร มี

ประชากรจํานวน 300,000 คน Tai Po เปนเขตที่มีการผสมผสานระหวางหมูบานชนบทกบัเขตเมืองที่พัฒนา
แลว โดยเขตเมืองจะมีหางสรรพสินคาหลายแหงและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการ 

 
 
การทองเที่ยว  

1. เทมเปล สตรีท แหลงชอปปงสุดคึกคัก  นานาสินคาราคาถกูบนแผงลอย  เคลาแสงไฟ อาท ิ
เส้ือผา ปากกา นาฬิกา ซีดี อปุกรณไฟฟา จนถงึกระเปาเดินทาง สุดถนนเติมสีสันดวยหมอดูดวงโชคชะตา และ
การแสดงง้ิว เปดระหวาง ส่ีโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ชวงเวลาที่ผูคนหนาแนนที่สุดคือยามฟามืดหลังพระอาทติยตกดิน 

 
 
 



37 
 

 
2. หวองไทซิน หนึ่งในวัดที่มีช่ือเสียงที่สุดของฮองกง และถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญมากแหง

หน่ึง ทกุๆ ปจะเนืองแนนดวยนักทองเที่ยวหลายลานคน อาคารวัดตกแตงแบบจีนโบราณ สรางจุดสนใจทามกลาง
สังคมเมืองเกาลูน วัดซิก ซิก หยวน หวองไทซิน เปนศูนยรวมความเช่ือทางศาสนา 3 ลัทธิ ไดแก เตา พุทธ และ
ขงจ๊ือ 

 
3. โอเชี่ยนปารค สวนสนุกขนาด 200 เอเคอร ต้ังอยูทางตอนใตของเกาะฮองกง เปดใหบริการในป 

ค.ศ. 1977 ต้ังแตน้ันมากก็ลายเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตลอดกาลของฮองกง เพราะมีเครื่องเลนมากมาย 
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรายลอม รถกระเชาที่พานักทองเที่ยวเพลิดเพลินกับทวิทศันจากเบื้อง ลางสูยอดเขา 
ดึงดูดใจดวยลูกแพนดายักษ 2 ตัว และพิพิธภัณฑแมงกะพรุนทะเลแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
 
4. ฮองกงดสินียแลนด ดินแดนแหงจินตนาการ อาณาจักรแหงแฟนตาซี โลกแหงอนาคต และหวัใจ

รักการผจญภัย มิคกี้เมาสรอตอนรบัคุณสูดินแดนแหงความสุขที่สุดของโลกใบน้ี พรอมเครื่องเลนมากมายที่มี
เฉพาะที่น่ีที่เดียวในฮองกง 

 
5. ดอกชงโคบานตลอดกาล (โกลเดน โบฮิเนีย) ประติมากรรมของขวัญที่จีนแผนดินใหญมอบให

ฮองกง เพ่ือแสดงความยินดีที่ฮองกงไดกลับมารวมเปนหน่ึงเดียวกับแผนดินแม  หลงัจากที่ตองแยกกนัเปนเวลานาน
กวา 150 ป ใกลกนัมีอนุสาวรียของการรวมกนัเปนหน่ึง ที่จารึกลายมือของประธานาธิบดีเจียง เจอหมิน ในทกุๆ เชา
จะมีพิธีเชิญธงชาติข้ึนสูยอดเสา 
 

6. หอนาฬกิา หนึ่งในสัญลักษณอันโดดเดนแหงจิมซาจุย เดิมทเีปนสวนหน่ึงของสถานีตนทางของรถไฟ
สายเกาลูน-แคนตัน (KCR) สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1915 หอคอยทําจากอฐิสีแดงและหินแกรนิต สูง 44 เมตร เปน
อนุสรณชวนใหรําลึกถงึสมัยอาณานิคม ปจจุบันพ้ืนที่ของสถานีรถไฟไดกลายเปนที่ต้ังของศูนยวัฒนธรรมฮองกง 
หลังคาทรงโคงและดีไซนทางดานสถาปตยกรรมที่ดูทนัสมั ยกลายเปนฉากหลังอันงดงามของหอนาฬกิาแหงนี้  
และบริเวณน้ีในชวงเวลาหวัคํ่า จะไดชมการเลน แสง สี เสียง ของโชว SYMPHONIC OF LIFE สมฉายาของ
ฮองกงวา เมืองที่ไมเคยหลับ 

 
7. อเวนิว ออฟ สตาร อนสุรณแหงอัจฉริยบุคคลของวงการอตุสาหกรรมภาพยนตร  อเวนิว ออฟ 

สตาร กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยว ต่ืนตากับส่ิงสําคัญตาง  ๆซ่ึงสะทอนวงการหนัง แผนหนิ
จารึกช่ือบุคคลที่มีช่ือเสียง ลายพิมพมือดารา รูปปนจําลองรางวัลภาพยนตรฮองกง และประติมากรรมขนาดเทา
คนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกงัฟูผูเปนตํานาน ประวัติศาสตรวงการหนัง รวมถงึรานจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกบั
ภาพยนตรเรื่องตางๆ 
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8. รีพลัส เบย หาดทรายรูปจันทรเส้ียว หาดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในฮองกง  เปนสถานที่ทองเที่ยว

ยอดฮิต และนิยมใชเปนฉากถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง มีรูปปนขนาดใหญของเจาแมกวนอมิและเจาแมทนิโหว 
ซ่ึงทาํหนาที่คุมครองชาวประมง ตระหงานอยูกลางสวนสวยที่ทอดยาวสูชายหาด สรางสีสันดวยคลับเฮาสสไตล
จีนดั้งเดิม และอาคารสไตลอาณานิคม รีพัลส เบย มากมายดวยรานน่ังกนิลมชมทะเล เลียบชายหาด รีพัลส เบย 

 
9. เลดี้ส มารเกต็ ตลาดกลางแจงที่มีช่ือเสียงทีสุ่ดแหงหนึ่งของฮองกง เปดต้ังแตเที่ยงวันจนถึงหา

ทุมคร่ึง สําหรบัคนรักแฟช่ันไมควรพลาด รับรองวาไดสนุกสนานกับการตอราคากระเปา, เคร่ืองประดับ, ของเลน, 
เคร่ืองสําอาง และของแตงบานช้ินเล็กช้ินนอย รานแผงลอยตางๆ  เปนตัวชูรสใหยานถนนตุงชอย ในมงกกคึกคักมีสีสัน
ไดไมนอย 
 

10. วคิตอเรีย พคี จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮองกง ตองยกให วิคตอเรีย พีค สถานที่ทองเที่ยวที่
ตองไปเยือน เพ่ือสัมผัสสีสันอนัสวยงามของเสนขอบฟา วิคตอเรีย เปนอาวที่มีช่ือเสียงระดับโลก ละลานตาดวย
ตึกระฟา สูงตระหงานตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนัแสนสงบ ยอดเขาวิคตอเรียแหงน้ีสวยงามทั้งชวงกลางวันและ
กลางคืน ใหนักทองเที่ยวไดต่ืนตากบัความงามที่แตกตาง สรางความประทบัใจทกุคร้ังที่ไดมาสัมผัส จนตองยกให
เปนที่หน่ึงแหง สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของฮองกง 

 
11. ยานจิมซาจุย เปนยานชอปปงช่ือดังของเกาะฮองกง ต้ังอยูบริเวณริมอาววิคทอเรียของฝง

เกาลูน ฮองกง เม่ือพูดถึงจิมซาจุย ทกุคนก็ตองนึกถึงถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวต้ังแตจิมซาจุยไปจนถึงยานปร๊ินซ เอด็
เวิรด นับเปนถนนสายช็อปปงอยางแทจริง และเปนเสนหอยางหนึ่งของฮองกง ที่ทั้งสองฟากฝงของถนน จะเต็ม
ไปดวยรานคาตางๆ  มากมาย ทั้งเสื้อผาแบรนดเนมช่ือดังทั่วโลก  เคร่ืองหนังช้ันดี  หางสรรพสินคาทันสมัย  
รานอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมต้ังแตระดับเกสตเฮาส ไปจนถึงระดับ 5 ดาว 
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ปจจัยความสาํเร็จ (Key Success Factors) 
 

1. การพฒันารถไฟฟาของฮองกงทาํไดอยางรวดเร็วและไมขาดทุน  
           เร่ิมตั้งแตข้ันตอนการวางแนวกอสรางรถไฟฟา จะมีการออกแบบโครงการรวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่

บริเวณสถานีไวดวย ทั้งการกอสรางที่พักอาศัย รานคา แหลงช็อปปง โรงเรียนอนุบาล สถานีรถประจําทาง
ระหวางเมืองอยูด านนอกสถานี สวนภายในสถานีนอกจากจะมีรานคาสะดวกซ้ือแลว  บางสถานียังมี
แมกระทั่งคลินิกเล็กๆ ใหแวะหาหมอได ทาํใหประชาชนรูสึกวา การใชบริการรถไฟฟาเปนสวนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวัน  
 

2. การวางผังเมืองอยางลงตัว ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยว  
         ระบบขนสงมวลชนที่มีการเขาถึงทกุ พ้ืนที่ จุดเดนของฮองกงอยูที่การจัดสรรพ้ืนที่ใหเช่ือมโยง            
ไมวาจะเปนพ้ืนที่รองรับ  ระบบขนสงสาธารณะอื่นๆ เชน รถแทก็ซ่ี รถเมลโดยสาร รถมินิบัส ไดอยาง
กลมกลืนใหเดินทางไปยังจุดตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว แมวาบางจุดจะเดินไกลกวา 500 เมตร แตกใ็ช
สกายวอลกพรอมกบัพ้ืนที่เชิงพาณิชยอํานวยความสะดวกเปนชวงๆ ใหการเดินเปนไปอยางเพลิดเพลิน  
นอกจากน้ัน พ้ืนที่ตามอาคารตางๆ ยังมีโรงแรม หางสรรพสินคา สถาบันการเงิน รานสะดวกซ้ือใหบริการ
ผูโดยสารและผูที่อยูอาศัยในพ้ืนที ่จึงเปนการขยายพ้ืนที่เมืองใหมโดยไมตองสรางบนศูนยซอมบํารุงหรือ  
Depot เทานั้น  
 

3. การเชื่อมโยงโครงขายระบบขนสงมวลชน  
           ฮองกงมีความหนาแนนของประชากรมาก สังเกตไดจากลักษณะของอาคารที่อยูอาศัยในฮองกง
จะเปนตึกสูงระฟาเปนสวนใหญ  สวนพวกบานเดี่ยวจะมีใหเห็นน อยมาก ตองเปนคนที่มีฐานะดีมากถึง             
จะมีได ถงึแมฮองกงจะมีความหนาแนนของประชากรมาก อกีทั้งถนนหนทางในยานตัวเมืองก็เปนถนน
สายเล็กๆ แตที่น่ันแทบจะไมมีปญหาการจราจรติดขัด เพราะคนสวนใหญของประเทศใชระบบขนสงใน
การเดินทางทั้งระบบรถไฟฟา รถเมล แท็กซ่ี แมรถยนตที่ขายในฮองกงจะมีราคาถกูเพราะไมคิดภาษี       
แตตอนเสียภาษีรถยนตประจําปมีคาใชจายที่คอนขางแพง แถมที่จอดรถกม็ีนอย อีกทั้งที่จอดรถแตละที่ 
ตองเดินไกลกวาการใชบริการรถไฟฟาหรือรถเมล  ไปถึงที่หมาย  ทาํใหคนฮองกงไมนิยมมีรถสวนตัว  
สัดสวนการใชบริการระบบขนสงมวลชนนั้น  แบงเปนปริมาณการเลือกใชรถไฟฟาประมาณ  40%            
รถประจําทางสาธารณะหรือรถเมล  50% รวมการใชระบบขนสงสาธารณะ  90% อีก 10% เทานั้น               
เปนการใชรถยนตสวนตัว ซ่ึงเทยีบเทากบัประเทศไทยจะเหน็วาสลับกนัสําหรับสวนใหญ จะใชรถยนต
สวนตัวกนัมากกวา อยางไรก็ตาม รัฐบาลที่ฮองกงน้ัน ไดใหการสนับสนุนระบบฟดเดอร หรือระบบขนสง
สาธารณะเพ่ือรบัคนจากรถไฟฟา จึงสะดวกสบายมาก 
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4. ฮองกงมีการออกแบบการพฒันาพื้นที่ไปพรอมๆ กบัการออกแบบรถไฟฟา เสนไหนที่คํานวณวิเคราะห
ดานการตลาด แลวพบวามีรายไดในการพัฒนาพ้ืนที่นอยกจ็ะไมทาํ โดยรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตลอดแนวรถไฟ จะจัดทาํในลักษณะเปนรานคา  รานอาหาร สํานักงาน คอนโดมิเนียม และช็อปปงมอลล   
ซ่ึงจะทาํใหรถไฟมีรายไดเพ่ิมข้ึน และจะเปนการยกระดับผลตอบแทนของโครงการ ทาํใหปญหาการจราจร
ในฮองกงลดนอยลง และทาํใหคนหันมาใชบริการรถไฟฟามากข้ึน  ซ่ึงรูปแบบดังกลาวเปนตนแบบที่   
ประเทศไทยควรศึกษา 
 

5. เนื่องจากแนวคิดในการทาํรถไฟฟาของฮองกงทาํแลวประสบความสําเร็จ  มีกาํไร  สามารถขยาย
เสนทางไดมาก คาโดยสารจึงมีราคาถกู 

 
6. ฮองกงมรีถไฟฟาที่สามารถดึงผูคนออกจากถนนมาอยูบนรถไฟฟา เปนการแกปญหาการจราจรได เชน 

สถานีเกาลูน พ้ืนที่ประมาณ 100 ไร เปนศูนยกลางรถไฟฟา รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟาเช่ือมสนามบินมี
การพัฒนารอบสถานีเปนที่อยูอาศัยราคาสูง มีหางสรรพสินคาหรูที่สุด และมีทางเดินเช่ือมแบบไรรอยตอ
ไปในทกุพ้ืนที่ โดยแบงการพัฒนาเปนเฟสเพ่ือไมใหเกดิการผูกขาด  หรือสถานีทงุชุง จะผสมผสานการ
พัฒนาที่อยูอาศัยทั้งระดับผูมีรายไดสูงและผูมีรายไดนอย แบบการเคหะฯ และมีหางสรรพสินคา Outlet 
สถานที่ทองเที่ยวเปนจุดดึงดูดเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม ซ่ึงการมีอสังหาริมทรัพยและการมีรายได มันเปนการ
ตอบโจทยแกปญหาจราจรในระยะยาวและย่ังยืน 

 
7. ลักษณะของอาคารที่พกัอาศัยที่ฮองกง  จะเห็นวาภาครัฐไดวางตาํแหนงที่ตั้งแฟลตการเคหะของผูมี

รายไดนอย ไวยานเดียวกันอาคารชุดสุดหรขูองเอกชน โดยมีถนนเปนเขตกั้น เพ่ือใหประชาชนทกุระดับมี
สิทธ์ิในการอยูอาศัยไดทกุพ้ืนที ่ไมวาจะเปนยานธุรกิจตางๆ หรือพ้ืนที่ในเมือง ทาํใหผูมีอาชีพที่มีรายได
นอยมีที่พักใกลที่ทาํงาน ลดผลกระทบในการเดินทาง 

 
8. คนฮองกงเขาถงึบริการรถไฟฟาไดดวยการเดิน กอนสรางรถไฟฟาจะมีการออกแบบต้ังแตแรกแลววา  

ทางเขา-ออกสถานีจะเปนอยางไร กําหนดตําแหนงใหการเดินทางเขาถงึไมลําบาก  ซ่ึงจะไมประสบกับ
ปญหาการเวนคืนที่เหมือนบานเรา 

 
9. ฮองกงจะใชรถไฟฟาเปนปจจัยในการสรางการพฒันาที่ดิน ทั้งการพัฒนาที่ดินที่เปนเมืองใหม  เปนการ

กระจายความหนาแนนของประชากรออกนอกเมือง และหากพ้ืนที่ใดที่เปนพ้ืนที่เกา มีความเส่ือมโทรม
เกดิข้ึน ทางรัฐบาลก็จะลากแนวรถไฟฟาตัดผานเขาไปเปดพ้ืนที่สรางการพัฒนาได  ซ่ึงรัฐบาลสามารถ
กาํหนดการใชพ้ืนที่ได 100% ทําใหสามารถพัฒนาโครงการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
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ปญหาและอุปสรรค 
 
  เน่ืองจากฮองกงไมมีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ลักษณะพ้ืนที่สวนใหญเปนเกาะมีที่ราบเปนสวนนอย ดังน้ัน 
ฮองกงจึงจําเปนตองนําเขาทรัพยากร สาธารณรัฐประชาชนจีน  และภูมิประเทศของเขตบริหารพิเศษฮองกง
มักจะประสบภัยดานธรรมชาติมากมาย อยางเชน อทุกุภัย วาตภัย ดินถลม ทาํใหอาจมีผลตอการดําเนินงานดาน
เศรษฐกจิและสังคม 

 

การประยกุตใชในบริบทของประเทศไทย 
 

การลดการใชถงุ : เร่ิมจากครอบครัว ที่ทาํงาน (รฟม.) ใหทุกคนลดการใชถุงพลาสติก ถือถุงผาใหเปนนิสัย  
เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด : การขับรถใหอยูในเลนของตัวเองไมปาดไปปาดมา มีการจัดใหมี
พ้ืนที่ของรถสาธารณะแตละชนิดโดยเฉพาะ  ไมควรมีรถชนิดอื่นว่ิงเขามาในเสนทางการจราจรของรถ
สาธารณะโดยเด็ดขาด เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด 
 
สัญญาณไฟจราจร : ควรจัดใหมีสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนขามถนนแยกใหญๆ  และมีสัญญาณเตือน
สําหรับคนพิการ และบังคับใชอยางเครงครัด เพ่ือลดอบัุติเหตุ  
 
ดานระบบขนสงมวลชน :  

1) ภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกนัเช่ือมโยงโครงขายใหครอบคลุมทกุพ้ืนที ่ใหทุกคนสามารถใชระบบ
ขนสงมวลชนไดมากที่สุด เพ่ือลดการใชรถยนตสวนตัวลดปญหาจราจรติดขัด  

2) ระบบขนสงมวลชนของไทยนาจะมีการเช่ือมโยงระบบต๋ัวโดยสารทีม่ีประสิทธิภาพในอนาคต  
3) ควรมีสัญลักษณแสดงใหเหน็วามีสถานีรถไฟฟาอยูในบริเวณใกลๆ เชน แสดงในแหลงชุมชนที่อยู

ใกลกับสถานีรถไฟฟา เปนตน 
4) สามารถซ้ือตั๋วโดยสารไดทลีะหลายๆ ใบ พรอมกนั เชน ระบบขนสงมวลชนรถไฟฟา เปนตน  
5) ควรมีเครื่องอตัโนมัติสามารถเช็คยอดเงิน รวมทั้งตูจําหนายบัตรควรสามารถเติมเงินในบัตรโดยสาร

ไดโดยไมจําเปนตองเขาไปเติมกบัเจาหนาที่แคทางเลือกเดียวเทาน้ัน 
6) มีการจัดระเบียบรถเมล และรถแท็กซ่ีใหเปนระเบียบ และตรงเวลา  
7) ประกาศมาตรการเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนในระดับรากหญาใหมีที่

พักอาศัยอยางเหมาะสม รวมถึงพยายามรักษาสภาพตลาดอสังหาริมทรัพยใหเฟองฟูม่ันคง 
8) แนวคิดพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน  โดยนําเอาหลักการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชนที่เรียกวา  

Transit Oriented Development (TOD) ซ่ึงเปนการพัฒนาพ้ืนที่ใหเกิดการใชงานแบบผสมผสาน 
เชน การพัฒนาสถานศึกษา ที่อยูอาศัย โรงพยาบาล สถานที่ทํางาน ฯลฯ ใหอยูรอบสถานีขนสง
มวลชน ซ่ึงเปนการปรับเปล่ียนการใชประโยชนที่ดีและสภาพแวดลอมโดยรอบสถานีในระยะ 500-
1,000 เมตร โดยรัฐสงเสริมใหเกดิแรงกระตุนในการพัฒนาพ้ืนที่ใหคนมาอยูอาศัยและทาํกจิกรรม
อื่นๆ รวมทั้งผลักดันใหมีผูใชบริการระบบการขนสงมวลชนมากข้ึนเพ่ือลดความแออดัของเมือง 
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9) ออกแบบการพัฒนาพ้ืนที่ไปพรอมๆ กบัการออกแบบรถไฟฟา เสนไหนที่คํานวณวิเคราะหดาน

การตลาด แลวพบวามีรายไดในการพัฒนาพ้ืนที่นอยกจ็ะไมทาํ  โดยรูปแบบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ตลอดแนวรถไฟ จะจัดทาํในลักษณะเปนรานคา  รานอาหาร  สํานักงาน  
คอนโดมิเนียม และช็อปปงมอลล  ซ่ึงจะทาํใหรถไฟมีรายไดเพ่ิมข้ึน  และจะเปนการยกระดับ
ผลตอบแทนของโครงการ ทาํใหปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ  ลดนอยลง และทาํใหคนหันมาใช
บริการรถไฟฟามากข้ึน ซ่ึงรูปแบบดังกลาวเปนตนแบบที่ประเทศไทยควรศึกษา 
 

สิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาองคความรู   
 

- ความมีระเบียบวินัยของคนฮองกง เชน การเขาแถวเพ่ือข้ึนรถประจําทาง การขับรถตามกฎจราจร  
- การเช่ือมโยงโครงขายระบบขนสงมวลชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ทาํใหการเดินทางสะดวกสบายจึงไม

จําเปนตองใชรถยนตสวนตัว 
- ความปลอดภัย ตํารวจฮองกงไมตองมีสายตรวจใชกลอง CCTV ในการตรวจจับและกลองที่ติดจะไมอยู

ในตําแหนงที่มองเห็น 
 

 

ขอเสนอแนะ 
 

- การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ควรเดินหนาผลักดันใหเกิดการพฒันาพื้นที่รอบ
สถานีรถไฟฟา พรอมกับการพัฒนากอสรางโครงการรถไฟฟาสายตางๆ ซ่ึงจะเปนการสรางรายไดจาก
พ้ืนที่รอบสถานีที่มีมูลคาเพ่ิมจากที่มีรถไฟฟาเขาถึง เพ่ือนาํมาเปนคากอสรางคาบริหารจัดการโครงการ 
โดยไมตองใหรัฐอดุหนุน  

- รฟม. ควรมีการออกแบบการพฒันาพื้นที่ไปพรอมๆ กับการออกแบบรถไฟฟา ควรคํานวณวิเคราะห
ดานการตลาด ดวยวาจะมีรายไดในการพัฒนาพ้ืนทีม่ากนอยเพียงใด เพ่ือความคุมคาในการลงทนุ โดย
รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตลอดแนวรถไฟ  จะจัดทาํในลักษณะเปนรานคา  รานอาหาร 
สํานักงาน คอนโดมิเนียม และช็อปปงมอลล ซ่ึงจะทาํให รฟม. มีรายไดเพ่ิมข้ึน และจะเปนการยกระดับ
ผลตอบแทนของโครงการ ทําใหปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ลดนอยลง และทาํใหคนหนัมาใชบริการ
รถไฟฟามากข้ึน  

- หากสามารถออกแบบโครงการลวงหนาใหกลมกลืน  คือ มีทั้งสถานี หางสรรพสินคา  ที่อยูอาศัย  
สํานักงานกนัตั้งแตตน กส็ามารถเกดิกาํไรจากอสังหาริมทรพัยตรงน้ีได แตทกุวันนี้ไมไดออกแบบเผ่ือไว
เลย จึงไมสามารถสรางอะไรข้ึนไปบนสถานีได ทาํไดเพียงสรางใหอยูขางๆ ซ่ึงไมกลมกลืน  ดังนั้นส่ิงที่
จะดําเนินงานไดงายที่สุดของ  รฟม. ในอนาคตคือ การออกแบบเผ่ือฐานราก กส็ามารถกอสรางเฟส
ตางๆ ตอยอดไปได 
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- รฟม. อาจตองมกีารแกกฎหมาย นโยบาย เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการมากข้ึน 
- ควรมีการบูรณาการแผนพฒันาเมือง วางแผนโครงขายระบบขนสงมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ขนสงมวลชนในระบบรางใหดําเนินการไปพรอมๆ กนักับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสง  ทั้งน้ี เพ่ือ
สงเสริมความหนาแนนในพ้ืนที่รอบสถานี และใชประโยชนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และที่ดินอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ทาํใหการลงทนุระบบขนสงมวลชนมีความคุมคา ซ่ึงจะชวยใหตนทนุการบริการตอหนวย
ลดลง สงผลตอระดับคาบริการใหมีระดับตํ่า เปนปจจัยดึงดูดใหประชาชนเขามาใชบริการไดมากข้ึน  
นอกจากน้ีพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชนเปนพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเพ่ือเปนที่อยู อาศัยหลายระดับราคา 
ประเทศไทยควรจะนําเปนแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีดังกลาวมาใช 
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กลุมที ่2 
 
หัวขอ การพัฒนาธุรกิจเขตบริหารพิเศษมาเกา  
(ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจ วิถีชีวิตจากอดีต ปจจุบัน 
 

        เขตบริหารพเิศษมาเกาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  (อังกฤษ: Macao Special Administrative 
Region of the People's Republic of China, เรียกส้ันๆ  วา มาเกา ในภาษาองักฤษเขียนเปน
Macau และ Macao) เปนพ้ืนที่บนชายฝงทางใตของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสกอน ค.ศ.
1999 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกทีสุ่ดในจีน ตั้งแตคริสตศตวรรษที ่16 อาํนาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยาย
ไปทีส่าธารณรัฐประชาชนจีนในค.ศ.1999 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน 

           มาเกาไดมีบทบาทที่มีอิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่  16 และคริสตศตวรรษที่  19                    
ผูที่อาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษ
กมี็พูดดวย  โดยกวาง ๆ ชาวมาเกา (Macanese) หมายถงึผูที่พํานักอาศัยถาวรอยูในมาเกา  สวนในวงแคบ 
หมายถึง ชนพ้ืนเมืองในมาเกาที่สืบทอดมาจากชาวโปรตุเกส  มักจะผสมกบัชาวจีนและบรรพบุรุษชาติอื่น  ๆ 
นอกจากส่ิงที่เหลือจากประวัติศาสตรยุคอาณานิคมแลว สิ่งดึงดูดใจของมาเกา อีกอยางหน่ึงคือ อตุสาหกรรมการ
พนันและกาสิโน นักพนันจากฮองกงมักจะเดินทางวันเดียวไปมาเกา    โดยมีบริการเรือโดยสารระหวางมาเกา
และฮองกงตลอดวันทกุวัน 

ประวัติมาเกา 

                มาเกาเร่ิมมีความสําคัญในชวงเวลาที่มหาอาํนาจยุโรปขยายอาํนาจทั้งทางการเมืองและการคาเขา
มายังเอเชีย โปรตุเกสไดเริ่มสํารวจเสนทางการคาเขามาในเขตเอเชียและทาํการคากบัจีน  ญ่ีปุน และเกาหล ี

พอคาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ไดไปต้ังหลักแหลงอยู
ที่มาเกาเปนจํานวนมาก ทาํใหมาเกากลายเปนศูนยกลาง
ทางการคาระหวางโปรตุเกสกบัจีน ในชวงแรกโปรตุเกส
ไดทาํสัญญาเชามาเกาจากจีน  ตอมาประกาศใหมาเกา
เปนสวนหนึ่งในอาณาเขตตางแดนของโปรตุเกส  
(Overseas province of Portugal) โดยที่จีนไมไดตอบ
รับอยางเปนทางการ จนกระทั่ง ค.ศ. 1887 จีนยกดินแดนมาเกา
ใหโปรตุเกสอยางเปนทางการเพ่ือเปนการตอบแทนที่โปรตุเกส
ชวยจีนปราบปรามโจรสลัดในเขตทะเลจีนใต 
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มาเกายังกลายเปนชุมทางที่สมบูรณแบบสําหรบัการมาบรรจบกนัของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก โบสถ
โรมันคาทอลิกไดสงผูสอนศาสนาที่เกงที่สุดไปสานตองานของ เซนต ฟรังซิส เซเวียร  (ที่เสียชีวิตอยูในละแวกน้ัน
หลังจากที่ไดเปล่ียนศาสนาของคนในทองที่ไดหลายคน ในญ่ีปุน) วิทยาลัย  คริสเตียนถูกสรางข้ึนขางๆ สถานที่ที่
ทกุวันน้ีเราเรียกวาซากประตูโบสถเซนตปอล ซ่ึงเปนสถานที่ที่นักศึกษา เชน แม็ททโีอ ริชชี เตรียมงานในฐานะที่
เปนนักวิชาการชาวคริสต ณ พระราชสํานักในกรุงปกกิ่ง โบสถอื่นๆ ถูกสรางข้ึนมา รวมถึงปอมปราการตางๆ ที่
ทาํใหเมืองมีรูปลักษณในอดตีที่มาจากทางยุโรปที่ทาํใหมาเกาแตกตางไปจากเมืองอื่นๆ ในทกุวันน้ี 

ยุคทองของโปรตุเกสในทวีปเอเชียคอยๆ หายไปในขณะที่คูแขงเชนชาวดัตชและชาวอังกฤษเขามายึดการ
คาขายของชาวโปรตุเกส อยางไรก็ตามชาวจีนยังคงเลือกที่จะทําธุรกิจผานชาวโปรตุเกสในมาเกา  ดังนั้นบริษัท 

British East India และบริษัทอื่นๆ ไดเขามากอตั้งรานที่น่ีเปนระยะ
เวลานานกวาหนึ่งศตวรรษในบานเชาเชน Casa Garden ที่งดงาม 
ในขณะที่การคาของยุโรปกับจีนเติบโต พอคาชาวยุโรปใชชีวิตอยูใน
กวางเจา ซ้ือใบชาและของฟุมเฟอยของชาวจีนที่งานแฟรที่จัดข้ึนป
ละสองคร้ังโดยใชมาเกาเปนสถานที่พักผอนหลังจากสงครามฝนในป 
ค.ศ. 1841 องักฤษไดกอต้ังฮองก งข้ึนมา  และพอคาตางชาติ
สวนมากยายออกไปจากมาเกาซ่ึงกลายเปนเมืองที่มีเสนหแบบ
โบราณและเปนเมืองที่เงียบๆ  ที่ไมมีการพัฒนาใดๆ แตอยางไรก็
ตามมาเกายังคงเปนเมืองที่มีหลากหลายวัฒนธรรมที่มีความเปนอยู
แบบสบายๆ และมีการใชอาคารในประวัติศาสตรทุกวันที่กลายเปน
สถานที่ที่นักเดินทาง นักเขียน และศิลปนจากนานาประเทศชอบ
แวะมาเย่ียมชม 

 

เมื่อป ค.ศ. 1974 รัฐบาลโปรตุเกสไดใหเอกราชแกดินแดน อาณา
นิคมของตนทั้งหมด โปรตุเกสแสดงเจตจํานงแนวแนที่จะคืนดินแดนมา
เกาใหแกจีน และประกาศรับรองอยางเปนทางการวาจีนมีอธิปไตยเหนือ
มาเกา อยางไรก็ตามในชวงเวลาดังกลาว จีนมีภารกิจในการเจรจาเรื่อง
การรับมอบฮองกงจากอังกฤษ จึงไมไดเขามาจัดการเรื่องปญหามาเกา  
โปรตุเกสจึงประกาศรับรองสถานะของมาเกาเพียงฝายเดียว  ในป     
ค.ศ. 1979 จีนกับโปรตุเกสไดปรับความสัมพันธทางการทตู  และจีนได
รับรองอยางเปนทางการวา  ดินแดนมาเกาเปนดินแดนของจนีภายใต   
การบริหารของโปรตุเกส 
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จนถงึวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โปรตุเกสไดสงมอบมาเกาคืนแกจีน  โดยทั้งสองฝายเห็นพองที่จะใช ระบบ 
“หน่ึงประเทศสองระบบ” (one country, two systems) และมาเกามีสถานะเปนเขตบริหารพิเศษของจีนเปนเวลา 50 ป 
ไปจนถึงป ค.ศ. 2049   มาเกาจะกลับสูการปกครองของจีนอยางเต็มรูปแบบเหมือนเมืองอื่นในจีนทั่วไป 

มาเกามีพ้ืนที่เพียง28.2 ตารางกโิลเมตร ประกอบดวยคาบสมุทรมาเกา เกาะ Taipa และเกาะ Coloane 
และมีคอคอดยาว 2 กโิลเมตรเช่ือมระหวางสองเกาะ มีประชากรประมาณ 560,000 คน รอยละ 95 เปนชาวจีน             
ใชภาษาจีนกวางตุงในการส่ือสารทั่วไป โดยมีภาษาจีนและโปรตุเกสเปนภาษาราชการ มาเกามีระบบเศรษฐกจิ
แบบเสรี แตเนื่องจากมาเกาไมมีทรัพยากรธรรมชาติและขาดแคลนที่ดินที่เหมาะแกการ เพาะ ปลูก ทาํใหรายได
ของมาเกามาจากการผลิตเพ่ือสงออก โดยมีธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกจิการพนันเปนแหลงรายไดหลัก 
 
การเดินทางจากฮองกงไปมาเกาดวยบริการเฟอรรี่ไปกลับฮองกง-มาเกา  
สามารถข้ึนเรือเฟอรร่ีไปมาเกาไดจากฝงเกาลูน เกาะฮองกง และสนามบินนานาชาติฮองกง โดยจะตองนํา
พาสปอรตติดตัวไวสําหรับผานดานตรวจคนเขาเมืองที่มาเกา และขากลับมาที่ฮองกงอกีคร้ังดวย เฟอรร่ีจะใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

จากฝงเกาลูน ใหไปขึ้นเรือที ่China Ferry Terminal 
วิธีเดินทางไป China Ferry Terminal: MTR Tsim Sha Tsui ทางออก AI เดินไปประมาณ 1 กโิลเมตร ใชเวลา
เดินประมาณ 15 นาท ี
 

จากฝงเกาะฮองกง ใหไปขึ้นเรือที ่Hong Kong-Macau Ferry Terminal 
วิธีเดินทางไป Hong Hong – Macau Ferry Terminal: MTR Sheung Wan ทางออก D 
เรือเฟอรรี่จะเดินทางมาถึงมาเกาที่ทาเรือ Macau Maritime Ferry Terminal ที่แหลมมาเกา หรือ Taipa 
Temporary Ferry Terminal ที่เกาะไทปา มาเกา 

 

เรือเฟอรรี่ที่มีใหบริการมีดังน้ี 
TurboJET ใหบริการเรือจากทั้งสนามบินฝงเกาลูน และเกาะฮองกง ไปยัง Macau Maritime Ferry Terminal 
และ Taipa Temporary Ferry Terminal ชวงราคา ตั้งแต 150 – 300 HKD เช็คตารางเวลาและราคาคา
โดยสารไดทีh่ttp://www.turbojet.com.hk/ 
Cotai Water Jet ใหบริการเรือจากทั้งสนามบิน ฝงเกาลูน และเกาะฮองกง ไปยัง Taipa Temporary Ferry 
Terminal ที่เกาะไทปา มาเกา ชวงราคาต้ังแต 150 – 200 HKD  
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รูปปนองคเจาแมกวนอมิ 
รูปปนองคเจาแมกวนอมิ  (Kun Iam Statue) รูปปนน้ี  สรางเพ่ือเปนอนุสรณในการสงมอบ  

มาเกาคืนจากโปรตุเกสใหกบัจีน ต้ังอยูที่ถนน Avenida Dr. Sun-Yat Sen 
รูปปนน้ีต้ังอยูที่ทาเรือดานนอกอทุศิใหกบัเจาแม

กวนอิม (เทพเจาแหงความเมตตา) สูง 20 เมตร ทาํดวย
สัมฤทธพิเศษ ฐานรูปโดมเหมือนดอกบัวเปนศูนยสงเสริม
ศาสนาที่มีขอมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา  ลัทธิเตา  และลัทธิ
ขงจ้ือ 

รูปปนองคเจาแมกวนอิ ม น้ีใชผูสรางมาก ถึง          
200 กวาคนและสรางเสร็จภายใน  8 เดือน  โดยการที่
โปรตุเกสเลือกสรางองคเจาแมกวนอิมนั้น  เ น่ืองจาก        
องคเจาแมกวนอิมเปนเทพที่คนมาเกานับถอื  และใบหนา
ขององคเจาแมกวนอมิเปนพระแมมารีอาของศาสนาคริสต  
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รูปปนองคเจาแมกวนอิมน้ีมีการวางฮวงจุยเปนสัญลักษณหมายเลข 8 ไว 3 จุด ซ่ึงผูเขาชมสามารถเขามา

ไหวขอพรเจาแมกวนอมิในจุดทั้ง 3 มีเกร็ดความรูเล็กนอยในการไหวขอพระเจาแมกวนอมินี้วา ผูเขามาไหวตอง
หาสัญลักษณหมายเลข 8 ดวยตัวเอง เพ่ือใหสามารถเปนคนที่พ่ึงพาตัวเองไปสูความร่ํารวยได หากสอบถามผูอื่น
กจ็ะกลายเปนคนที่ตองพ่ึงพาผูอื่นไปตลอด หรอืผูที่บอกจะตองเปนผูดูแลผูที่ตนบอก เชน ลูกช้ีใหพอแมดู กต็อง
เปนผูเล้ียงดูพอแม เปนตน  ผูเขาชมสามารถซ้ือของที่ระลึกและส่ิงตีพิมพของสถาบันวัฒนธรรมได  เปดบริการ
ต้ังแตเวลา 10.00 น. ถงึ 18.00 น. ปดทกุวันศุกร เปดวันนักขัตฤกษ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดอามา (A Ma Temple) 

วัดอามา เปน วัดที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซ่ึงมี
มูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนาน
ที่สุดในมาเกา วัดอามาคือศูนยรวมใจชาวมาเกา  ประกอบไปดวยประตู
ทางเขา ซุมประตูแหงการรําลึก หอสวดมนต หอแหงความเมตตา หอเจา
แมกวนอมิ และศาลาเซ้ิงเจาชานหลิง ทีลวนอุทศิใหแดเทพศักดิ์สิทธ์ิองค
ตางๆ ทาํใหวัดอามาซ่ึงกอรางมากอนที่ประเทศมาเกาจะถอืกาํเนิด  เปน
ตัวแทนอันนายกยองในการบอกเลาถึงวัฒนธรรมจีนที่หลอหลอมอยูใน
ศรัทธาแหงลัทธิเตา ขงจ้ือ พุทธศาสนา และความเช่ือในเทพเจาวัดเจาแม
อามา หรอืที่รูจักกนัในนามของ ศาลเจาแมทบัทิม ต้ังอยูบริเวณเขาบารรา 
สรางข้ึนเพ่ือเปนการถวายสักการะแกอามา องคเทพธิดาแหงทองทะเล  
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โดยมีตํานานเลาวามีหญิงสาวช่ือ  ‘หลิงมา’ เปน
ชาว  ฟูเจี้ยน ตองการขามฝงมายังคาบสมุทรเอาเห
มิน จึงขอโดยสารมากบัเรือประมงลําเล็กๆลําหน่ึง 
แตระหวางที่เรือลองอยูกก็ลับมีพายุเกดิข้ึนทาํให
เรือลําอื่นๆอบัปางลง แตดวยปาฏิหาริยกท็าํใหเรือ
ของ  หลิงมาเดินทางมาถึงฝงไดอยางปลอดภัย แต
เม่ือกาวเทาข้ึนบนฝง  เธอกล็อยข้ึนไปบนฟาและ
หายลับไป ชาวประมงทั้งหลายจึงเช่ือกันวาเธอเปน
ธิดาแหงทองทะเล และนับแตน้ันดินแดนแหงน้ีก็
ไดรับการขนานนามวา ‘อาวของอามา’ อานเปน
ภาษาจีนวา ‘อามา เกา’ และเพ้ียนมาเปนมาเกาใน

ปจจุบัน โดยภายในวัดอามาน้ันในมีกอนหนิขนาด
ใหญ ซ่ึงแกะสลักเปนรูปเรือสําเภาโบราณ เพ่ือเปน
สัญลักษณแสดงวา เปนจุดที่เจาแมอามายางเทากาว
ข้ึนสูผืนดินมาเกาอกีดวย  ภายในมีกอนหินขนาด
ใหญ ซ่ึงแกะสลักเปนรูปเรือสําเภาโบราณ เพ่ือเปน
สัญลักษณแสดงวา เปนจุดที่เจาแมอามายางเทากาว
ข้ึนสูผืนดินมาเกา บริเวณหนาวัดมีรูปปนสิงโตหินอยู 
2 ตัว เช่ือกนัวาหากใครไดหมุนลูกแกว ที่อยูในปาก
สิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พรอมต้ังจิตอธิษฐาน แลวจะ
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนานอกจากน้ันยังมีความเช่ือ
เกี่ยวกบัโชคลาภอีกมากมาย อยางเชน ชาวมาเกา
จะใชเหรียญลูบหลังเตาแลวทาํทาเกบ็เงินเขา
กระเปาเพราะเช่ือวาจะนําโชคลาภมาใหชาวประมง
กอนออกเดินเรือ จะตองมาทาํการสักการะ เพ่ือขอ
พรใหเดินทางโดยปลอดภัย  ในชวงเดือนเมษายน
หรอืพฤษภาคมของทกุป จะเปนเทศกาลอามา (A-
Ma Festival) บรรยากาศจะเต็มไปดวยผูคน
มากมาย มีการจัดแสดงเชิดสิงโตอยางสนุกสนาน 
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โบสถเซนตปอล 
(Ruins of St. Paul’s) 

 

 

 
โบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul’s) ถือไดวาเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา  มีประวัติความเปนมา

ยาวนานและมีเร่ืองราวเกี่ยวของที่นาสนใจ เปนโบสถคาทอลิกที่มีขนาดใหญที่สุดในตนศตวรรษที ่17 
ซากประตูโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul’s) น้ี เปนสวนหนาของโบสถมาแตร  เดอี (Church of 

Mater Dei) ซ่ึงแตเดิมใชเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินตะวันออกไกล สรางข้ึนในปค.ศ. 
1602 แลวเสร็จในปค.ศ. 1637 หรือ 400 กวาปมาแลว ออกแบบโดยนักบวชคณะเยซูอติชาวอิตาเลียน และความ
ชวยเหลือของคริสตชนชาวญ่ีปุน ซ่ึงต้ังอยูติดกับวิทยาลัยเซนตปอล ของคณะนักบวชเยสุอิต (The Jesuit College 
of St. Paul’s) คือ ประจักษพยานการกอต้ังมหาวิทยาลัยแหงตะวันตกในภูมิภาคตะวันออกไกล 
 ในปค.ศ. 1835 เกิดเหตกุารณไฟไหม โดยเริ่มตนจากหองครัว ไฟลุกลามรุนแรงทาํลายวิทยาลัยและตัว
อาคารโบสถพังทลายจนหมด คงเหลือไวแตเพียงดานหนาของตึก หลังจากน้ันมีการบูรณะข้ึนใหมในป  ค.ศ. 1991 
โดยดานหลังของซากโบสถแหงน้ีมีการจัดสรางพิพิธภัณฑทางศาสนาข้ึนเพ่ือรวบรวมภาพเขียนและจัดแสดง 
อปุกรณที่ใชในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝงศพของบาทหลวงวาลิควาโน ผูกอต้ังโบสถ  และโครงกระดูก
ของชาวคริสตญ่ีปุนและเวียดนามที่เสียชีวิต เม่ือคราวเกดิไฟไหมครั้งใหญ 
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ซากโบสถเซนตปอลที่มาเกาเปนสถานที่ที่มีความสวยงาม แสดงใหเหน็ถึงรายละเอยีดของสถาปตยกรรม 

ซ่ึงเปนการผสมผสานองคประกอบของงานสถาปตยกรรมทั้งสไตลจีนและตะวันตกเขาไวดวยกนัอยางสวยงาม  
โดยรวมแลว โบสถมาแตร เดอ ีวิทยาลัยเซนตปอล เปนสถาปตยกรรมของนักบวชคาทอลิกคณะเยซูอติ และต้ังใจ
ใหเปนดั่งอะโครโปลิสแหงมาเกา สิ่งที่ยังหลงเหลืออยูของโบสถแหงนี้คือประตูโบสถและบันไดทางข้ึนที่ตั้งเดน
อยางสงางาม เปนมรดกทางประวัติศาสตรช้ินหนึ่งซ่ึงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาไปเย่ียมชม ใหเราไดสัมผัสถงึเสนห
ความเปนยุโรปทามกลางบรรยากาศเอเชียไดเปนอยางดี จัดวาเปนสญัลักษณสําคัญของมาเกา และเปนสถานที่
ถายภาพยอดนิยมมากที่สุด 
บนประตูโบสถจะมีรูปปนเหลาเทพ 7 องค เรียงลําดับจากบนลงลาง ไดแก นกพิราบ, พระเยซู, พระแมมาร ีและ
ลําดับจากซายไปขวา คือ The Beautified Francisco de Borja, St.Lgnatius, St.Francisco Xavier และ The 
Beautified Luis 
 
 

เดอะเวนีเชียนมาเกา 

เดอะเวนีเชียนมาเกา : The Venetian Macau  เปนช่ือโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรอง
หลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีกาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยวระดับไฮโซมาเลน
กนัเพ่ือความสนุกสนาน มากกวาเลนเพ่ือผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่
เดียวกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซ่ึงเปนที่ตั้งของโรงแรม และคาสิโนนั้น กนิพ้ืนที่มากถงึ 980,000 ตารางเมตร สูง 40 
ช้ัน ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถกูออกแบบตามสไตลอติาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาด
ลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรบัพ้ืนที่ที่แบงเปนคาสิโนน้ัน  มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซน พรอมกับเคร่ือง slot 
machines อกีกวา 3,400 เคร่ือง และโตะเลนการพนันอกี 900 โตะ อกีทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมาก
ถึง 15,000 ที่น่ัง ไวสําหรบัการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกฬีาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเกต็บอล 
เปนตน 
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มากันที่สวนที่เปนโรงแรมกันบาง โรงแรมของเวเนเชียน มาเกาน้ัน มีหองพักมากเกอืบ 3,000 หอง โดย
แตละหองกต็กแตงอยางหรหูรา ตามสไตลอติาเลียน ซ่ึงหองมาตรฐาน จะเร่ิมที่ขนาด 70 ตารางเมตร และหองที่
ใหญที่สุดอยาง "เพรสิเดนเต" น้ัน ( Presidente ) มีจํานวนถึง 12 หอง โดยแตละหองประกอบไปดวยหองนอน
ยอยอกี 4 หอง ที่สามารถมองเหน็วิวของชายหาดไดอกีดวย เรียกไดวา อยูกนัไดทั้งครอบครัวอยางสบายๆเลย
ทเีดียว 

และถาใครที่รักการชอปปงน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทเีดียว เพราะที่นี่
ไดจัดแบงพ้ืนที่ใหนักทองเที่ยวได ชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคาแบรนดเนม กวา 
350 ราน ที่ต้ังอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซ่ึงจําลองแบบมาจากเมืองเวนิสของประเทศอติาลี พรอมกับเรือ
กอนโดลามากกวา 50 ลํา และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อป ปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส  ที่ถูกเพนทเปน
ลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทาํใหคนที่เดินชอปปงอยูน้ัน ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทเีดียว 

 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) ที่สําคัญของเขตบริหารพิเศษมาเกา มีดังน้ี 

1) ผูนํา 

ปจจัยสําคัญที่เปนจุดเร่ิมตนของความสําเร็จของมาเกาคือ  การที่มาเกามีเศรษฐีอนัดับหน่ึงที่ช่ือวา  

สแตนล่ีย โฮ ผูซ่ึงเปลี่ยนมาเกาจากหมูบานชาวประมงจนๆ เปนเมืองทองเที่ยวที่ราตรีไมเคยหลับ ทางกลุม 2 ใคร

ขอนําเสนอประวัติของราชากาสิโนมาเกาและเจาของธุรกจิแทบทกุประเภทบนเกาะสวรรคของนักพนัน" แหงน้ี ดังน้ี 
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  สแตนลีย โฮ เขาคือใคร 

 
แสตนลีย โฮ เติบโตข้ึนจากพ้ืนฐานครอบครัวนักธุรกิจชาวฮองกงที่ตอมาตองเผชิญกบัความ    ผันผวนข้ึนลงนับ
ครั้งไมถวน โฮ ฟุค คุณปู ของเขาเปนนายหนาติดตอธุรกจิใหกบับริษัทจารดีน แมทธีสัน ซ่ึงเปนกลุมธุรกจิขนาด
ยักษใหญในฮองกง มีกจิการทั้งที่เปนดานการคาระหวางประเทศ ธุรกิจเรียลเอสเตทและธุรกจิผลิตนมเนยเปนตน 
สวนพอของเขา "โฮ กวอง" มีอาชีพ "คัมปะโด" ติดตอธุรกจิใหกบัตระกลู แซสซูนแหงตะวันออกกลาง ขางแม 
"ฟลอรา" ก็เปนบุตรีของครอบครัวชนช้ันกลางที่เปนนักกฎหมายและประธานสมาคมชาวจีน "ซิน ทัค-ฟน" โชค
รายที่ครอบครัวของเขาดําเนินธุรกิจผิดพลาด และตกตํ่าเร่ือยมานับแตการขาดทนุในกิจการคาหุนชวงทศวรรษ 
1930 จนพอของเขาตองหลบลี้หนีหนาไปอยูที่ไซงอน ทิ้งใหสแตนลีย โฮตองผจญกรรมกับแมตามลําพังในฮองกง 
สแตนลีย โฮ ซ่ึงไมเคยใสใจกบัการเลาเรียนเม่ือคร้ังที่ฐานะร่ํารวยจึงเริ่มเขาใจกบัความยากลําบากในชีวิต  จาก
นักเรียนปลายแถวในช้ันเรียน  เขาไดรับแรงผลักดันจากความลมเหลวขอครอบครัวสงใหกลายเปนผูมีความ
เขมแข็ง และมีจุดหมายในชิวที่สุดสามารถควาทุนการศึกษาไดครั้งแลวครั้งเลา ไตเตาจนเกือบจะไดเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฮองกงอยูแลว ถาไมเกดิสงครามโลกครั้งที ่2 เสียกอน 

 
สแตนลีย โฮในวัย 20 ปจําตองเลิกเรียนหนังสือไปโดย
ปริยาย ย่ิงเม่ือญ่ีปุนบุกฮองกงในป 1941 เขาตองล้ีภัย
สงครามขามฟากไปเส่ียงชะตากรรมในมาเกา พรอม
เงินติดกระเปาเพียง 10 ดอลลารฮองกงกบัความมุงม่ัน
ที่จะกาวไปสูจุดหมายและกระหายในความสําเร็จ ชีวิต
ใหมที่มาเกาเร่ิมตนที่งานเลขานุการกับบริษัทญ่ีปุนแหง
หน่ึง จากน้ันสะสมทนุรอนไปเร่ือย  ๆ เม่ือผสานกับ
ความเปนนักเจรจาตอรองทีมี่เหตมีุผลและเกงกาจ 4 ป
ถดัมาเขากเ็ปนเจาของเงินลานดอลลารแรกในชีวิตจาก
การคาขายกับประเทศจีน สแตนลีย โฮ ไมเคยหยุดน่ิง  
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เขาจะควาโอกาสทกุ ๆ โอกาสที่ผานเขามากจิการของเขาจึงมีต้ังแตบริษัทคาทอง , ของเลน, เหล็ก, เคร่ืองบิน, 
เคมีภัณฑและธุรกิจเดินเรือ พรอมกนัน้ีก็ดําเนินธุรกิจซ้ือขายที่ดินในฮองกงไปดวย จนกระทั่งถึงจุดพลิกผันครั้ง
สําคัญในป 1962 ซ่ึงเขาชนะการประมูลไดสัมปทานผูกขาดกจิการบอนการพนันในมาเกา โดยมีเง่ือนไขวาเขาจะ
ดําเนินการทกุ ๆ อยางเพ่ือใหมาเกากลายสภาพจากเกาะเล็ก ๆ ไมมีอะไรนาสนใจ ใหเปนเกาะที่ทกุคนรูจักใหได 

"คุณจะตองมีเชาวน และใชสมองของคุณคิดแกปญหาดวยตนเอง การจะทาํธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
ได คุณไมจําเปนจะตองมีการศึกษาดีเสมอไป" สแตนลียโฮ พูดถึงเคล็ดลับที่ทาํใหเขาประสบความสําเร็จ "ผมยํ้า
กบัใครตอใครเสมอ ๆ วาอยาไปกลัวความลมเหลวที่อยูเบ้ือหงนาคุณบางครั้งความลมเหลวน้ันเปนส่ิงดี  ๆ ที่อาํ
พรางตัวอยู ขอเพียงแตคุณอยาเพ่ิงไปทอถอย พยายามและพยายามตอไปเถอะแลวคุณกจ็ะประสบความสําเร็จเอง" 

เมื่อไดความชวยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลโปรตุเกส สแตนลีย โฮเร่ิมลงทนุในกจิการคมนาคมขนสง 
โรงแรมและกจิการที่อาํนวยความสะดวกทกุอยาง เพ่ือดึงนักพนันและนักทองเที่ยวหล่ังไหลสูเกาะมาเกาตามัญญา
ที่ใหกบัรัฐบาลโปรตุเกสจนประสบความสําเร็จมาถงึทกุวันน้ี  นอกจากบอนกาสิโน "ลิสบัว" อนัเล่ืองลือแลว 
สแตนลีย โฮยังเปนเจาของกิ จการเรือขามฟากทกุชนิดระหวางฮองกงแล ะมาเกาซ่ึงเปนทางคมนาคมติดตอ
ระหวางสองเกาะนี้เพียงทางเดียว  กิจการคาบาเรตโชว  บริษัททวัรนําเที่ยวรอบเกาะ  โรงแรมบอนกาสิโน 
สนามแขงสุนัขเกรยเฮาดและสนามแขงขันไฮโล (กีฬา
ชนิดหน่ึงใชคนเลน 2 หรือ 4 คน ใชตะแกรงสานตีลูก
ใหสะทอนจากกาํแพงและภัตตาคารลอยนํ้า เรียกไดวา
ทกุ 1 ใน 8 คนของประชากรมาเกาตางตองพ่ึงงานใน
กจิการหลากชนิดของสแตนลีย โฮเพ่ือการดํารงชีพ ซ่ึง
ยังไมรวมกิจการของเขาที่กระจายอยูในยุโรป, แคนาดา 
และสห รัฐฯ  ตอมา  สแตนลียโฮกตั็ดสินใจเอ า
ผลประโยชนของตัวเองเปนเดิมพันกับรัฐบาลสังคมนิยม
จีนดวยการเปดขายหุน 25% ของบริษัท SOCIEDADE 
DE TURISMOE SIVERSOES DE MACAU หรอืเอสทดีี
เอม็ บริษัทผูจัดการผลประโยชนของเขาทั้งหมดในมา
เกา หลังจากที่ผูกขาดกจิการมานานปเพราะตองการทํากําไรกอนโตกอนที่โปรตุเกสจะคืนเกาะมาเกาใหกับ
รัฐบาลจีนในป 1999 ครั้งน้ีนับวาเปนการเส่ียงคร้ังใหญของสแตนลีย โฮที่เดาใจรัฐบาลจีนวาคงไมยึดกจิการบอน
กาสิโนของเขาแน "ผมกลารับประกนัวาจีนจะยอมใหมีบอนกาสิโนตอไปหลังจากเขาปกครองมาเกาแลว 

แนนอนที่การเปนเจาพอบอนพนันของสแตนลีย  โฮยอมตองโยงใยไปถึงอทิธิพลมือ  การลอบสังหาร 
เรียกคาไถแบล็คเมล การใชช้ันเชิงเลหเหลี่ยมเขาหากัน ฯลฯ แตสแตนลีย โฮกส็ามารถผานพันวิกฤตการณเหลานี้
มาได แถมยังกาวสูงข้ึน แข็งแกรงข้ึนทกุวันดวยอารมณขันสวนตัวและความรักในชีวิต "คนอื่น ๆ จะพยายามดึง
ใหคุณตกตํ่าอยูเสมอขณะที่คุณกาํลังไตข้ึนสูจุดสูงสุด แตพอคุณกาวไปถึงจุดน้ันไดแลวก็ไมมีอะไรจะมาสกดักั้น
คุณไวไดอกี มีแตคุณจะกาวตอไปอกีเร่ือย ๆ " สแตนลียเช่ืออยางน้ัน    ซ่ึงตอมา สแตนลีย โฮ ยัง ทุมเงินอกี 44.9 
ลานดอลลารเขาซ้ือหุนในกจิการขนถายสินคาทางอากาศ "แอรฮองกง" สงใหเขาไดเปนประธานกรรมการคนใหม
ของธุรกิจการบินแหงน้ี  โดยถอืหุนอยู 50% "แอรฮองกง" กอต้ังข้ึนเมื่อป 1986 โดยนักธุรกิจฮองกง 3 ราย 
ดําเนินกิจการขนถายสินคาทางอากาศ โดยเชาเคร่ืองบิน 707 จากรัฐบาลจีน มีเสนทางบินระหวางฮองกง, ปกกิ่ง
และเซ่ียงไฮ จนถึงปที่แลวโอกาสที่จะพัฒนาตอไปถึงการเปนธุรกิจการบินรับสงผูโดยสารไดอีกตอไปดวยเม่ือผาน 
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พนหวงแหงความโหดรายในชีวิตมาได สแตนลีย โฮในปจจุบันจึงกาํลังเรียกรองบางสวนที่เคยขาดหายไปเม่ือเขา
ยังเด็ก เขาใสใจกบัการดูแลรักษาสุขภาพสวนตัว ทุก ๆ วันจะลงวายนํ้าในสระสวนตัว หรือเลนเทนนิสสลับกนัไป
สวนชวงวันหยุดพักผอนสุดสัปดาหจะออกลาสัตว  นอกจากน้ันเขายังเปนนักเตนรําเทาไฟที่มีทวงทา
กระฉับกระเฉงคลองแคลวตรงขามกับวัย สแตนลีย โฮเหน็วาการเตนรําเปนสิ่งที่ดึงเขาออกจากปญหาชวนปวด
หวัรอยแปดในชีวิต 

 
สําหรับลูกสาว 7 คนกับลูกชายอกี  1 

คน สแตนลีย โฮไมไดมุงม่ันที่จะใหพวกเขาตอง
เขาไปพัวพันกับความสับสนวุนวายเหมือนกับตัว
เขา หากสนับสนุนใหแตละคนไดคนพบลักษณะ
หรอืคุณสมบัติพิเศษของตนเอง "มีอะไรบางอยาง
ที่พิเศษมากๆ ในความสัมพันธระหวางพอกับพวก
เราพอจะเปนคนที่คอยสนับสนุนพวกเราใหคนหา
คุณสมบัติพิเศษของตนเอง อยางฉันชอบกีฬาและ
บัลเลต พอกจ็ะคอยกระตุนใหฉันรูสึกสนุกกบัสิ่งที่
ฉันชอบ และพวกเราก็ทําตามอยางพอพวกเรา
ชอบการทาทายและจะหาทางเอาชนะส่ิงที่ทาทาย
เหลาน้ันใหได" แองเจลา บุตรีผูหน่ึงของสแตนลีย
โฮกลาว 
 

ยิ่งกวาน้ัน สแตนลีย โฮยังเปนพอที่เอาใจใสลูก  ๆ อยางมาก วันอาทติยจะเปนวันที่เขาอทุศิใหกับ
ครอบครัวเต็มที่ดวยการพาครอบครัวไปเดินเที่ยวซ้ือของหรือหาอาหารอรอย ๆ ทานรวมกันโดยพักความวุนวาย
ในกจิการของเขาไวทั้งหมด สแตนลีย โฮ ยังไดช่ือวาเปนผูใจบุญที่บริจาคเงิน  เพ่ือการกศุลหลายตอหลายแหง   
จนไดรับการยกยองจากรัฐบาลฟลิปปนสและไดเปนประธานกติติมศักด์ิของเหลาเนตรนารีฮองกงดวย 

  
2) ธุรกิจคาสิโน  

ธุรกิจคาสิโนในโลกน้ีเติบโตข้ึนอยางมาก การเติบโตสูงถึง 50 เปอเซนตตอป ซ่ึงจะเหน็ไดวารายไดของ
คาสิโนทั่วโลกน้ันมีมูลคาสูงมาก อยางเชน ในมาเกาน้ันมีมูลคาสูงถึง 9 แสนลานบาทตอป ลาสเวกสั 3 แสนลาน
บาท และสิงคโปร 1.6 แสนลานบาท เปนตน รายไดเหลาน้ีเพราะมนุษยน้ันมีความสนใจและช่ืนชอบในเรื่องของ
การพนันน่ันเอง ซ่ึงในระยะหลังมาน้ีเอเชียไดเปดคาสิโนจํานวนมาก และตอไปในอนาคต เอเชียอาจจะกลายเปน
ตลาดการพนันที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก  ซ่ึงในอาเซียนขอเราน้ันมีโอกาสขยายตัวมาก  เพราะเราอยูใกลกลับ
ประเทศจีนน่ันเอง และที่สําคัญคือคนเอเชียชอบการพนันมาก และการพนันจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
นักทองเที่ยว แตอาจมีความขัดแยงทางความคิดตามหลักพุทธศาสนาในเมืองไทย 
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มาเกาน้ันเปนสวรรคของนักเลนการพนันซ่ึงถามาดูรายไดตอหวัของคนมาเกาน้ันสูงมาก ซ่ึงถือวาเปนคาสิโนแหง
แรกๆ ในยานเอเชีย คนที่ชอบการพนันจึงมักแวะเวียนไปที่มาเกา เพราะการคมนาคมระหวางมาเกากบัฮองกง
สะดวกมาก ซ่ึงในปจจุบันฮองกงมี เที่ยวบินมากถงึ  1000 เที่ยว ยิ่งทาํใหธุรกจิในมาเกาขยายตัวมากยิ่งข้ึน  
สิงคโปรนั้นสุดทายกต็องพัฒนาเศรษฐ กิจโดยการเปดคาสิโน  ซ่ึงจะเหน็ไดวา  ฮองกง มาเกา หรือสิงคโปร               
ตอง  พ่ึงการทองเที่ยว ดังน้ันถามีสิ่งที่จะใหนักทองเที่ยวหาความสําราญถื อวาเปนส่ิงที่จําเปน  คาสิโนกับ                     
การทองเที่ยวในมาเกาถอืวาเปนของคูกัน ลาสเวกสัเติบโตมาไดกเ็พราะคาสิโน แตระยะหลังคนอเมริกนัมีหน้ีมาก        
ทาํใหคนไปเลนการพนันมีจํานวนลดลง บริษัทการพนันในลาสเวกสัจึงหนัมาลงทนุในมาเกา  ซ่ึงหลายๆบริษัท
ลงทนุเปน 1000 ลานเหรียญเลยทเีดียว การรวมมือกบัมาเกากาํลังเกดิข้ึน  ซ่ึงมีการรวมมือเปด  Thai town           
ในมาเกา ซ่ึงมีคนไทยประมาณ 1000 คนทาํงานที่น่ันพรอมทั้งเผยแพรวัฒนธรรมความเปนไทยอกีดวย คนมาเกา
ทานขาวจากไทย มีการนําเขาแอรจากประเทศไทย  เราอาจจะไมมีอะไรเกี่ยวของกบัคาสิโนในมาเกา  แตเรา
สามารถใหนักทองเที่ยวสัมผัสสินคา และวัฒนธรรมตางๆ ของไทยได 

 
3) ธุรกิจการทองเที่ยว 

มาเกามีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย เพราะเปนเมืองที่ผสมผสานไปดวยวัฒนธรรมตะวันตก
และตะวันออกอยางลงตัว สําหรบัสถานที่ทองเทีย่วที่ไดรับความสนใจจากคนทั่วโลกน้ัน มีทั้งแหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและแหลงบันเทิงอยางคาสิโนขนาดใหญ เรียกไดวาเปนลาสเวกัสแหงโลกตะวันออกเลยกว็า
ได นับวาเปนอกีเมืองที่มีเสนหนาหลงใหล ซ่ึงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆ เชน  

1. ซากประตูโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul's) สะทอนใหเหน็ถงึความยิ่งใหญของโบสถในอดีต 
และยังเปนแลนดมารกที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในเมืองดวย  

2. วัดอามา (A-Ma Temple) เปนวัดที่เกาแกที่สุดในมาเกา สรางข้ึนมาเพ่ือใชเปนสถานที่เฉลิมฉลอง
เจาแมมาจูหรือเทพธิดาแหงทองทะเล  

3. มาเกา ฟชเชอรแมน วารฟ (Macau Fisherman's Wharf) สถาปตยกรรมที่สะทอนใหเหน็ถึงแกน
แททางวัฒนธรรมของมาเกา พ้ืนที่บริเวณน้ีเต็มไปดวยรานอาหาร  แหลงชอปปง ที่พักอาศัย รวมถึงใชเปน
สถานที่สําหรบัจัดนิทรรศการและการชุมนุมตาง ๆ   
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     ขอมูลอางอิง   
 
- http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=6412 : ฉากชีวิตสแตนลีย โฮเจาพอคาสิโน มาเกา 
- https://www.youtube.com/watch?v=3p_XaNn1loE  : มองโลกแบบวิกรม ตอน คาสิโน ธุรกิจใกลตัวที่
ตองจับตามอง  
- https://www.youtube.com/watch?v=1VN_NKj2jgk : มองโลกแบบวิกรม ตอน มาเกา แหลงธุรกิจสําคัญ
ของจีน 1  
- https://www.youtube.com/watch?v=EdI-s6KNYVg : มองโลกแบบวิกรม ตอน มาเกา แหลงธุรกิจสําคัญ
ของจีน 2  
- http://travel.kapook.com/view72280.html : เติมเต็มรอยย้ิมกบั 10 แหลงทองเที่ยวในมาเกา สัมผัส
ลาสเวกสัแหงโลกตะวันออก 
- https://www.casinotouring.com/?q=node/261 : คาสิโนมาเกา 
 
 

การประยกุตใชในบริบทของประเทศไทย 
 

1. การจัดทาํบอนเสรี เพ่ือนํารายไดมาพัฒนาประเทศไทย  เชน พัฒนาดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข 

ความเปนอยูของประชาชน และหามประชากรในประเทศไทยเขามาเลนการพนัน 

2. การนําการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดของมาเกา เชน การทาํผิดกฎจะตองถูกปรับเปนจํานวนเงินทีสู่งมา

ปรับใชกบัประชากรในประเทศไทย เพ่ือสรางระเบียบวินัยใหประชาชน 

3. สรางอาชีพสงวนใหกบัประชากรในประเทศไทย เพ่ือใหประชากรไดรับคาตอบแทนสูงสําหรับอาชีพที่

สงวนไวแลว 

4. การนํา “เสียงสัญญาณ” มาปรับใชกับสัญญาณไฟจราจรสําหรบัคนตาบอด  เพ่ือใหคนตาบอดสามารถ

ขามถนนได หรอืนาํมาปรับใชกบับันไดเล่ือนเพ่ือใหคนพิการใชบริการรถไฟฟาไดอยางสะดวกสบาย 

5. รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหมีบริการรถรับ-สงสาธารณะฟรีเพ่ือรับ-สง นักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยว

เพ่ือมาใชบริการสถานีรถไฟฟา 

6. หาจุดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวตามเมืองใหญๆ เพ่ือที่จะประชาสัมพันธ และสงเสริม เพ่ือเปนจุด

ดึงดูดนักทองเที่ยว (สอดคลองกับขอ 5 สนับสนุนเร่ืองรถรับ-สงตามแหลงทองเที่ยว) 

7. สราง Land mark หรอืจัด Event ที่ใชสถานที/่ถนนสาธารณะ เพ่ือเกดิการทองเที่ยวช่ัวคราวในสถานที่

สําคัญๆ /แหลงธุรกิจ ใกลสถานีขนสงมวลชน 
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กลุมที ่3  
 
การพัฒนาระบบรถไฟฟา 
ดานการพัฒนาเชิงพาณิชยและการบริหารระบบตั๋วโดยสาร 

บทนํา 

การพัฒนาโครงการรถไฟฟาดานพัฒนาเชิงพาณิชย 
  

ฮองกง (Hong Kong) มีช่ืออยางเปนทางการวา  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) เปนเขตปกครองตนเอง
ริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่
รูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือที ่1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปน
เขตทีมี่ประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มา
จากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกาํเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด  ซ่ึงประชากร
จํานวนมากหนสีงครามและการปกครองระบบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 

การบริหารจัดการองคกรและรูปแบบการประกอบธุรกิจในตางประเทศ 

การบรหิารจัดการองคกรและระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 

ระบบการขนสงมวลชนโดยรถไฟและรถไฟฟาภายในเขตปกครองพิเศษฮองกงน้ันประกอบดวย The 
Mass Transit Railway Corporation Ltd. (MTRC) ซ่ึงไดรวมกับ The Kowloon Canton Railway 
Corporation (KCRC) เปนผูบริหารจัดการระบบรถไฟฟาภายในเขตปกครองพิเศษฮองกง ซ่ึงทางเขตปกครอง
พิเศษฮองกงไมไดใหความสนับสนุนในการชวยเหลือในเรื่องคาใชจายในการบริหารจัดการ  โดยรายไดจากคา
โดยสารสวนใหญจะตองนํามาเปนคาใชจาย ในการเดินรถและซอมบํารุง (Operation and Maintenance) 
ดังน้ัน MTRC จึงจําเปนตองหารายไดจากธุรกิจที่ไมใชคาโดยสารมาเพ่ือเสริมสภาพคลองขององคกร และนํามา
พัฒนาระบบรถไฟฟาในอนาคต ถึงแม MTRC จะมีการจัดการและดําเนินการในรูปแบบธุรกิจภาคเอกชนเต็มตัว 
โดยที่องคกรมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของฮองกง แตผูถือหุนรายใหญ (shareholder) ของ MTRC ก็
ยังเปนรัฐบาลของสวนปกครองพิเศษฮองกง ซ่ึงมีมูลคาอยูที่ประมาณ 77% ของมูลคาทั้งหมด และทางรัฐบาล
ฮองกงยังมีอาํนาจในการตัดสินใจในเชิงนโยบายหลักๆ ผานทางสมาชิกของคณะกรรมการบริหารงาน ซ่ึงเปน
ตัวแทนของทางรัฐบาลฮองกง โครงสรางการจัดการหลัก ๆ ของ MTRC ประกอบไปดวย 10 หนวยงานหลัก ไดแก 
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1) Operation 
2) China & International Business 
3) Projects 
4) Property 
5) Finance 
6) Legal & Procurement 
7) Human Resource & Administration 
8) Marketing 
9) Corporate Relations 
10) Internal Audits 

โดยที่มีหนวยงานยอย ๆ ภายใตหนวยงานเหลาน้ีตามรายละเอียดของงาน MTRCใชความคลองตัวขององคกรใน
รูปแบบธุรกจิเพ่ิมโอกาสในการลงทนุในจีน และประเทศตาง ๆ  ซ่ึงถอืวาเปนการใชทรพัยากรมนุษย และความรูของ
องคกรที่ไดสะสมมาเพ่ือสรางภาคธุรกิ จในการบริหารงานระบบรถไฟฟาในตางประเทศ  อยางไรกต็าม ทาง 
MTRC กย็ังถอืพันธกจิหลักในการใหบริการทางสังคมในการดําเนินกจิการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
และประหยัด ซ่ึงการหารายไดทั้งในสวนภาคธุรกจิอสังหาริมทรัพย  และภาคการใหบริการบริหารงานรถไฟฟา 
น้ัน เปนภาคสวนที่สรางกระแสรายได และทนุใหองคกรเพ่ือใชในการพัฒนาโครงขายและใหบริการ 

รูปแบบการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากการใหบริการดานขนสงมวลชน 

ผูใหบริการระบบรถไฟฟาในเขตปกครองพิเศษฮองกง  (MTRC) สามารถหารายไดเพ่ิมเติม  
(นอกเหนือจากคาโดยสาร) จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  การใหเชาพ้ืนที่โฆษณาและรานคา  โดยเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 23 – 30 ของรายไดจากคาโดยสาร MTRC ไดใหการสนับสนุนในการนําพ้ืนที่  ทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณสถานีรถไฟฟามาใชธุรกิจที่ไมใชจากคาโดยสาร ในรูปแบบธุรกจิเกี่ยวกบัการโฆษณา การคาภายใน
สถานี การใหบริการโทรคมนาคม สํานักงานธุรกิจขนาดเล็กสําหรบัใหคําปรึกษา การใหบริการเกี่ยวกับรถแทก็ซ่ี 
รวมถงึการใหเชาพ้ืนที่ภายในอาคารพาณิชยที่เปนบริเวณของสถานี  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกบัองคกรโดยรัฐบาลทาํ
หนาที่เปนผูวางแผน ดําเนินการ (Coordinator) ในการจัดรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนทีบ่ริเวณสถานี MTRC แลว
มอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพยอื่นมาพัฒนาการดําเนินธุรกจิตอไป รูปแบบความสัมพันธ
ของหนวยงาน MTRC กบัหนวยงานพัฒนาอสังหาริมทรพัยอื่น 

โดยที่ทาง MTRC จะมีหนวยงานดานการจัดการอสังหาริมทรัพย  (Property Development) 
โดยเฉพาะเพ่ือจัดการกับธุรกรรมและการวางแผนตาง ๆ  เกี่ยวกับการใชประโยชนของที่ดินบริเวณสถานีของสาย
รถไฟฟาตางๆ MTRC เปนผูไดรับกรรมสิทธ์ิในการดําเนินกจิกรรมทางดานรถไฟฟาขนสงมวลชนแตเพียง
หนวยงานเดียว โดยที่รัฐบาลของหนวยปกครองพิเศษฮองกงจะใหสิทธิในการทําประโยชนบนพ้ืนที่ดินบริเวณ
สถานีตางๆ ทาง MTRC สามารถซ้ือที่ดินดังกลาวจากทางรัฐบาลไดภายใตราคา Greenfield หรือราคาประเมิน
ที่ดินกอนที่จะมีการพัฒนาระบบรถไฟฟาผานบริเวณดังกลาว  ในสวนน้ีทาง MTRC ยังจําเปนที่จะตองจายคา
กรรมสิทธ์ิที่ดินใหกบัทางรัฐบาลฮองกง แตในทางปฏิบัติแลวทาง MTRC จะประกาศ Tendering Process  
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หลังจากไดกรรมสิทธ์ิดังกลาวสําหรับสิทธิในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่สถานีที่กาํหนด  ซ่ึงทางผูพัฒนา
อสังหาริมทรพัยจากภาคธุรกิจตางๆ กจ็ะเขารวมในการประมูลกรรมสิทธ์ิ โดยที่ทาง MTRC จะรวมเง่ือนไขใน
สวนที่ทางผูพัฒนาอสังหาริมทรพัยที่ชนะประมูลจะตองจัดการชดใชคากรรมสิทธ์ิที่ดินใหกบัทางรัฐบาลฮองกง
นอกเหนือจากคากรรมสิทธ์ิหรือสวนแบงกําไรจากการพัฒนาที่จะตองจายใหกบัทาง  MTRC รูปแบบการ
บริหารงานดังกลาวสรางความม่ันคงทางการเงินในการกอสราง เสนทางรถไฟฟาตางๆ และยังลดความเสี่ยง
ทางดานการเงินใหกับทางองคกรอกีดวย 
 

การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสง 

Transit Oriented Development (TOD) 

บริษัทขนสงมวลชนทางรางของฮองกงกอตั้งในชวงป ค.ศ. 1975 จัดต้ังโดยรัฐบาลฮองกง มีหนาที่ใน
การสรางและบริหารจัดการระบบขนสงมวลชนในเขตฮองกง ในชวงแรกเปนการใหบริการในพ้ืนที่ยานศูนยกลาง
ทางธุรกิจที่สําคัญในพ้ืนที่ฮองกง จนมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางใหมีพ้ืนที่ในการใหบริการในขอบเขตที่
กวางมากข้ึน โดยมีระยะทางรวมของเสนทางรถไฟฟาทั้งสิ้น 87 กิโลเมตร เสนทางการใหบริการมีการเช่ือมตอกบั
สนามบิน และผานในเสนทางที่มีประชากรหนาแนสูงในเขตเมือง โดยในป ค.ศ. 2003     มีปริมาณผูโดยสารเฉล่ียใน
วันทาํงานมากกวา 2.24 ลานคน มีสัดสวนการใชบริเการเปน  24.30 % ของบริการขนสงมวลชนทั้งหมดใน
ฮองกง ซ่ึงเปนสัดสวนที่สูงที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกบัรูปแบบการเดินทางดวยขนสงมวลชนอื่นๆ 

รูปแบบการพัฒนาโครงการควบคูกันระหวางระบบขนสงมวลชนและอสังหาริมทรัพยมีปจจัยที่
ซับซอนมากกวาการสรางระบบขนสงมวลชนพรอมกับอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงส่ิงที่เหน็เปนเพียงผลลัพธจากการ
พัฒนาเทานั้นไมใชกระบวนการพัฒนา ซ่ึงมีหลักการในการดําเนินงานที่สําคัญ 4 ประเด็นที่จะสงเสริมใหรูปแบบ
การพัฒนาประสบความสําเร็จในฮองกง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) นโยบายรัฐบาลฮองกงมีนโยบายในการสนับสนุนโดยจัดหาที่ดินสําหรับการพัฒนา ใหกับ 
MTRC และใหดําเนินการบริการขนสงในรูปแบบขนสงสาธารณะไมใหดําเนินการในรูปแบบเอกชน 

2) กระบวนการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสม ที่จะชวยจัดการและควบคุมประสิทธิภาพการพัฒนา
ใหเกดิความสมดุลระหวางการพัฒนาทั้งระบบขนสงและอสังหาริมทรัพย 

3) โครงการเปนการสรางโครงการอสังหาริมทรพัยที่มีคุณภาพสูงในทาํเลที่เหมาะสม และถูก
ชวงเวลา ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

4) องคกร หนวยงานที่มีประสบการณและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจะชวยใหการ
บริหารจัดการโครงการดานขนสงมวลชนและการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ชวยใหโครงการประสบผลสําเร็จ และมี
ประสิทธิภาพในการสรางรายไดใหกับองคกร 
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เครื่องมือในการพัฒนาตามรูปแบบTOD 

การพัฒนารวมระหวางขนสงมวลชนระบบรางและอสังหาริมทรัพยในฮองกงจําเปนตองใชความ
รวมมือขององคกรและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเพ่ือให
โครงการประสบผลสําเร็จ โดยรูปแบบขององคที่จัดตัง้เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว ประกอบไปดวยมิติ
การพัฒนา 2 มิติ และมีองคประกอบขององคกร 4 ดาน มิติการพัฒนามีการจําแนกเปนมิติภายในและภายนอก 
โดยมิติภายนอกเปนองคกรที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติทางรางโดยตรง ประกอบดวย (1) ปจจัยทางดานเมือง (2) 
นโยบายสนับสนุนของทางรัฐบาล โดยปจจัยทางดานเมืองที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาประสบผลสําเร็จ
ตองประกอบไปดวยอตัราการเติมโตทางเศรษฐกิจของเมืองที่มีความมั่นคง ตลาดอสังหาริมทรัพยที่มีการเติบโต
อยางตอเน่ือง สภาพเมืองที่มีความออนไหวตอโครงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ซ่ึงมีความจําเปนตอ
การพัฒนาในรูปแบบ TOD ซ่ึงปจจัยดังกลาวทั้งหมดหากมีอยูในพ้ืนที่เมืองใดเมืองหน่ึงจะสงผลใหการพัฒนา
รูปแบบ TOD ทาํไดงาย และสงผลตอพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงมาใชขนสงมวลชน
แทนรถยนตสวนบุคคล ในสวนของนโยบายที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลน้ันจะมีทั้งในดานการวางแผนภาค
การชวยเหลือทางดานการจัดหาที่ดิน การจัดโซนที่ดินใหมีความหนาแนน และการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ในเมือง ซ่ึงนโยบายเหลาน้ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนนโยบายที่จะสงเสริมใหระบบ
ขนสงมวลชนในเมืองมีอทิธิพลตอพฤติกรรมการเดินทาง  แลรูปแบบของเมืองและนําไปสูความสําเร็จในการ
จัดบริการขนสงมวลชน นอจากนโยบายการพัฒนาเมืองที่สงเสริมในพ้ืนที่ที่จะทาํการพัฒนาแลวน้ัน รัฐบาลยังมี
นโยบายการจํากดัการเจริญเติมโตของเมืองในพ้ืนที่อื่นๆ  ไมใหมีความหนาแนนสูงไปกวาพ้ืนที่ที่มีระบบขนสง
มวลชนพาดผานเพ่ือใหพ้ืนที่โดยรอบสถานีไดมีการพัฒนาอยางเต็มที ่ซ่ึงการไมมีนโยบายการควบคุมการใชที่ดิน
ในพ้ืนที่อื่นๆ จะสงผลใหเกดิความลมเหลวในการพัฒนาทั้งระบบขนสงมวลชน  และอสังหาริมทรัพยอยางเชน
เมืองกวางโจว ในประเทศจีนที่ไมประสบผลสําเร็จในการพัฒนาตามรูปแบบ TOD  

ในการจัดหาที่ดินเพ่ือการพัฒนาของรัฐบาลฮองกงไดมีการพิจารณาถึงสิทธิการถือครองที่ดินใน
ฮองกง ถึงแมวารัฐบาลฮองกงจะเปนเจาของที่ดินทั้งหมดในเกาะฮองกง และรัฐบาลใหสิทธิการถอืครองที่ดินดวย
การเชาระยะยาว ซ่ึงมีต้ังแต 75 ป 99 ป และ 999 ป แตรัฐบาลสามารถออกกฎหมายการเวนคืนที่ดินเพ่ือนํา
ที่ดินโดยรอบเสนทางการขนสงมาพัฒนาในรูปแบบ TOD ไดในข้ันตอนกอนการเวนคืน MTRC จะจัดทาํแผนการ
พัฒนาระบบขนสงมวลชนและรูปแบบอสังหาริมทรัพยโดยรอบสถานีทั้งในดานการออกแบบ  การวิเคราะหความ
เหมาะสมดานตาง ๆ และการวิเคราะหถึงคุมคาในการลงทนุ  และผลตอบแทนที่จะไดรับกอนออกพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เนื่องจากที่ดินในฮองกงมีราคาสูง ซ่ึงการเวนคืนเพ่ือกจิการใดกิจการหน่ึงเพียงอยางเดียวจะ
ไมกอใหเกิดความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรและการเงิน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีแผนการพัฒนาอื่นๆ รวมอยูดวย ซ่ึง
เปนแนวทางในการพัฒนาบนพ้ืนที่ที่มีความหนาแนนสูง 

สําหรับมิติการพัฒนาภายในเปนมิติที่เกี่ยวกบัหนวยงานดานการพัฒนาขนสงมวลชนระบบราง ซ่ึงมี
ปจจัยที่เกี่ยวของ 2 ดาน คือ (1) นโยบายเชิงปฏิบัติการในดานคุณภาพการใหบริการระบบขนสงมวลชน และ (2) 
นโยบายเชิงการวางแผนการออกแบบการใชที่ดินที่เ ช่ือมโยงถงึการพัฒนารวมระหวางระบบรางและ
อสังหาริมทรพัย โดยนโยบายเชิงปฏิบัติการที่สงผลใหการใหบริการขนสงสาธารณะประสบผลสําเร็จของฮองกง 
คือ การจัดระบบความปลอดภัยการใหบริการที่ความนาเช่ือถือ ความถี่ในการใหบริการ และมีความสะดวกใน 
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การใชบริการ ซ่ึงเหมาะสมกับคาโดยสารที่จายไปของผูโดยสาร ซ่ึงเหลานี้เปนปจจัยในการพิจารณาสําหรับการ
เขาใชบริการขนสงสาธารณะ นอกจากน้ันในการใชนโยบายเชิงการวางแผนและออกแบบการใชที่ดินยังเปนสวน
สําคัญที่จะชวยใหประชากรเขามาอยูอาศัยและใชพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน โดยใชการวางแผนการใชที่ดินโดยรอบสถานีให
เกดิความหนาแนนสูง และสงเสริมใหมีกิจกรรมการใชที่ดินที่หลากหลาย อีกทั้งการออกแบบเช่ือมตอระหวาง
สถานีขนสงกบัตัวอาคารใหมีความลื่นไหลในการสัญจร เขาถงึยานกจิกรรมไดงาย รวมทั้งการปรับปรุงการเขาถึง
ตัวสถานีและยานกจิกรรมจากพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญในการชวยใหพ้ืนที่เกดิการ
พัฒนาตามแผน 
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ผลประโยชนจากรูปแบบการพัฒนารวมระหวางระบบขนสงมวลชนและอสงัหาริมทรัพย 

(1) ระบบขนสงมวลชนทางรางในเมืองที่เกิดข้ึน จะชวยใหเกดิการปรับปรุงเสนทางการเขาถงึสถานี
จากที่ดินรอบๆ ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหกบัที่ดินอกีทางหน่ึง และจากมูลคาที่ดินที่เพ่ิมข้ึนน้ี     ทาํใหการพัฒนา
อสังหาริมทรพัยของ MTRC มีรายไดมากข้ึนจากมูลคาที่เพ่ิมข้ึนและมีเงินเพ่ือนําไปพัฒนาระบบขนสงมวลชน 

(2) การพัฒนาที่ดินที่มีความหนาแนนสูงโดยรอบสถานีจะสงเสริมใหเกิดพ้ืนที่อื่นๆ  ขนาดใหญที่
สงเสริมกิจกรรมการอยูอาศัย เชน ศูนยการคา โรงแรม และพ้ืนที่พาณิชยกรรมอื่นๆ เกดิข้ึนในพ้ืนที่ และจาก
กจิกรรมที่เกดิข้ึนจะสงผลใหเกดิจํานวนผูโดยสารในระบบขนสงมวลชนเพ่ิมมากข้ึนเชนกนั 

(3) รัฐบาลจะไดรับผลตอบแทนในรูปเม็ดเงินที่ไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยรอบสถานี
ขนสง ซ่ึงภาคเอกชนจะมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใหสอดคลองกับกจิกรรมโดยรอบ  และสงผลถึงการปรับปรุงการ
เขาถึงพ้ืนที่ตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน นอกจากน้ันยังจะไดรับรายไดจากการใหบริการรถไฟฟา ซ่ึงสงผลใหรัฐบาลไมตอง
ใหเงินอดุหนุนกับระบบขนสงสาธารณะทางราง 

(4) จากการพัฒนาดังกลาวจะสงผลใหเกดิผลตอบแทนทางสังคมเปนจํานวนมาก ทั้งในแงของการ
พัฒนาเมืองที่มีขนาดเล็กลงที่ทาํใหเกดิการใชพ้ืนที่อยางคุมคาและ เต็มประสิทธิภาพ สงผลใหเกดิพ้ืนที่โลงวาง
สําหรบัการพัฒนาดานอื่นๆ ลดการเกิดการพัฒนาที่ขยายตัวออกไปอยางไรรูปแบบ ลดจํานวนการสรางถนน ลด
มลพิษทางอากาศที่เกดิจากการใชรถยนตสวนบุคคล และเกิดการปรับปรุงทางเดินเทาใหมีความนาเดินย่ิงข้ึน ซ่ึง
ทั้งหมดเหลาน้ีเปนการปรับปรุงรูปแบบเมืองใหมีความนาอยูอาศัยย่ิงข้ึน  และสงผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนใน
พ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแนนสูง 

การรวมมือในการพัฒนาและการลงทุน 

MTRC เปนบริษัทที่ใหบริการขนสงมวลชนที่เปนที่รูจักและสรางกําไรไดมาก  โดยป ค.ศ. 2003 มี
กาํไรสุทธิ 4,450 ลานเหรียญฮองกง มีสัดสวนรายไดเพ่ิมข้ึนจากป  ค.ศ.2002 เทากับ 24.30% และมีเครดิต
สําหรบัการลงทุนที่ม่ันคง ต้ังแตการเริ่มตนกอตั้งองคกร MTRC มีภารกิจในการกอสรางและบริหารจัดการในดาน
การพัฒนาเชิงพาณิชย การขนสงมวลชนระบบรางซ่ึงในปจจุบันมีการรวมกจิการเ ขากบัสวนของระบบขนสง
มวลชนอื่นๆ ในฮองกง โดยรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮองกง เปนผูถอืหุนเพียงรายเดียวในกิจการดังกลาว  
จนกระทั่งในชวงตลุาคม  ค.ศ.2000 ไดมีการขายหุนใหกบัภาคเอกชน  และนําเขาขายในตลาดหลักทรัพย
ประมาณ 23% ซ่ึงทําให MTRของฮองกงเปนระบบขนสงประสบความสําเร็จอยางมากในระดับโลกในดานการ
กอสรางและบริหารจัดการโครงการดานโครงสรางพ้ืนที่จากการขายหุนในป ค.ศ. 2000 น้ัน ทางรัฐบาลฮองกง
ยังคงถือหุนมากกวา 50% ในกจิการขนสงมวลชน และ MTRC ยังคงดําเนินงานในรูปแบบที่เปนบริษัทสาธารณะ 
อยูเชนเดิม และในดานความเส่ียงจะข้ึนอยูกับนักลงทนุ และบริษัท MTRC ยังเปนบริษัทรายแรกในฮองกงที่ไดรับ
การจัดลําดับเครดิตจาก Moody’s Standard and Poor’sและ R&J  
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ในสวนของการบริหารจัดการดานการเดินรถ  MTRC ไดมีการรวมดําเนินกับกจิการการพัฒนา

อสังหาริมทรพัย โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดรับการคาดหวังวาจะชวยสงเสริมให  MTRC สามารถดาํเนิน
ธุรกจิ และมีรายไดจาก 2 ทาง คือ (1) จัดหารายไดจากโครงการกอสรางทางรถไฟ และ (2) รายไดจากการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่รอบๆ  สถานีขนสงมวลชน ซ่ึงจะเปนการชวยเพ่ิมจํานวนผูโดยสารในระบบ
รถไฟฟาโดยอัตโนมัติ สําหรบัการพัฒนาอสังหาริมทรพัยไดมีการรวมมือกับภาคเอกชน และ MTRC มีหนาที่ใน
การพัฒนาที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนสูง และสรางตลาดการพัฒนาเชิงพาณิชย ซ่ึงจากการปฏิบัติงานดังกลาว 
จึงไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงการดูแลในกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอบๆ สถานีรถไฟฟา 
นอกจากน้ัน MTRC ยังคงถือครองอสังหาริมทรัพยบางสวนเพ่ือการลงทนุในระยะยาว และใหบริการดานการการ
จัดการอสังหาริมทรพัย โดยมูลคาการลงทนุประมาณ 14.2 พันลานเหรียญฮองกง และคิดเปนรายไดจากการเชา
พ้ืนที่เทากบั  684 ลานเหรียญฮองกง  ในป ค.ศ.2003 ซ่ึงทาํใหบริษ่ัมีศักยภาพและมีช่ือเสียงในการพัฒนา
อสังหาริมทรพัย 

แนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรพัยของ MTRC การบริหารจัดการในเชิงพาณิชยและดานการเงิน 
โดยใชโครงการพัฒนาอสังหาริมทรพัยเปนกิจกรรมสนับสนุนในดานการเงินใหกับการกอสราง  และการพัฒนา
ขนสงมวลชนระบบราง โดย MTRC จะเปนผูวางแผนกําหนดเสนทางการเดินรถ  และรัฐบาลจะเปนผูประเมิน
ราคาการกอสราง และทาง MTRC ทาํการหารือรวมกับรัฐบาลในการหาชองทางเพ่ือพัฒนาอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรพัย และวิเคราะหถงึอัตราผลตอบแทนที่จะเกดิข้ึนกับโครงการ ซ่ึงหากมีความเหน็ชอบรวมกันใน
โครงการทางรัฐบาลจะทาํการจัดหาที่ดินสําหรับการพัฒนาใหกบั MTRC และ MTRC นําที่ดินดังกลาวมาศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนา และนําเสนอตอรัฐบาลตอไปสําหรบัแผนการพัฒนาในอนาคตเพ่ือใหรัฐบาลอนุมัติ
ในโครงการที่จะเกดิข้ึน เม่ือมีการอนุมัติในโครงการ  MTRC จะเปนผูเช้ือเชิญใหบริษัทอสังหาริมทรัพยใน
ภาคเอกชนเขามารวมทนุในโครงการ และเสนอแผนการพัฒนาใหกับภาคเอกชนที่เขารวมประมูลโครงการ โดย
แผนการพัฒนาจะมีแนวทางการออกแบบใหกับเอกชนผูเขารวมประมูล  และผูที่ชนะการประมูลจะนําแนวคิด
ดังกลาวไปออกแบบรายละเอียดในโครงการ และกาํหนดรายละเอียดการกอสราง ในสวนของMTRC จะดําเนินงานดาน
โยธา และควบคุมมาตรฐานการกอสรางงานระบบราง และงานอสังหาริมทรัพย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรพัย ซ่ึงประกอบไปดวยคาใชจายดานที่ดิน  คากอสราง
โครงการ ภาษีที่ปรึกษา  คาดําเนินงานทางการตลาด และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย  และการเชาเม่ือ
โครงการเสร็จสมบูรณ 

สําหรับการแบงปนรายไดทาง MTRC จะไดรับรายไดจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยโดย
แชรรายไดรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพัยตามสัดสวนทีไ่ดตกลงกนัไว และ MTRC ไมมีขอตกลงใสการที่จะให
เอกชนเปนผูจัดหารายไดเพียงผูเดียว แตทาง MTRC จะมีสวนรวมดวย และ MTRC จะทาํขอตกลงในแงการแบก
รับความเสียง โดยใหเอกชนเปนผูแบกรับความเส่ียงรายเดียวเทาน้ัน 
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โดยการดูงานครั้งน้ีไดมีการพาดูการพัฒนาสถานีรถไฟฟา ทั้งแบบที่เปนยานธุรกจิที่มีศักยภาพการ

พัฒนาไดอยางเต็มที ่เชน สถานีกลาง (Central Station) ซ่ึงเปนสถานีในเมือง ทาํใหมีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพของพ้ืนที่  และสถานีตงชง  (Tung Chung Station) เปนสถานีที่อยูบริเวณ
สนามบินนานาชาติฮองกง พ้ืนที่โดยรอบสถานีน้ีจะมีทั้งหางสรรพสินคา  ดิวต้ีฟรี ซุปเปอรมารเก็ต  ตลาดสด 
โรงเรียนอนุบาล และอาคารที่พักอาศัยซ่ึงเปนตัวอยางที่สําคัญสําหรับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี  (TOD) อยาง
เต็มรูปแบบ 

การบริหารระบบต๋ัวโดยสาร 

การคมนาคม 

ฮองกงเปนเมืองที่มีการพัฒนาดานเครือขายการคมนาคมขนสงสูงทั้งของรัฐ และ เอกชน การเดินทางในแตละวัน
ของชาวฮองกง 90% เปนการใชขนสงสาธารณะ และทาํใหฮองกงเปนเมืองหนึ่งที่มีขนสงสาธารณะครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพเมืองหน่ึงของโลก เพ่ือความสะดวกสบายจึงมีบัตรเงินสดออ็คโทปส(Octopus Card) เปนบัตรที่ไวใช
จายคาโดยสารรถไฟ, รถราง, รสบัส, เรือขามฟาก และยังสามารถใชไดที่รานสะดวกซ้ือกับรานอาหารฟาสตฟูด
เชนกัน 

โครงข่ายรถไฟฟ้า  
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ระบบรางในฮองกงมี 5 แบบ ดังน้ี 

1.รถไฟธรรมดาดีเซลราง มีใหบริการเฉพาะที่เกาะเกาลูนไมมีในเกาะฮองกง  
2.รถไฟฟาขนสงมวลชน 
3.รถไฟฟาตงชงไลน รับคนจากชานเมืองเขาสูเมือง  
4.แอรพอรตเอ็กเพรสเรลเวย  
5.ไลทเรล หรอืรถไฟฟารางเบาจะว่ิงใหบริการในชนบท  
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โครงขายรถไฟฟา 

ทางและสี ปท่ีเปด
ใหบริการ 

สวน 
ตอขยาย ปลายทาง ระยะทาง 

(กิโลเมตร) สถานี 
เวลาใน

การวิ่งตอ
เท่ียว 

ศูนยซอม
บํารุง ราง แรงดันไฟฟา 

  รถไฟฟาขนสงมวลชน 

สายเอสเรล  1910 2007 สถานีหังฮุม 

สถานีโลวู 

41.1 14 
42 ศูนยซอม

บํารุง
โฮทงลู 

1435 
mm 

ไฟฟากระแสสลับ 
25000 โวลต สถานีล็อกมาเชา 45 

สายควันโทง  1979 2002 

สถานีเยา
มาเตย 

สถานีตุยเกงเล็ง 11.2 15 28 
ศูนยซอม

บํารุง
เกาลูน 

1432 
mm 

ไฟฟากระแสตรง 

1500 โวลต 

สายซึนวัน  1982 1982 สถานีกลาง สถานีซึนวัน 16 16 30 
ศูนยซอม
บํารุงซึน

วัน 

สายไอสแลนด   1985 1986 สถานีชูงวัน สถานีชัยวัน 13.3 14 25 
ศูนยซอม
บํารุงชัย

วัน 

สายทุงชุง 

 
1998 2005 สถานีฮองกง สถานีทุงชุง 31.1 8 26 

ศูนยซอม
บํารุงซุย
โฮวัน 

สายซึงวันโอ  2002 2009 

สถานีนอรท
พอยท  

สถานีโพแลม 

11.9 8 
15 ศูนยซอม

บํารุงซึง
วันโอ สถานีโลฮัสพารค 20 

สายเวสตเรล 

 
2003 2009 สถานีฮังโฮม สถานีทึนมุน 35.4 12 37 

ศูนยซอม
บํารุงพัท

ฮึง 1435 
mm 

ไฟฟากระแสสลับ 

25000 โวลต 
สายมาออนชาน  2004 2004 สถานีวูไคชา สถานีไทไว 11.4 9 16 ศูนยซอม

บํารุงไทไว 

สายดีสนียแลนด
รีสอรต  2005 2005 

สถานีซันนี
เบย 

สถานีดีสนีย
แลนดรีสอรต 

3.3 2 4.5 
ศูนยซอม
บํารุงซุย
โฮวัน 

1432 
mm 

ไฟฟากระแสตรง 
1500 โวลต 

รถไฟฟารางเบา 
รถไฟฟา    ราง

เบา (12 
เสนทาง) 

 1988 2003 หลากหลาย หลากหลาย 36.2 68 หลากหลา
ย 

ศูนยซอม
บํารุงทุน

มุน 

1435 
mm 

ไฟฟากระแสตรง 

750 โวลต 

รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน 

รถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยาน  1998 2005 สถานีฮองกง 

สถานีเอเชีย
เวิลดเอ็กซโป 

35.2 5 29 
ศูนยซอม
บํารุงซุย
โฮวัน 

1432 
mm 

ไฟฟากระแสตรง 

1500  
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โดยในฮองกงประกอบดวยรถไฟขนสงมวลชน  (Mass Transit Railway-MTR)ระบบรถไฟความเร็วสูง

(Airport Express)  และระบบรถไฟฟาบนดิน (Light Rail)ระบบขนสงมวลชนทางราง ในฮองกงเปดทาํการเม่ือ ค.ศ. 
1979 ซ่ึงเม่ือรวมรถไฟฟาที่ใหบริการทั้งสิ้นมี 11 สาย ปจจุบันอยูในการดําเนินการของเอม็ทีอาร คอปอเรชันทาํ
หนาที่กาํกบัดูแลและเดินรถเองโดยมีรัฐถือหุน 77% สวนอีก 23% อยูในตลาดหลักทรพัย 

• ระบบ MTRเปนระบบขนสงที่มีผูใชบริการมากที่สุด   ประกอบดวยเสนทาง  9 สาย รวม
ระยะทาง 175กโิลเมตร มีผูใชบริการประมาณ 5 ลานเที่ยวคน/วันมีสถานีจํานวน 80สถานี  

• ระบบ Airport Expressใหบริการเสนทางจากเขต Hong Kong ไปยังทาอากาศยานนานาชาติ
ฮองกง โดยมีระยะทาง 35.2 กโิลเมตร ในป 2554  มีผูโดยสารใชบริการระบบ MTR  และAirport  Express วัน
ละประมาณ 4.07 ลานคน 

• ระบบ Light Rail  มีระยะทาง 36.2 กโิลเมตรประกอบดวยสถานีตางๆ จํานวน 68 สถานี
ใหบริการพ้ืนที่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนอืของ  New Territories ในป 2554 มีผูใชบริการระบบ Light Railวันละ
ประมาณ 441,900  คน 

 

การบริหารระบบต�ัวโดยสาร 

1. บัตรโดยสารประเภททั่วไป (Regular Tickets) สําหรับบุคคลที่อาศัยอยูในฮองกง มี 2 ประเภท  คือ  

• บัตรโดยสารผูใหญ (Adult)   เปนบัตรโดยสารสําหรบัเด็กที่มีอาย ุ12 ป ข้ึนไป และบุคคลทั่วไปที่
พํานักอยูในฮองกง 

 
 

  
 
 
 
 
 

Adult Single Journey Ticket Concessionary Single Journey Ticket 

Adult Single Journey  
Ticket - First Class Concessionary Single Journey  

Ticket - First Class 
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• บัตรโดยสารราคาพเิศษ (Concessionary)  เปนบัตรโดยสารสําหรับเด็กที่มีอายุ  3-11 ป และ
ผูสูงอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป 

• บัตรโดยสารประเภทเติมเงนิ หรือรูจักกนั คือ Octopus Card เปนต๋ัวรวมซ่ึงเปรียบเสมือนบัตร
เงินสดที่สามารถใชเดินทางบน MTR รถโดยสารประจําทาง รถราง LRT รถเมล, เรือขามฟาก และ รถราง 
รวมทั้ง รถรางที ่Peak Tram ดวย สามารถใชซ้ือของที ่7-11โทรศัพทตูกดนํ้า เปนตน 

 
 

2. บัตรโดยสารประเภทนักทองเที่ยว (Tourist Pass)มี 3 ประเภท 

• บัตรโดยสารสําหรับผูใหญเปนบัตรโดยสารใชไดไมจํากัดเที่ยวเดินทาง MTR ประเภท 1 วัน (ยกเวน 
Airport Express, MTR Bus, East Rail Line First Class, Lo Wu และ Lok Ma Chau station) อตัราคา
โดยสารบัตรคิดเปนอตัราเหมาจาย 55 เหรียญฮองกงตั๋วมีอายุหนึ่งเดือนนับจากวันที่ซ้ือ 

 
• บัตรโดยสารสําหรับเด็กเปนบัตรโดยสารสําหรบัเด็กอายุ 3 – 11 ปใชไดไมจํากดัเที่ยวเดินทาง MTR 

ประเภท 1 วัน  (ยกเวน Airport Express, MTR Bus, East Rail Line First Class, Lo Wu และ Lok Ma 
Chau station) อตัราคาโดยสารบัตรคิดเปนอัตราเหมาจาย 25 เหรยีญฮองกงตั๋วมีอายุหน่ึงเดือนนับจาก 
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• บัตรเดินทางแอรพอรต เอก็ซเพรสบัตรเดินทางรถไฟดวนสายสนามบินแอรพอรต  เอก็ซเพรสมีราคา 
$220 หรือ $300 (ทั้งสองแบบรวมคามัดจําบัตร $50 แลว) สําหรบัโดยสารแอรพอรต เอก็ซเพรสหน่ึงหรือสอง
เที่ยว และโดยสาร MTR ไลทเรลและรถบัส MTR (ที่ใหบริการในนิวเทอรรีทอรี่สทางตะวันตกเฉียงเหนือ)1 ไดไม
จํากดัจํานวนเที่ยวภายในเวลา 3 วันติดตอกัน ต๋ัวมีอาย ุ180 วันนับจากวันที่ซ้ือ 

 
หมายเหต:ุ1 ยกเวนการโดยสารแอรพอรต เอ็กซเพรส เพ่ิมอกี ช้ันเฟรสคลาสของเสนทางอสีต เรล และเดินทาง
ไปหรือเดินทางจากสถานีหลอหวูหรื อสถานีหลก  มาเชาบัตรแอรพอรต  เอก็ซเพรส บัตรโดยสารสําหรับ
นักทองเที่ยวประเภทหน่ึงวันและบัตรโดยสารสําหรับเด็กประเภทหน่ึงวันใชไดเฉพาะนักทองเที่ยวที่มิไดเปน
พลเมืองฮองกงและพํานักอยูในฮองกงนอยกวา 14 วัน 

2 สําหรบัเด็กอาย ุ3 ถงึ 11 ป 
3 การเดินทางหนึ่งวันแบบไมจํากัดเที่ยวหมายถงึ  24 ช่ัวโมงติดตอกนันับจาก เวลาที่บันทึกการใช

บัตรเที่ยวแรก 

 

สถานที�จําหน่ายบ ัตรโดยสาร 

ประเภทบัตร 

สถานที่จัดจําหนายบัตร 
อายุการใชงาน

ของบัตร 
ตูจําหนายบัตร
ที่แอรพอรต 
เอ็กเพรส 

ศูนยบริการลูกคา
ที่แอรพอรต 
เอก็เพรส 

ศูนยบริการ
ลูกคา MTR 

สั่งซื้อผาน
ระบบ

ออนไลน 
ต๋ัวเที่ยวเดียว ü  ü   ü  ณ วันที่ออกบัตร 
ต๋ัวกลับวันเดียว ü  ü    
ต๋ัวไป-กลับ  ü   ü  มีอายุ 30 วัน (นับ

จากวันที่ออกบัตร) 
บัตรเติมเงินสด  
(Octopus) 

 ü  ü   มีอายุ 3 ปนับจาก
วันที่ซ้ือ 
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ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (MTR) 

การเดินทางในฮองกงเพ่ือไปเยือนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลกน้ันทาํไดงายข้ึนดวยระบบ

รถไฟฟาขนสงมวลชน (MTR) ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ครอบคลุมเขตหลักๆ ทั้งหมดของฮองกง รวมถงึสถานี

รถไฟบริเวณแนวพรมแดนติดกบัจีนแผนดินใหญ (สถานีหลอหวูและสถานีหลก มา เชา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนทางรถไฟเปนระบบขนสงสาธารณะที่สําคัญของฮองกง โดยในแตละวัน จะมีรอยละ 38 ของ

ชาวฮองกงเดินทางโดยใชเสนทางรถไฟ (ป 2554) เสนทางรถไฟในฮองกงประกอบดวยรถไฟขนสงมวลชน (Mass 

Transit Railway-MTR) ระบบรถไฟความเร็วสูง (Airport Express) ระบบรถไฟฟาบนดิน (Light Rail)    
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เสนทางรถไฟMTR 

ระบบ MTR เปนระบบขนสงที่มีผูใชบริการมากที่สุด   ประกอบดวยเสนทาง 9 สาย มีความยาว

ทั้งส้ิน 175 กโิลเมตร และมีสถานีมากกวา 80 สถานี ไดแก  

1. Kwun Tong Line: เร่ิมตนจากสถานี Yau Ma Tei และส้ินสุดที่สถานี Tiu Keng Leng 

2. Tsuen Wan Line: เร่ิมตนจากสถานี Tsuen Wan และส้ินสุดที่สถานี Central 

3. Island Line: เริ่มตนจากสถานี Sheung Wan และส้ินสุดที่สถานี Chai Wan 

4. Tung Chung Line: เร่ิมตนจากสถานี Tung Chung และส้ินสุดที่สถานี Hong Kong 

5. Tseung Kwan O Line: เร่ิมตนจากสถานี North Point และส้ินสุดที่สถานี Po Lam/LOHAS Park 

6. Ma On Shan Line: เริ่มตนจากสถานี Tai Wai และส้ินสุดที่สถานี Wu Kai Sha 

7. West Rail Line: เริ่มตนจากสถานี Tuen Mun และส้ินสุดที่สถานี Hung Hom 

8. East Rail Line: เริ่มตนจากสถานี Lo Wu/Lok Ma Chau และส้ินสุดที่สถานี Hung Hom 

9. Disneyland Resort Line: เร่ิมตนจากสถานี Sunny Bay และส้ินสุดที่สถานี Disneyland Resort 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงโครงขายระบบรถไฟฟาใตดินของฮองกง (Map of Hong Kong MTR Line) 
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รูปแบบอัตราคาโดยสาร 

รูปแบบอัตราคาโดยสารของรถไฟฟา  (MRT) คิดตามระยะทางที่ผูโดยสารเดินทางเปนชวงๆ         

แบบข้ันบันได (Coarse Distance Fare) โดยใชระบบต๋ัวรวมที่เรียกวา “Octopus Card” ซ่ึงเปรียบเสมือนบัตร

เงินสดที่สามารถใชเดินทางบน MTR รถโดยสารประจําทาง รถราง LRT (ระหวาง Tuen Mun, Yuen Long 

และ Tin Shui Wai ทางฝงตะวันตกของ New Territories) และรถไฟชานเมือง (KCR) ซ่ึงระบบจะหกัคา

โดยสารจากต๋ัวตามระยะทางที่เดินทางดวยระบบน้ันๆ  

 

ภาพแสดงบัตรโดยสาร  “Octopus Card” 
 

อตัราคาโดยสารสําหรบัผูใหญที่เดินทางเฉพาะรถไฟฟาตดินอยูระหวาง  4.00 ถึง 47.50 ดอลลาร

ฮองกง โดยที่การเดินทาง 1 ถึง 2 สถานี จะมีคาโดยสารเทากัน และเม่ือเดินทางไกลข้ึนคาโดยสารจะเพ่ิมข้ึนตาม

จํานวนสถานี อยางไรก็ตามหากมีการเดินทางขามระหวางเกาะ  คาโดยสารจะสูงข้ึน สวนการเดินทางดวยรถ

โดยสารประจําทางและรถไฟชานเมือง (KCR) สามารถใชต๋ัวโดยสารรวมได แตอัตราโดยสารจะคิดแยกระบบกนั 

โดยรถโดยสารประจําทางจะคิดคาโดยสารตามจํานวนป ายหรือสถานีที่เดินทาง  นอกจากน้ีถาหากผูโดยสาร

ตองการเดินทางดวยรถไฟฟาดวนพิเศษสายสนามบิน (Airport Express) ก็สามารถใชต๋ัวรวม (Octopus Card) 

ชนิดพิเศษที่รวมการเดินทางดวย Airport Express ได และจายคาโดยสารในราคาถกูกวาหรือมีสวนลด  เม่ือ

เทยีบกบัการซ้ือเฉพาะต๋ัว Airport Express 
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อตัราคาโดยสารของระบบรถไฟฟาใตดินแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1. กลุมบุคคลทั่วไป (Regular Tickets)  

2. กลุมสําหรบัเด็ก (Adult)เปนบัตรโดยสารสําหรับเด็ก ที่มีอายุ 12- 25 ป 

3. กลุมบุคคลพิเศษ (Concessionary)ไดแก สําหรับเด็กที่มีอายุ 3-11 ป และผูสูงอายทุี่มีอายุ 65 ปข้ึนไป  

 

                    ภาพตัวอยางบัตรโดยสาร 
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ข้ันตอนการใชบริการ MTR 

การใชบริการรถไฟฟาใตดินของที่น่ีมีความสะดวกสบายมาก  โดยหากตองการใชบริการใหสังเกตุ
ปายระหวางทางเดิน  ซ่ึงจะมีบอกเปนระยะวาสถานีรถไฟฟาอยูทางไหน โดยสัญลักษณของรถไฟฟาใตดินที่น่ีจะ
เปนรูปวงกลมสีแดงและมีเสนสีขาวภายใน 

 

ปายสัญลักษณแสดงสถานีรถไฟฟาใตดินระหวางทางเดินปายสัญลักษณแสดงสถานีรถไฟฟาใตดิน 
 

 

ปายแสดงทางเขาสถานีรถฟาใตดิน 
 
เม่ือเดินทางมาถึงถานีรถฟาใตดิน สามารถซ้ือต๋ัวไดที่ตูซ้ืออตัโนมัติ หรือสามารถซ้ือไดที่เคานเตอร

บริการ โดยการซ้ือตั๋วที่ตูอตัโนมัติใหกดเลือกเสนทางที่ตองการไปและหยอดเงิน ซ่ึงเหมือนกับการใชบริการรถฟา
ใตดินของประเทศไทย แตตูอตัโนมัติที่น่ีมีขอดตีรงที่สามารถซ้ือไดทลีะหลายใบ โดยหากตองการซ้ือต๋ัวโดยสาร 2 
ใบ ใหกดเลือกเสนทาง จํานวนต๋ัวที่ตองการ ตูอัตโนมัติกจ็ะออกต๋ัวให 2 ใบ ซ่ึงถอืเปนการประหยัดเวลาในการซ้ือ
ต๋ัวและสะดวกรวดเร็วมาก 
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ตูซ้ือบัตรโดยสารและตูเติมเงินบัตรโดยสาร 

 

 

 
ภาพเคานเตอรใหบริการซ้ือต๋ัว เติมเงินบัตรโดยสารและใหขอมลูตาง  ๆแกผูใชบริการรถไฟฟาใตดินภายในบริเวณ
สถานีรถฟาใตดินกจ็ะมีปายเตือนตาง  ๆที่เกี่ยวกบักฎระเบียบในการใชบริการ รวมทั้งปายเกี่ยวกบัความปลอดภัย 
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รูปภาพแสดงปายเตือนตาง  ๆในบริเวณสถานีรถไฟฟาใตดิน 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงปายเตือนตาง  ๆในบริเวณสถานีรถไฟฟาใตดิน 
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ปายแสดงช่ือสถานีและปายแสดงโซนที่ขายของในสถานี 
 
 
 

 

ภาพบรรยากาศในบริเวณสถาน ี
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ภาพหอง Station Control Room ที่อยูภายในสถานีรถไฟฟาใตดิน 
 

 

 

ภาพแสดงบรรยากาศโดยรวมในบริเวณสถานีรถฟาใตดิน ซ่ึงมีรานคาและจุดบริการตางๆ  
ที่อาํนวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
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จากน้ันลงบันไดเลื่อน เพ่ือเขาสูระบบรถโดยสาร ซ่ึงที่น่ีจะเนนความปลอดภัยในการใชบริการมาก 

เพราะทุกจุดจะมีปายเตือนใหระมัดระวัง  เชน ปายเตือนใหยืนระวังขณะอยูบนบัน ไดเล่ือน ปายหามสูบบุหรี่     
ในสถานีโดยเด็ดขาด เปนตน 

 

 
ภาพบรรยากาศบันไดเล่ือนทางข้ึน-ลง ในสถานีรถไฟฟาใตดิน 

 
 

 

ภาพเครื่องสแกนบัตรโดยสาร 
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เม่ือลงมาถงึช้ันเคร่ืองสแกนบัตรโดยสารเพ่ือเขาสูระบบ  ใหนําบัตรโดยสารแนบกบัที่สแกน              
ซ่ึงเหมือนกบัการใชบริการรถไฟฟาใตดินของประเทศไทย 
 

 
 

 

 

ภาพเครื่องสแกนบัตรโดยสาร 
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เม่ือมาถงึช้ันชานชาลาใหยืนรอรถไฟฟาสายที่เราตองการในบริเวณที่กําหนด  (พ้ืนสีดํา) และเขาใช

บริการเพ่ือไปสูจุดมุงหมาย โดยอากาศในขบวนรถเปนแบบเปด โดยจะมีลมเย็นจากภายนอกเขาสูตัวขบวนรถ เพ่ือ
ระบายอากาศ ซ่ึงตางจากรถไฟฟาใตดินของประเทศไทยที่เปนแบบปด 

 

 

ภาพประตูทางเขารถไฟฟาใตดิน 
 

 

ภาพบรรยากาศภายในขบวนรถไฟฟา  
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ปจจัยความสาํเร็จ (Key Success Factors) 

ปจจัยความสําเร็จที่ทาํใหฮองกงสามารถพัฒนารถไฟฟาฮองกงไดอยางรวดเร็วสามารถสรุปได ดังน้ี 
1. การกําหนดแนวกอสรางรถไฟฟา สามารถออกแบบโครงการรวมถงึการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสถานีไว

ดวย ทั้งการกอสรางที่พักอาศัย รานคา แหลงช็อปปง โรงเรียน สถานีรถประจําทางตางๆ ทาํใหขจัดปญหาการ
เวนคืนที่ดิน  

2. สามารถพัฒนาสถานีรถไฟฟาไดเต็มศักยภาพ โดยไมมีขอจํากดัดานกฎหมาย พระราชบัญญัติเพราะ
รัฐบาลผูกขาดใหกบัหนวยงานเดียวเปนผูสรางรถไฟฟา 

3. การดําเนินการสรางโครงการรถไฟฟาไดครอบคลุมและเปนโครงขายเช่ือมโยงกนั  ทาํใหเกดิการ
ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport) ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และทางราง ทาํให
ประชาชนสามารถเดินทางไดโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดังน้ัน ประชาชนของฮองกงจงึนิยมใชระบบขนสง
มวลชนมากกวาใชรถสวนบุคคล 

4. การนําเทคโนโลยีมาปรับใชใหเกดิประโยชนสูงสุดคือการนําระบบตั๋วรวม  (Common Ticket) ซ่ึง
เปนบัตรแบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับรถบบขนสงมวลชน เชน บัตร Octopus, Airport Expressซ่ึงสามารถใชเปนคา
โดยสารจากการเดินทางไดหลายรูปแบบ ทาํใหเกดิความสะดวก รวดร็ว และประหยัด 

 
 
  
 

         ดวยความที่ฮองกงเปนเมืองเล็กๆที่ทกุอยางหมุนไปอยางรวดเร็ว  ทาํใหการเดินทางคอนขางแออดัในชวงเวลา
เรงดวน และมีการจัดการผังเมืองและระบบขนสงมวลชนใหเช่ือมโยงกับการเดินทาง  เม่ือเปรียบเทยีบกับ           
การวางแผนโครงสรางเสนทางระบบขนสงมวลชน โดยการเดินรถไฟฟาของไทย ไมไดมาพรอมกบัการวางผังเมือง                    
ทาํใหการสรางหรอืพัฒนาใหควบคูกนัไปน้ันเปนไปไดยาก  หรือหากจะทาํจริงก็จะใชเวลานานมากกวาที่ฮองกงได
ดําเนินการมาแลว ขาดความเช่ือมโยงการเดินทางดวยรถไฟฟา ทาํใหผูใชบริการไมสามารถใชบริการรถไฟฟาไปจนถงึ
จุดหมายปลายทางได ทาํใหไมสะดวกตอการเดินทาง ประชาชนจึงยังใหความสนใจนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาและอุปสรรค 
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การประยกุตใชในบริบทของประเทศไทย 

1. การพัฒนาการใชพ้ืนที่โดยรอบของสถานีใหเต็มที ่และเกิดประโยชนสูงสุดเชนเดียวกับสถานีในฮองกง อาท ิ

• สถานีเกาลูน  เกดิจากการถมทะเลข้ึนมาใหม  มีพ้ืนที่พัฒนาเมืองรอบสถานีประมา ณ 100 ไร 
ปจจุบันเกดิอาคารตางๆ มีพ้ืนที่ใชสอยรวมกันถงึ 3 ลานตารางเมตร อาคารใหญๆ  อาทิ ศูนยการคา
อีลิเมนต, ตึกไอซีซี (ออฟฟศ-โรงแรม-พ้ืนที่คาปลีก) นอกจากน้ียังมีโครงการคอนโดฯ "ARCH" ที่แพง
ที่สุดในฮองกง ราคาคิดเปนเงินไทยตารางเมตรละ 1 ลานบาท 

• สถานีโลฮาส ปารก-LOHAS Park สวนหน่ึงของโครงการรถไฟฟาสาย TKO ว่ิงเช่ือมฝงตะวันออก
ของเกาะเกาลูน-เกาะฮองกง จากเดิมเปนพ้ืนที่นอกเมืองสําหรับทิ้งขยะ ไดมีพ้ืนที่พัฒนาเมืองมาก 
 
ที่สุดเกือบ 200 ไร แบงการพัฒนาเปนกวา 30 เฟส โดยออกแบบใหมีพ้ืนที่จุดจอดรถเมล-รถแทก็ซ่ี
ขนาดใหญตามจุดข้ึนลงสถานี เพราะไมสนับสนุนใหใชรถสวนตัว 

• สถานีทงุชุง ใกลกบัสนามบินฮองกง มีพ้ืนที่พัฒนาเมืองรอบสถานี 135 ไร มีอาคารทั้งหมด 32 
อาคาร จากเดิมเปนพ้ืนที่รกราง ปจจุบันมีประชากรอยูอาศัยในรัศมี 500 เมตรจากสถานีประมาณ 
2.2 แสนคน 

2. การพัฒนาระบบต๋ัวรวมนําระบบต๋ัวใบเดียวมาใชกับระบบขนสงสาธารณะทั้งหมด ทั้งรถไฟฟา รถเมล เรือโดยสาร
สาธารณะ  ซ่ึงปจจุบันกระทรวงการคลังไดใหความเหน็ชอบเพ่ือขอใชเงินกูมาดําเนินการตามแผนงานการบริหาร
จัดการระบบต๋ัวรวม (Program Management Services: PMS)คาดวาจะใหบริการไดในป  ๒๕๕๘ พรอมกบั
การเปดรถไฟฟาสายใหมๆ ในอนาคต 

3. การวางแผนและพัฒนาใหเกดิการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport) ซ่ึงจะเปนการ
จัดเตรียมโครงขายของระบบขนสงมวลชนในดานตางๆ ไดแก ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางรางใหตอเน่ือง
เช่ือมโยงกนั 

4. แนวทางในการสรางโครงขายระบบขนสงมวลชน โดยใหมีการออกแบบโครงการรวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่ และ
ใหรัฐบาลสามารถพัฒนาพ้ืนที่รอบๆ โครงการรถไฟฟา ซ่ึงจะทาํใหโครงการรถไฟฟาน้ันสามารถพัฒนาพ้ืนที่ได
เต็มศักยภาพ และสามารถหารายไดจากการพัฒนาพ้ืนที่ได  โดยลดขอจํากดัดานกฎหมาย  หรือ พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนที ่ 

5. การนําระบบต๋ัวรวม (Common Ticket) มาประยุกตใชใหเกดิข้ึนจริง เพ่ือใหบริการแกประชาชน เพ่ือใหเกดิ
ความสะดวก สบาย รวดเร็ว และประหยัด ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหประชาชนหันมาใชบริการระบบขนสงมวลชน
มากย่ิงข้ึน และเม่ือประชาชนหนัมาใชระบบขนสงมวลชนมากย่ิงข้ึน กจ็ะทาํใหเกดิการประหยัดพลังงาน และ
ลดปญหาการจราจรแออดัในเมืองใหญๆ  ได 
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สิ่งที่ไดรับจาการพัฒนาองคความรู และขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากฮองกงมีการวางแผนการสรางระบบขนสงรถไฟฟา ควบคูพรอมกับการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานี หรอืแนวเขตสายทางรถไฟฟาใหเกิดประโยชนและเติบโตไปพรอมกนั ซ่ึงเปนจุดเดนที่ทาํใหระบบ
รถไฟฟาไดรับผลตอบรับจากประชาชนไดเปนอยางดี จนกอเกดิเปนกําไรใหแก  MTR ตลอดจนการเอื้ออาํนวย
ความสะดวกตอระบบการขนสงที่มีการนําระบบตั๋วรวม(Common Ticket) มาใช  

 จุดเดนหลัก เๆชนน้ี สามารถนําระบบมาตอยอดพัฒนาใหเกดิระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพของ
ไทยไดเปนอยางดี ทั้งยังชวยเสริมสรางพัฒนาเศรษฐกจิดานการทองเที่ยว การคมนาคมไดอกีทางหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากความยืดหยุนตอราคาของการขนสงสาธารณะคอนขางตํ่าและระบบต๋ัวเปนไปในลักษณะตางคนตาง
ทาํ ไมมีการบูรณาการใหสามารถใชระบบขนสงมวลชนทั้งระบบดวยต๋ัวโดยสารเพียงใบเดียวได ทาํใหมีการพก
บัตรหลายใบหากจาํเปนตองเดินทางบอยครั้งหากมีการดําเนินการที่ชัดเจน และใชไดครอบคลุมจริง จะชวย
ลดปญหาในการเดินทางที่ตองเช่ือมโยงในหลายเสนทาง ใหการเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

2. การใชประโยชนจากพ้ืนที่รอบสถานีหรอืในสถานีกต็ามแต หาก รฟม. สามารถลดขอจาํกดัดานกฎหมาย หรือ 
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาพ้ืนที่ โดยใชพ้ืนที่รอบสถานีใหเกิดประโยชนที่สามารถจบัตองไดจริง  และ
กอใหเกิดผลดีตอประชาชนผูใชบริการไดอยางเปนธรรม รวมถงึเสริมสรางกาํไรตอ รฟม.เพ่ือเปนรายไดตอการ
พัฒนาพ้ืนที่ใหดีย่ิงข้ึนน้ัน ไมเพียงแตประชาชนที่จะหนัมาใชบริการจากความสะดวกสบายที่เกดิข้ึน เอกชนก็
จะหนัมาลงทนุธุรกิจที่สามารถเกดิข้ึนไดจากรอบสถานี เปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไดอกีทาง  

• รานกาแฟลอยฟา (Sky Coffee Shop) เพ่ิมมูลคาการใชพ้ืนที่ดานพาณิชย นอกจากจะเปนราน
กาแฟน่ังเลนสบาย ยังอาจจะกลายเปนโซนถายรูปแนวชิคของวัยรุน  หรือที่ประชุมของกลุม
คนทํางานไดอกีทาง เพราะการเดินทางสะดวกสบาย 

• รานหนงัสือลอยฟา (Sky Bookstore) สําหรบักลุมคนที่รักการอาน รักความสงบ 
1. การสรางโครงขายเสนทางรถไฟฟาที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงกนั จะเปนแรงจูงใจใหประชาชนหันมาใชบริการ

ระบบขนสงมวลชนมากยิ่งข้ึน และเม่ือประชาชนหนัมาใชระบบขนสงมวลชนมากยิ่งข้ึน  กจ็ะทาํใหเกดิการ
ประหยัดพลังงาน และลดปญหาการจราจรแออดัในเมืองใหญๆ  ได  

2. การเพ่ิมจุดจําหนายต๋ัว หรือเครื่องจําหนายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ใหมีจํานวนเพียงพอที่สามารถรองรับการใช
บริการที่เ พ่ิมข้ึนของผูใชบริการจะเหน็ไดวาปจจุบันในสวนการใหบริการจุดน้ียังไมเพียงพอตอจํานวน
ผูใชบริการ อาทเิชน สถานีจตุจักร สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีสีลม ยังพบปญหาที่
ผูใชบริการตองใชเวลาในการตอควิซ้ือต๋ัวโดยสาร หรือเติมเงินคาโดยสารในบัตร หากมีเคร่ืองที่สามารถรองรับ
การบริการในสวนน้ีใหครอบคลุมไมวา  จะเปนการเติมเงินบัตร  เช็คยอดบัตร หรือการซ้ือต๋ัวโดยสารโดย
อัตโนมัติที่สามารถใชทั้งเหรียญและธนบัตรได  จะเปนการอํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ  สามารถ       
ยนระยะเวลาของการเดินทางใหถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว 
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กลุมที ่4  
 
การพัฒนาระบบรถไฟฟาดานการรักษาความปลอดภยัและสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

 
ขอมูลทั่วไป 

 
ในอดตีที่ผานมาฮองกง เปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ  แหงหน่ึง ในเขตอาํเภอซินอนั เมืองเซินเจ้ิน             

แตหลังจากจีนพายแพในสงครามฝน องักฤษไดเขาครอบครอง เกาะฮองกงและเกาลูนในป พ.ศ.2385 (ค.ศ.1842)            
และ พ.ศ.2403 (ค.ศ.1860) ตามลําดับ ในป พ.ศ.2441 (ค.ศ.1898) องักฤษไดทาํสัญญา ‘เชาซ้ือ’ พ้ืนที่ทางตอน
ใตของลํานํ้าเซินเจิ้น  ซ่ึงปจจุบันเรียกวา  ‘New Territory’ รวมทั้งเกาะรอบขางฮองกงมีพ้ืนที่รวม  1,096.63 
ตารางกโิลเมตร ประกอบดวย เกาะฮองกง (80.30 ตร.กม.) เกาลูน (46.71 ตร.กม.) เขตดินแดนใหม (New 
Territories) และเกาะอื่นๆ (969.62 ตร.กม.) พ้ืนที่ทั้งหมดของฮองกงเทยีบไดประมาณ 1 ใน 6 ของพ้ืนที่เมือง
เซ่ียงไฮ 

ฮองกงคืนสูออมอธิปไตยของจีนเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 โดยมีสถานะเปนเขตปกครองพิเศษของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตหลักบริหาร 'หน่ึงประเทศ สองระบบ' ตอไปอกี 50 ป โดยรัฐธรรมนูญ กาํหนดให
รัฐบาลปกกิ่งรับผิดชอบดานกจิการตางประเทศ การทหาร และความม่ังคงเทาน้ัน สวนการบริหารยังคงใหอสิระ             
แกชาวฮองกงเหมือนเดิม ทาํใหฮองกงมีสิทธ์ิปกครองตนเองในระดับสูง สามารถผูกขาด ระบบนายทนุ มีอสิระ 
ในการพิจารณาคดีและออกกฎหมาย คาขายไดอยางเสรีและมีเสรีภาพในการพูด 

 
ลักษณะทางภูมิศาสตรของเกาะฮองกง เกาลูนและ 
New Territory เปนแนวเขาทอดตัวยาวจาก          
ทศิตะวันออกเฉียงเหนอืลงสูทศิใต เปนแนวเขาที่ตอ
เน่ืองมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตงที่อยูทาง             
ตอนใตของจีน ฮองกงมีจํานวนประชากรประมาณ  
7 ลานคน ในป พ.ศ.2549 โดยประชากรสวนใหญ 
(97%)    เปนชาวจีนกวางตุง  มีชาวตางชาติ                
อาทิ ฟลิปปนส  อนิโดนีเซีย  และอเมริกนั  ฯลฯ           
อกีประมาณ 3 % สําหรบัภาษาที่ใชพูดกันเปนหลัก
กคื็อภาษาจีนกวางตุง  ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใช
แพรหลายรองลงมา  แตเ ม่ือฮองกงกลับสูใต               
การปกครองของจีนแผนดินใหญ  การใชภาษาจีน

กลางก็เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ  รัฐบาลฮองกง   ไดจัดโครงการ  "สองแบบอกัษร สามภาษา" เพ่ือสนับสนุนให                    
ชาวฮองกงใชภาษาทั้ง 3 ภาษารวมกนั คือภาษากวางตุง จีนกลาง และอังกฤษ 
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ฮองกงเปนเม่ืองที่มีความหลากหลายทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ  มีทั้งตึกสูงระฟา อาคารทันสมัย ตลาด
ขายของพ้ืนเมือง ตลาดขายของเกา วัดวาอาราม หรอืแมแตแปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหลาน้ีจึงทาํให
ฮองกงมีมนตเสนห ดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมากมาย นักทองเที่ยวสามารถพบกับส่ิงที่นาสนใจและหลากหลาย 
โดยเราสามารถแบงเขตทองเที่ยวสําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลักๆ ออกเปน 3 เขต คือ เกาะฮองกง ฝง
เกาลูน เขตนิวเทอรริทอรี่ส และหมูเกาะตาง  ๆเขตเซ็นทรัลเปนศูนยกลาง ทางธุรกิจของฮองกง เปนที่ตั้งของบริษัท
ธุรกจิช้ันนําของเอเชีย ธนาคารนานาชาติ สํานักงานใหญของรัฐบาล และอาคารศาลสูงสุด พ้ืนที่สวนใหญ 
ประกอบไปดวยตึกสูงระฟา ที่เปนอาคารสํานักงานและศูนยการคาอนัทนัสมัย  ตลอดจนโรงแรมระดับ 5 ดาว 
อาคารที่มีช่ือเสียงที่ตั้งอยูในยานเซ็นทรัลนี้  เชน อาคาร Bank of China Tower อาคาร HongKong Bank 
ทามกลางความทนัสมัยยังคงมีถนนแบบข้ันบันไดอันเกาแก   ซ่ึงไดรับการบันทกึวาเปนทางเล่ือนตอเน่ืองที่ยาว
ที่สุดในโลก และนอกจากน้ียังสามารถพบเหน็สวนสาธารณะที่รมร่ืนเขียวขจีแทรกตัวอยูทั่วไป  นักทองเที่ยว
สามารถเดินทางมายังเขตเซ็นทรัลไดโดย  รถไฟใตดินลงสถานี Central หรอื สถานี Hongkong 
 

                       
                       ภาพ Victoria Peak โดย Diliff 
 

ฮองกงมีช่ือเสียงในดานการเปนแหลงชอปปง  โดยยานที่มีช่ือเสียง  เชน ถนนนาธาน (จิมซาจุย ),          
ยานเซ็นทรัล และยังมีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ  เชน สวนสนุกฮองกง ดิสนียแลนด  รีสอรท สวนสนุกโอเชียนปารค 
วิคตอเรียพีค  พระใหญวัดโปลิน  วัดหวังตาเซียน  อาวนํ้าตื้น  Repulse Bay นอกจากน้ันยังมีการแสดง  
Symphony of lights ซ่ึงเปนมัลติมีเดียโชวที่ติดตั้งถาวรใหญที่สุดในโลก 
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ประวัติรถไฟฟา MTR ของฮองกง 

 
 
 
 

 
 
 

 
MTR (Mass Transit Railway) คือ ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในฮองกง เครือขายของรถไฟฟา 

ประกอบดวยเสนทางที่สําคัญที่ว่ิงในเขตเมืองมีทั้งหมด  9 สาย และสาย Airport Express ซ่ึงว่ิงเช่ือมตอกบั
สนามบินและตัวเมือง และระบบรถไฟฟารางเบา (light rail system) ที่ใหบริการ 12 สาย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ 
New Territories และอีก 1 สายเปนระบบกระเชาลอยฟาทองเที่ยวที่นองปง  360 นอกจากน้ี ยังรวมถึงการ
ใหบริการรถโดยสารปอน MTR และการถายโอนผูโดยสารระหวางเมืองดวย สถานีรถไฟฟาทั้งหมดมี 84 สถานี 
และมี 68 สถานีของรถไฟฟาระบบรางเบาที่ทาํการเช่ือมตอกันระหวางเกาะฮองกง  เกาะเกาลูน และเขตเมือง
ใหมๆ หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรถไฟฟาของฮองกง คือ MTR Corporation HK  ทาํหนาที่กํากับดูแลและเดิน
รถเอง มีรัฐถือหุน 77% อยูในตลาดหลักทรัพยอกี 23% มีจํานวนผูใชบริการประมาณ 5 ลานเที่ยวคน/วัน ทกุ
สถานีจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก บันไดเล่ือนลิฟทและ Platform Screen Door  
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สายรถไฟสําคัญๆในฮองกง ประกอบดวย 
 1) Island Line เปนสายรถไฟ MTR ที่ใชประโยชน เพ่ือเดินทางภายในเกาะฮองกง ระหวาง Sheung 
Wan และ Chai Wan  สายน้ีมีสถานีสําคัญๆ คือ Wanchai, Causeway Bay, Central และ Admirality 
 2) Tsuen Wan Line สายน้ีคือ MTR สายสําคัญ เปนสายหลักที่ใชเดินทางทั้งภายในเกาะเกาลูนเอง และ
ยังสามารถขามฟากมายังเกาะฮองกงไดอกีดวย  ใหบริการระหวาง  Central (เกาะฮองกง) และ Tsuen Wan              
(เกาะเกาลูน) มีสถานีสําคัญๆคือ จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui), จอรแดน (Jordan), เยาวมาเต (Yau Ma Tei)    
มงกก (Mongkok) ทั้งหมดอยูบนเกาะเกาลูน รวมทั้งเซนทรัล (Central) ยานสําคัญแหงเกาะฮองกง 
 3) Kwun Tong Line สายเปนสายที่เช่ือมกลางเมืองกบัพ้ืนที่ดานตะวันออกของเกาะเกาลูนใหบริการ
ระหวางเยาวมาเต (Yau Ma Tei) และ Tiu Keng Leng โดยมีสถานีสําคัญๆ คือ Wong Tai Sin (วัดหวังตาเซียน), 
Diamond Hill (วัดนางชี) และ Yau Tong (หมูบานชาวประมงลียงมุน) 
 4) Tseung Kwan O Line ใหบริการระหวาง North Point และ Po Lam เปนเสนที่เช่ือมตอระหวาง
ยานชุนชนของคนฮองกง ระหวางเกาะฮองกงและเกาะเกาลูน 
 5) East Rail Line รถไฟสายนี้เช่ือมระหวาง East Tsim Sha Tsui กบั Lo Wu ของประเทศจีน         
ถาตองการเดินทางสูประเทศจีนสามารถใชรถไฟสายนี ้หรอืสาย East Rail Line  
 6) Tung Chung Line รถไฟสายนี้เปนสายรถไฟที่เช่ือมระหวางเกาะฮองกง, เกาะเกาลูน และเกาะลันตา 
ใหบริการระหวางสถานี Hongkong และสถานี Tung Chung (ตุงชุง) ซ่ึงมีจุดข้ึนกระเชานองปงขามไปนมัสการ
พระใหญที่เกาะลันตา 
 7) West Rail Line สายนี้เช่ือมชุมชนระหวางยานเมืองใหม  New Territories และเกาลูน ใหบริการ
ระหวาง Tuen Mun และ Hung Hom 
 8) Ma On Shan Line รถไฟสายน้ีใหบริการระหวาง Tai Wai และ Wu Kai Sha มีสถานีที่สําคัญคือ  
Che Kung Temple เพ่ือสักการะขอพรวัดกังหัน 
 9) Disneyland Resort Line ใหบริการระหวาง Sunny Bay และ Disneyland Resort 
 10) Airport Express Line เปนสายสําคัญอีกหน่ึงสาย ใหบริการระหวางสนามบินเช็คแลปกอ็ก  และ
สถานี Hongkong เช่ือทั้งเกาะลันตา เกาะเกาลูน และเกาะฮองกง สาย Airport Express Line น้ี เปนขบวน
รถไฟสายดวน จอดไมกี่สถานีเทาน้ัน  
 11) ระบบ Light Rail มีระยะทาง 36.2 กโิลเมตร ประกอบดวยสถานีตางๆ จํานวน 68 สถานี ใหบริการ
พ้ืนที่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนอืของ New Territories  
 

การพัฒนาสถานีรถไฟฟาในฮองกง 
สิ่งอาํนวยความสะดวกบนรถไฟฟาและในสถานีรถไฟฟา 
 บริษัทรถไฟฟาของฮองกงมีความมุงม่ันทีจ่ะเขาถงึผูโดยสารและมอบส่ิงอาํนวยความสะดวกตาง  ๆสําหรับ
ลูกคา ไมเพียงแตเฉพาะผูพิการเทาน้ัน  แตรวมถึงผูสูงอายุ  ผูที่ทาํการเดินทางมากับทารกและเด็กเล็กๆ  และ
ผูโดยสารทกุคนที่มีความตองการเขาถงึการบริการตางๆ  ของสถานี โดยไมไดมีการเกบ็คาบริการ  แตอยางใด 
รถไฟฟาไดดําเนินการปรับปรุงการบริการตางๆ  ในหลายดานของสถานีและหลายสายรถไฟ เพ่ือที่จะใหมี           
ความเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการเขาถงึสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในอนาคตซ่ึงประกอบดวย 
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1. ตั๋วและคาโดยสาร 
ระบบคาโดยสารที่เปนประโยชนของสถานีรถไฟฟาใตดินฮองกง ต๋ัวโดยสารเที่ยวเดียวราคาจะอยูระหวาง 

HK $ 3.5 - HK $ 55 ซ่ึงข้ึนอยูกับระยะทางในการเดินทาง แตหากมีบัตร Octopus ผูโดยสารสามารถไดรับ
สวนลดคาโดยสาร ซ่ึงบัตร Octopus น้ีจะมีขนาดเทากับบัตรเครดิตและสามารถใชเดินทางกับทกุสถานีรถไฟฟา
ในฮองกง รวมถงึใชซ้ือของในรานสะดวกซ้ือตางๆ ไดดวย 
 

             Tsim Sha Tsui Station 
 

     Single Journey Ticket Issuing Machine 
 

2. MTR Shops   

สถานีรถไฟฟาสวนใหญในฮองกงจะมีเครื่องปรับอากาศเพ่ือสรางความผอนคลายและ สภาพแวดลอมที่ดี
ใหกบัผูโดยสาร  ผูโดยสารจะพบกบับรรยากาศการเดินทางที่รื่นรมยโดยเฉพาะในชวงฤดู รอนและรอนช้ืน            
โดยสวนมากของสถานีรถไฟฟาของฮองกงจะมีความสะดวกสบายที่ครบครันและระบุทางออก ที่ชัดเจนเพ่ือความ
สะดวกของนักทองเที่ยว สถานีรถไฟฟาทกุแหงจะเช่ือมตอกนัระหวางชานชาลากบัลานพักผูโดยสาร ซ่ึงจะมี 
บันไดเล่ือนในการอํานวยความสะดวก ในสวนของลานพักผูโดยสารนั้นผูโดยสารสามารถใชบริการธนาคารสาขา
ยอยที่อยูในภายในสถานีรถไฟฟา และรานสะดวกซ้ือตางๆ รวมถึงรานขายของที่จําเปนรายวัน  เชน รานขาย
หนังสือ นิตยสาร รานขายเคกและเคร่ืองสําอาง รานขายเสื้อผา รานเครื่องประดับ รานของขวัญ รานขายยา ราน
ซอมรองเทา ตัวแทนการทองเที่ยว รานซักแหงที่สงผาถึงบาน(Home to dry cleaners) เปนตน นอกจากน้ีบน
รถไฟหลาย ๆ ขบวนยังทาํการออกอากาศรายการขาวและขาวดวนตางๆ ดวย 
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3. ศูนยบริการลูกคา / ศูนยขอมูล 

ศูนยบริการลูกคาจะอยูคูกบัสายรถไฟฟา  Kwun Tong, Tsuen Wan, Island, Tung Chung and 
Tseung Wan O ซ่ึงใหบริการหลายอยางเชนการขายและเติมเงินของบัตร  Octopus และการเปล่ียนต๋ัว         
ที่มีการชํารุด นอกเหนือจากน้ีศูนยบริการลูกคายังสามารถเก็บสะสมคาโดยสารสวนเกนิและทําการเปล่ียนแปลง
ต๋ัวสําหรบัผูโดยสารที่ซ้ือต๋ัวจากตูขายตั๋วอตัโนมัติ ศูนยบริการลูกคาของสายรถไฟฟา East Rail Line, West Rail 
Line and Ma On Shan Line กส็ามารถใหบริการขายและเติมเงินในบัตรและเปล่ียนตั๋วที่มีการชํารุด
เชนเดียวกบัสถานีรถไฟฟาอื่นๆ การบริการตางๆ เหลานี้ผูโดยสารสามารถติดตอกับศูนยบริการลูกคาทกุสถานีได  
ผูโดยสารสามารถโทรติดตอสายดวนของรถไฟฟาไดที่เบอร  (852) 2881 8888 ซ่ึงทาํการระหวางเวลา          
8:30-18:00 ในวันธรรมดาและ 8:30-13:00 ในวันเสาร (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การบริการอนิเตอรเน็ตฟร ี
การเช่ือมตอโลกกบับริการฟรี wifi internet ในทกุสถานีรถไฟฟา ผูโดยสารสามารถเพลิดเพลินกับ   

การเขาถงึและเช่ือมตอกบั  free wifi internet เมื่อผูโดยสารเหน็สัญลักษณ  "MTR Free Wi-Fi Hotspots" 
จากน้ันทาํการเช่ือมตอ  network กับ "MTR Free Wi-Fi" ซ่ึงสามารถเช่ือมตอไดครั้งละ ไมเกิน 15 นาที และ
สามารถเช่ือมตอไดสูงสุด 5 ครั้งตอวัน ดังนั้นคุณจะสามารถเช่ือมตอกับอนิเตอรเน็ตไดในทกุๆ ที่ที่คุณเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. บริการตูกดเงนิสด (ATM SERVICE) 

การบริการตูกดเงินสดอตัโนมัติไดทาํการติดตั้งเกือบทกุแหงของสถานีรถไฟฟา  เพ่ือทาํใหผูโดยสาร
สะดวกสบายในการตองการใชเงินสดในทุกที่ที่ตองการ 
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6. บริการการทองเที่ยว (TOURIST SERVICES) 
การใหบริการขอมูลทองเที่ยวสามารถสอบถามขอมูลไดที่สถานีรถไฟฟา  Admiralty Station,     Lo 

Wu Station, Lok Ma Chau Station, Hung Hom Station and Airport Station การบริการ    การ
ทองเที่ยวไดจัดหาการบริการเกี่ยวกบัตั๋วหลายประเภท  เชน ตั๋วข้ึน-ลงรถไฟฟา, ของที่ระลึกของรถไฟฟา, ต๋ัวเขา
สวนสนุก, จุดบริการทวัร เปนตน นอกเหนือจากนี้ยังมีรานและพนักงานในการใหบริการลูกคา      เพ่ือจัดหา
ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรบัการเดินทางดวยรถไฟฟา 

 
7. การสูญเสียทรพัยสิน (LOST PROPERTY) 

 เม่ือผูโดยสารทาํการทองเที่ยวบนรถไฟฟาและเกดิการสูญเสียทรัพยสินหรือลืมทรัพยสินไวบนรถไฟฟา กรุณา
ทาํการติดตอพนักงานของสถานีรถไฟฟาที่  the Lost Property & Concessionary Travel Office ในสถานี
รถไฟฟา Admiralty Station หรือที ่the Lost Property & Concessionary Travel Office  ที่สถานี Tai Wai 
Station และ Siu Hong Station เวลาทําการของสํานักงานทั้ง 3 แหง เปดบริการทกุวันเวลา 08.00-20.00 น. 
หรอืสามารถโทรศัพทติดตอไดที่เบอร (852) 2861 0020 ในเวลาทาํการ  
 

8. การใหขอมลูเกีย่วกับการบริการหองนํ้าสาธารณะในบริเวณใกลเคียงสถานีรถไฟฟาใตดิน 
 เปนการใหขอมูลแกผูโดยสารเกี่ยวกบัหองนํ้าสาธารณะในละแวกรอบสถานีรถไฟฟา  เพ่ือใหเห็นถึง
สถานที่และระยะทางโดยประมาณจากประตูทางเขาออกที่ใกลที่สุด ซ่ึงแตละแหงของหองน้ําสาธารณะอาจจะมี
การเปล่ียนแปลงไดตามชวงเวลา 
 

9. บริการสิ่งตพีมิพฟร ี(FREE PUBLICATIONS) 
 มีรถไฟฟาจํานวน 4 สายที่มีการบริการแจกส่ิงตีพิมพ  ซ่ึงมีสายรถไฟฟาดังตอไปนี้  the Kwun Tong 
Line, Tsuen Wan Line, Island Line, Tung Chung Line and Tseung Kwan O Line สิ่งตีพิมพดังกลาว 
อาทเิชน หนังสือพิมพ นิตยสาร (ฟรี) ใหแกผูโดยสารที่ทาํการเดินทางกบัรถไฟฟาเพ่ือใหผูโดยสารสามารถติดตาม
สถานการณขาวสารหรอืส่ิงที่เปนประโยชน เพ่ือชวยใหการเดินทางไมนาเบ่ือจนเกินไป  
 

10. ตูสงจดหมาย (POST BOXES) 
 สถานีรถไฟฟาฮองกงไดวางตูสงจดหมายไวตามสถานีรถไฟฟาตางๆ ทัว่ฮองกง เพ่ือความสะดวกสบายแก
ผูโดยสารและนักทองเที่ยวที่ตองการสงจดหมายและไปรษณีย 
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ดานการรักษาความปลอดภยั 

MTR เปนบริษัทรถไฟฟาที่เปนผูนําระดับโลกการดําเนินการดานความปลอดภัย   
ในการจัดหาการบริการขนสงสาธารณะที่มีความปลอดภัยที่สุดใหแกผูโดยสารใน
ทกุๆ เมืองที่มีการเดินรถ กับการบริการอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลากวา 35 ป 
ทั้งกบัผูโดยสาร พนักงาน คูสัญญา และทกุๆ สวนงานที่เขามาติดตอและอาํนวย
ความสะดวกกบั MTR การจัดหาความปลอดภัยและนาเช่ือถือไดเปนรากฐานของ
การดําเนินงานของ MTR จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงในทกุแงมุมของธุรกจิ
ของ MTR น้ีชวยใหสามารถใชประโยชนจากความเช่ียวชาญและช่ือเสียงดังกลาว
ในการตอยอดเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใหมๆ ใหเจริญเติบโต และตอบสนองความทาทาย

โดยการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานดานความปลอดภัย  เน่ืองจากประชาชนของฮองกงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น MTR จําเปนตองปรับใหเขากับความตองการที่เปล่ียนแปลง  ของผูโดยสาร 
รวมทั้งผูโดยสารสูงอายุและนักทองเที่ยวที่เขาไปยังฮองกงที่ยังไมคุนเคยกับเครือขายดังกลาว ตัวอยางดานความ
ปลอดภัยที่รถไฟฟา MTR ไดจัดไวใหสําหรบัผูโดยสารมีดังน้ี 
 

1. ประตูใหญในการเขา-ออกสถานี (WIDE GATE) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประตูเขา–ออก ขนาดกวางสามารถทาํใหผูโดยสารที่ใชรถเข็น  Wheelchair, ผูโดยสารที่เข็นรถเข็นเด็ก หรือ
ผูโดยสารที่ลากกระเปาเดินทางขนาดใหญสามารถใชบริการรถไฟฟาไดอยางสะดวกโดยไม จําเปนตองขอความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที ่และมีความปลอดภัยในการใชสถานีมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันทกุๆ สถานีรถไฟฟาในฮองกง
จะมีประตูขนาดกวางดังกลาวอยางนอย 1 ประตู 
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2. ทางลาดที่ใชในการขึ้นลงรถไฟฟา (PORTABLE RAMP) 

 
  

 

 

 
 
 

ทางลาดที่ใชในการข้ึน -ลง ระหวางชานชาลาและตัวรถไฟเพ่ือเคลื่อนยายผูโดยสารที่ใชรถเข็น  
Wheelchair ซ่ึงเจาหนาที่ที่ประจําแตละสถานีสามารถจัดหา  portable ramp ใหกบัผูโดยสารที่นั่งรถเข็น
เพ่ือใหมีความปลอดภัยและสามารถเขาถึงบริการของรถไฟฟาได โดยเจาหนาที่สถานีตนทางจะทาํการติดตอกับ
เจาหนาที่สถานีปลายทางเพ่ืออํานวยความสะดวกและจัดเตรียมอปุกรณไวกอนผูโดยสารจะเดินทางถงึ ผูโดยสาร
สามารถใชบริการดังกลาวไดทกุสถานีรถไฟฟาใตดิน ยกเวนแตสถานีหยุดรถ Light Rail 
 

3. การแบงพื้นที่อเนกประสงคภายในรถไฟฟา  (MULTI-PURPOSE SPACE INSIDE TRAIN 
COMPARTMENT) 
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พ้ืนที่เอนกประสงคบนรถไฟฟาถกูออกแบบมาเพ่ือความสะดวกสบายและความปลอดภัยสําหรับ
ผูโดยสารที่ใชรถเข็น Wheelchair หรือรถเข็นเด็กรวมไปถึงกระเปาเดินทางขนาดที่ไมเกนิกวาที่จํากดัไวสําหรับ
ผูโดยสารที่ใชรถเข็นควรทาํการจอดรถเข็นในพ้ืนที่อเนกประสงคที่รถไฟฟาไดทาํพ้ืนที่ไวใหและใชอุปกรณล็อกยึด 
รถเข็นไมใหไหลไปตามแรงโนมถวงของรถและทาํการจับที่ยดึไวเสมอ ในรถไฟฟา MTR ทั่วไปพ้ืนที่อเนกประสงค
ที่แบงไวเพ่ือจอดรถเข็นจะอยูในทศิทางเดียวกับการเดินทาง แตในรถไฟฟาแบบ Light rail พ้ืนที่ที่จอดรถเข็นจะ 
 
 
อยูในทิศทางตรงกนัขามกับการเดินทาง  ดังน้ัน ผูโดยสารที่ใชรถเข็นควรจะจอดรถเข็นใหอยูใกลกับแผนกัน
กระแทกและสวมใสเข็มขัดนิรภัยเสมอเม่ืออยูบนรถไฟ 

 
4. ความปลอดภัยบนชานชาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูโดยสารจะตองปฏิบัติตัวเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางดังน้ี 
- ผูโดยสารตองอยูใหหางจากขอบชานชาลาและยืนคอยหลังเสนสีเหลือง โดยเฉพาะเวลาที่รถไฟเขา-ออกจาก

ชานชาลาเพ่ือปองกนัอุบัติเหตทุี่อาจเกิดข้ึนจากแรงลมของรถไฟที่ปะทะเขามา 
- ทาํการเดินไปที่ชานชาลาในพ้ืนที่ที่มีฝูงชนนอย เพ่ือหลีกเล่ียงอบัุติเหตุที่จะเกิดข้ึน 
- อยาพิงประตูกัน้ชานชาลาและอยาวางมือหรือสวนใดของรางกายบนประตูกั้นชานชาลา 
- ใหผูโดยสารออกจากรถไฟฟากอนที่ผูโดยสารที่จะเดินทางเขาตัวรถ เพราะจะไดหลีกเล่ียงกนัชนกนัและ

กอใหเกดิอุบัติเหต ุ
- ระวังชองวางระหวางชานชาลาและรถไฟ เพราะอาจเกดิการสะดุดและหกลมข้ึนเม่ือกาวข้ึน-ลงรถไฟ 
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- ถามีกระเปาเปห รือกระเปาถอืถูกหนีบไวในขณะ ที่ประตูกาํลังจะปดใหทําการปลอยสิ่งของเหลาน้ัน                           
หามไปถือหรอืพยายามจะดึงกลับคืนมา เพราะอาจเปนอันตรายแกผูโดยสารได 

- อยาใชรางกายหรอืกระเปาถอืหรอืกระเปาเปใชค่ันประตูรถไฟฟา ประตูกั้นทางรถไฟฟาเม่ือประตูกาํลัง
จะปด 

- ถามีเรื่องขอความชวยเหลือฉุกเฉินใหใชปุมหยุดรถไฟฉุกเฉินบนรถไฟฟา 
 

5. ทางลาดสาํหรับการเดินขึ้น-ลงสถานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทางลาดสําหรับการเดินข้ึน-ลงสถานีรถไฟเพ่ืออาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับผูโดยสารที่

มีปญหาดานการเคล่ือนไหว อาทเิชน ผูที่น่ังรถเข็น หรือการเข็นรถเข็นเด็กเปนตน ซ่ึงทางลาดสําหรับเดินดังกลาว
เปนทางลาดที่ไมมีส่ิงกดีขวาง ทาํใหการเดินทางเปนไปไดอยางราบรื่น 

 
6. ลฟิทบนัได (STAIR LIFTS) 

 
 
 

อปุกรณลิฟทบันไดเพ่ือชวยเหลือคนพิการที่น่ังรถเข็นซ่ึงจะมีใหบริการที่สถานี Shek Kip Mei และสถาน ี
Yuen Long เจาหนาที่ประจําสถานีจะทาํการชวยเหลือผูโดยสารที่น่ังรถเข็นเพ่ือใหผูโดยสารสามารถเขาไปถึง
ลานพักผูโดยสารได ลิฟทบันไดเล่ือนที่ผูโดยสารสามารถข้ึนลงไดดวยตนเองน้ันไดทาํการติดต้ังเพ่ิมอกี 6 สถานี 
รถไฟฟา ไดแก สถานีรถไฟฟา Admiralty, Tin Hau, Diamond Hill, prince Edward,Yau Ma Tai และสถานี 
Racecourse อปุกรณชวยเหลือดังกลาวสามารถทาํใหผูโดยสารสามารถเดินทางไปไหนไดดวยตนเอง และมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางอ 



97 
 

 
 

7. สญัญาณเสยีงเตือนของบนัไดเลื่อน (ESCALATOR AUDIBLE WARNING SIGNALS) 

 
 
 

 
 
 

 
 
สัญญาณเสียงเตือนของบันไดเล่ือนจะมีในทกุๆ สถานีเพ่ือเปนการชวยเหลือผูโดยสารเพ่ือใหรูวาบันได

เล่ือนต้ังอยูที่ชานชาลาหรอือยูที่ช้ันพักผูโดยสาร และเปนการบอกทศิทางการว่ิงของบันไดเล่ือนดวย วาเปนขาข้ึน
หรอืขาลงเม่ือมีการข้ึนลงบันไดเล่ือนควรปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

- จับที่จับดานขางไวเสมอและอยาเดินไปมา 
- ยืนที่ดานขางของบันไดเล่ือน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูโดยสารสวมใสรองเทาแตะ 
- อยาพิงดานขางของบันไดเลื่อนหรอืน่ังพัดตรงราวจับ 
- อยาว่ิงเลนหรอืกระโดดบนบันไดเลื่อน 
- ดูแลเด็กและชวยเหลอืผูสูงอายุเม่ือทําการข้ึน –ลง บันไดเล่ือน 

 
 
 
 
 
 

 

8. ทางเดินเพื่อบอกทิศทางของผูที่มีปญหาทางสายตา (TACTILE GUIDE PATH) 

   ขอความบนทางเดินที่จะใหผูมีปญหาทางสายตาไดรับรูเพ่ือบอกทศิทาง
ไดมีอยูในทกุๆ  ที่รอบสถานีรถไฟฟา  MTR รวมไปถึงสถานีรถไฟฟา      
รางเบา Light Rail ดวยเพ่ือการเดินทางที่สะดวกสบายของผูที่มีปญหา
ทางสายตา ทางเดินน้ีอยูในช้ันลานพักผูโดยสารดวยเพ่ือนําผูโดยสาร        
ที่มีปญหาทางสายตาเดินไปถึงประตูทางออกและทางสถานีไดจัดหา
เครื่องอานบัตรอัตโนมัติไวใหผูโดยสารได รับรูและทราบยอดเงิน           
ในบัตรโดยสารไดอกีดวย 

  

 



98 
 

 
ระบบอุปกรณฉุกเฉินของรถไฟฟา 
 

1. สัญญาณเตือนไฟไหม 

 
 
 

 
2. เคร่ืองดับเพลิง 
 
 
 
 
 
3. เคร่ืองตรวจจับควนั 
 
 
 

 
 

4. ปุมหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉิน 

 
 

 
5. ปุมหยุดรถไฟฉกุเฉิน 
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6. ประตูกั้นชานชาลา ประตูหนีฉุกเฉิน (จากรางรถไฟฟาเพื่อไปชานชาลา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. สายดวนชวยเหลือ (เปนการติดตอกบัเจาหนาที่ที่หองควบคุมที่สถานีโดยตรง) 

 
 
 
 
 
 
8. อุปกรณชวยเหลือฉกุเฉินบนรถไฟ เชน การใชไมโครโฟนเพื่อพดูติดตอกับกปัตันรถไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ประตูออกฉกุเฉินของรถไฟฟา 
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ปจจัยความสาํเร็จของ MTR ฮองกง (Key Success Factors) 

- MTR เปนที่นิยมของคนฮองกงเพราะมีเครือขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศฮองกง, รถไฟฟา MTR เช่ือมตอ
จากสนามบิน เกาะฮองกงและฝงเกาลูนไวทั้งหมด เปนการลดปญหารถติดและมีเวลาถึงที่หมายที่แนนอน และที่
สําคัญราคาไมแพง 

- รถไฟฟา MTR จะมีทางเขาซอนอยูตามตึก (Island Line) ใหบริการอยูภายในบริเวณเกาะฮองกง สังเกต
ไดจากทางเขาจะมีสัญลักษณของ MTR ติดอยูตามตึก ถาตึกไหนมีสัญลักษณแสดงวามีทางเขา MTR ซ่ึงทาํใหการ
เดินทางสะดวกสบายข้ึนและมีความปลอดภัยกบัผูโดยสารซ่ึงผูโดยสารไมจําเปนตองเดินข้ึน  เดินลงหรอืขามถนน
เพ่ือออกจากตัวตึกอีกครั้ง  

- MTR ฮองกง มีการจัดเตรียมสิ่งที่จําเปนในชีวิตประจําวันใหกบัผูโดยสาร ทุกสถานีจะมีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกที่หลากหลายทั้งรูปแบบและตัวเลือกตาม Lifestyle ของผูโดยสาร ซ่ึงทําใหประชาชน       ชาวฮองกง
รูสึกวา การใชบริการรถไฟฟาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน 

- มีการพัฒนารูปแบบรถไฟฟาโดยการเปดพ้ืนที่รอบสถานีและบนอาคาร Depot –ศูนยซอมบํารุงรถไฟฟา 
ใหสัมปทานเอกชนและรวมกบัหนวยงานการเคหะแหงชาติ ของฮองกงเขามาพัฒนาอาคารที่อยูอาศัยใหเปนเมือง
รอบสถานี นํารายไดจากคาสัมปทานมาขยายเสนทางใหมๆ  โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนการวางแนวกอสรางรถไฟฟาจะ
มีการออกแบบโครงการรวมถงึการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสถานีไวดวย ทั้งการกอสรางที่พักอาศัย รานคา             

 

แหลงช็อปปง โรงเรียน สถานีรถประจําทางระหวางเมืองอยูดานนอกสถานี สวนภายในสถานีนอกจากจะมีรานคา
สะดวกซ้ือแลว บางสถานียังมีแมกระทั่งคลินิกเล็กๆ  ใหแวะหาหมอได ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวทาํใหบริษัท
รถไฟฟามีเงินหมุนเวียนและมีรายไดมาจากหลายๆ แหลง 

- มีอปุกรณตางๆ  ใหบริการภายในสถานีรถไฟฟาเพ่ืออาํนวยความสะดวกแกผูที่มีปญหาหรือทุพลภาพ  
หรอืแมแตผูโดยสารเพศหญิงที่มีรถเข็นเด็กกส็ามารถทาํการเดินทางไปกบัรถไฟฟาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตอง
มีผูชวยหรอืผูติดตาม ทาํใหเดินทางไปตามสถานที่ตางๆ ไดอยางงายดายและมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
อกีดวย 

- มีสัญลักษณบนทางเทาหรืออักษรเบลล และสัญญาณการเดินข้ึนบันไดเลื่อน  รวมถึงเครื่องอานบัตร
อตัโนมัติและเติมเงินอตัโนมัติเพ่ืออาํนวยความสะดวกแกผูพิการทางสายตา นอกเหนือจากนี้ยังมีอกัษรว่ิงเพ่ือ
บอกสถานี เวลาการเดินทางหรือเตือนขอความผานทางอักษรว่ิง  การแยกแบงสีตามราวจับของบันไดเล่ือน เพ่ือ
ชวยเหลือผูพิการทางการไดยิน เปนตน 

- มีการอพัเดตขอมูลหรือแจงเตือนการลงทะเบียนตาง  ๆเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร อาทเิชน การ
อพัเดตขอมูลในแตละสถานีวามีเครื่องอํานวยความสะดวกอะไรใหมๆ เพ่ือชวยเหลือผูพิการ เพ่ือใหพวกเขาสามารถ 

-  
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ใชเคร่ืองอาํนวยความสะดวกตางๆ ในสถานีที่ใกลบานได  หรืออพัเดตการลงทะเบียนแกผูที่ตองการ ถือเครื่อง
ดนตรีขนาดใหญเขาไปในสถานีรถไฟฟา ใหทําการลงทะเบียนกอนวากระเปาอปุกรณเคร่ืองดนตรีน้ันจะตองขนาด 
ไมใหญเกนิกวาที่กําหนดใหถอืข้ึนรถไฟฟาได ถาขนาดใหญกวาที่กาํหนดผูโดยสารจําเปนจะตองลงทะเบียนใน
การนําข้ึนรถไฟฟา เพ่ือผูโดยสารคนอื่นๆ จะไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการรถไฟฟาอยางเทาเทยีมกนั 
 

ปญหาและอุปสรรคของ MTR ฮองกง 
- สถานีที่สามารถเดินเช่ือมตอกนัไดมีระยะทางที่ยาวมาก ถึงแมวาทางรถไฟฟาจะไดทาํบันไดเล่ือนซ่ึงเปน

ทางเดินเอาไวใหบริการแลวกต็าม แตการเดินทางในลักษณะน้ีกไ็มสะดวกสบายเทาที่ควรสําหรับผูที่มีปญหาใน
การเดินหรือผูที่ตองใชไมเทาเพ่ือการเดิน  ดังน้ันผูที่มีปญหาดังกลาวควรทาํการหลีกเล่ียงการเดินเช่ือมตอกนั
ระหวางสถานีรถไฟฟาที่มีระยะที่ไกลกนัมาก 

- บริษัทรถไฟฟาฮองกง ไดมีระเบียบเกี่ยวกับขนาดกระเปาซ่ึงระบุไววาจะตองไมใชขนาดใหญเกนิกวา
ขนาดที่ทางบริษัทกําหนด  ซ่ึงขอระบุหรือระเบียบที่ออกมาน้ันอาจจะไมไดมีผูรูเปนวงกวาง  โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวที่มีการเดินทางมาอกีซีกโลกหน่ึง ที่อาจจะไมไดทาํการศึกษาและรับรูกฎระเบียบดังกลาว (กระเปา
ความยาว ความกวาง ความสูง หามเกนิกวา 170 เซนติเมตร หรอืความยาวของดานใดดานหน่ึงของกระเปาตอง
ไมเกิน 130 เซนติเมตร) 

 

ประวัติรถไฟฟาในประเทศไทย 
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดทวีความรุนแรงข้ึนเปนลําดับจนกระทั่งในป  พ.ศ. 2514 รัฐบาล

ไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสงคณะผูเช่ียวชาญมาทาํการศึกษา  สํารวจ และวางแผนแมบท
สําหรับการจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดเสนอแนะใหมีระบบรถขนสงมวลชนแบบเร็ว  (Mass 
Rapid Transit System) เพ่ือแกไขปญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงไดมี “ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที ่290 ลงวันที ่27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดต้ัง “การทางพิเศษแหงประเทศไทย” 
ข้ึน เพ่ือจัดสราง “ทางพิเศษ” ซ่ึงประกอบดวย 

• ระบบทางดวน (Express Way) 
• ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit System) 
• การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 

ประวัติการกอตั้งการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  เรียกโดยยอวา “รฟม.” กอต้ังเม่ือ  พ.ศ.2535 ในช่ือ

องคการรถไฟฟามหานคร มีช่ือภาษาองักฤษคือ Metropolitan Rapid Transit Authority จัดตั้งข้ึนภายใตพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ 2535 โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2535         มี
วัตถุประสงคในการจัดระบบขนสงมวลชน  ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการสรางหรือจัดใหมีดวย
วิธีการใดๆ ซ่ึงการขนสงโดยรถไฟฟา และดําเนินการหรือใหบริการ อันเกี่ยวกบัการขนสงโดยรถไฟฟาดังกลาว 
กบัดําเนินธุรกิจที่เกีย่วเนื่องเพ่ือประโยชนของ รฟม.  
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ในภายหลังไดมีการออกพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  พ.ศ.2543 ซ่ึงไดประกาศใน      
ราชกจิจานุเบกษา เม่ือวันที ่1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใชในวันที ่2 ธันวาคม 2543 องคการรถไฟฟามหา
นครจึงไดเปล่ียนช่ือมาเปน  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีช่ือภาษาองักฤษคือ  "Mass Rapid 
Transit Authority of Thailand" พระราชบัญญัติฉบับใหมดังกลาวยังใหอาํนาจหนาที ่รฟม. เพ่ิมข้ึนหลายอยาง 
เชน มีอาํนาจกาํหนด "เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา" เพ่ือคุมครองอุโมงคและสิ่งกอสรางใตดิน  และกาํหนดเขต 
"ระบบรถไฟฟา" เพ่ือคุมครองดูแลคนโดยสารรถไฟฟา และระบบรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
ยังให รฟม. สามารถหารายไดทางอื่นนอกจากคาโดยสาร  และพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดตามความจําเปน        
เพ่ือประโยชนแกการใหบริการรถ ไฟฟา และมีอาํนาจหนาที่ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งยังอาจดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดอื่นตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหอาํนาจดวย 

 

การพัฒนาระบบรถไฟฟาในประเทศไทย 

        ปจจุบันมีผูทําโครงการรถไฟฟาในประเทศไทยมี 3 องคกร ไดแก  

1.  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ(รฟม.) เปนรัฐวิสาหกจิภายใตการกํากบัดูแลของกระทรวง

คมนาคม ไดมีกอสรางโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  เปนโครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกของ
ประเทศไทย ริเร่ิมข้ึนเพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ซ่ึงปจจุบัน รฟม. มีโครงการรถไฟฟาที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

โครงการรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคล ชวงหวัลําโพง – บางซ่ือ   
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซ่ือ และ ชวงเตาปูน – ราษฎรบูรณะ 
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหวัลําโพง – บางแค และ ชวงบางซ่ือ – ทาพระ 
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และ ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต 
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี 
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงรัชดาลาดพราว – พัฒนาการ และ ชวงพัฒนาการ - สําโรง 
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน – มีนบุรี 
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1. การรถไฟแหงประเทศไทย  
          การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เปนรัฐวิสาหกจิภายใตการกาํกบัดูแลของกระทรวงคมนาคมซ่ึงดําเนินการ
กอสรางโครงการระบบขนสงมวลชนทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  และสถานีรับ-สงผูโดยสารอากาศยาน
กรุงเทพมหานคร หรือเรียกวา แอรพอรตเรลลิงก  หรือแอรพอรตลิงก  เปนโครงการระบบขนสงมวลชนแบบพิเศษ            
ที่เปนสวนหน่ึงในโครงการกอสรางเสนทางรถไฟฟาในระบบรถไฟฟาชานเมือง  โดยรัฐบาลไดนําโครงการน้ีมาเปนโครงการ
เรงดวนและแยกการกอสรางตางหากจากระบบรถไฟฟาชานเมือง ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการระบบขนสงมวลชนทางราง 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโดยบริษัทรถไฟฟา  รฟท. จํากดั ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกจิ      
ในกระทรวงคมนาคม อกีทั้งยังเปนบริษัทลูกของการรถไฟแหงประเทศไทยโดยตรง 
 

3.  บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
             บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BTS) ดําเนินการลงทนุรถไฟฟาสายแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงเปนโครงการที่ลงทนุโดยเอกชนทั้ง 100 % เปดใหบริการครั้งแรกเม่ือวันที่  5 ธันวาคม 2542        
ใน 2 เสนทาง ประกอบดวยสถานีทั้งหมด 34 สถานี รวม 2 เสนทาง ดังน้ี  
      สายสุขุมวิท  ใหบริการจากแบริ่ง – หมอชิต มีระยะทางรวมทั้งส้ินประมาณ 22.25 กิโลเมตร                 
มี 22 สถานี 
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  สายสีลม ใหบริการจากบางหวา – สนามกีฬาแหงชาติ มีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 14.2 กโิลเมตร   
มี 13 สถานี 
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของรถไฟฟา 

1. การบริการที่จอดรถ  
รฟม. ไดจัดใหมีพ้ืนที่จอดรถเพ่ือใหผูใชบริการนํารถมาจอดแลวโดยสารรถไฟฟาตอไปยังจุดหมาย

ปลายทาง โดยไดเริ่มใหบริการต้ังแตวันที ่13 สิงหาคม 2547 และไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ตั้งแตวันที ่27 มกราคม 2549 ปจจุบัน รฟม. มีพ้ืนที่จอดรถ 12 แหง จอดรถไดรวม 3,000 คัน 
โดยเปนอาคารจอดรถ 2 แหง และลานจอดรถ 10 แหง บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล ดังน้ี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. อาคารจอดรถ 9 ช้ัน สถานีลาดพราว จอดรถได 2,200 คัน 
2. ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก จอดรถได 75 คัน 
3. ลานจอดรถสถานีหวยขวาง จอดรถได 73 คัน 
4. ลานจอดรถสถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย จอดรถ ได 30 คัน 
5. อาคารจอดรถ 3 ช้ัน สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย จอดรถ ได 205 คัน 
6. ลานจอดรถสถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย(ตั้งอยูปากซอยรัชดาภิเษก 6) จอดรถได 106 คัน 
7. ลานจอดรถสถานีพระราม 9 (รัชดาภิเษก ซอย 2) จอดรถได 50 คัน 
8. ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี จอดรถได 54 คัน 
9. ลานจอดรถสถานีสุขุมวิท จอดรถได 33 คัน 
10. ลานจอดรถสถานีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกติิ ์จอดรถได 79 คัน 
11. ลานจอดรถฝงตรงขามศูนยการประชุมแหงชาติสิริกต์ิิ จอดรถได 42 คัน 
12. ลานจอดรถสถานีสามยาน จอดรถได 32 คัน 
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2. รานคาและบริการ บริเวณสถานีและอาคารลานจอดรถไฟฟา 

รฟม. จัดใหมีรานคาจากผูประกอบการตางๆ  มาใหบริการบริเวณสถานีและอาคารลานจอดรถ
รถไฟฟา เพ่ือเปนส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร ทั้งผูใชรถไฟฟาและขาจร ประดวยภายนอกและภายใน
สถานีรถไฟฟา  ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคล  ซ่ึงบางสถานีมีการเช่ือมตอกับ
หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียมตางๆ ฯลฯ ดังน้ี 

2.1 ภายนอกสถานีรถไฟฟา 
- อาคารจอดรถลาดพราว : บริษัท ดิ ออฟโต จํากดั เชาพ้ืนที่หองโถงของอาคารจอดรถ 9 ช้ัน สถานี

ลาดพราว ประกอบกิจการเปนศูนยวดัสายตา ประกอบแวน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- อาคารจอดรถลาดพราว : บริษัท โปรเจคเตอร เวิลด จํากดั เชาอาคารอเนกประสงค 2 ช้ัน เพ่ือ
ประกอบกจิการเปนศูนยบริการการประชุม  และสัมมนากรุงเทพฯ รวมทั้งการใหบริการดานอื่นๆ เสริม เชน 
รานสะดวกซื้อ รานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
- สถานีรัชดาภิเษก : ศูนยกายภาพบําบัดเฉพาะทางขอตอ  กระดูก กลามเน้ือ  และระบบ

ประสาทคณะบุคคลโปรเฟสชันแนล ฟสิโอเทอราพี ทมี เชาพ้ืนที่บริเวณอาคารอเนกประสงคช้ันเดียวสถานี
รัชดาภิเษก เพ่ือจดัต้ังศูนยกายภาพบําบัดเฉพาะทางขอตอ กระดูก กลามเน้ือ และระบบประสาท 
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- อาคารจอดรถ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน นายยอดพล วิชญกลุ เชา

พ้ืนที่ช้ันลอยของอาคารจอดรถ 3 ช้ัน สถานีรถไฟฟาศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เพ่ือประกอบกิจการ รับเลี้ยง
เด็ก 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.2  ภายในสถานีรถไฟฟา  
 ภายในสถานี รฟม. ไดจัดเตรียมสิ่ งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกผูใชบริการ  รวมทั้งผูพิการ  
คนชรา และหญิงมีครรภ ไดแก ลิฟต บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศทั้งภายในสถานีและตัวรถ รานคาปลีก  และ
หองนํ้า สําหรบัส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรบัผูพิการภายในลิฟตจะมีอักษรเบรลล บริเวณชานพักบันไดภายใน
สถานีจะมีปุมสัญญลักษณสําหรบัผูพิการทางสายตา นอกจากนั้นภายในหองนํ้ายังไดติดตั้งอุปกรณอาํนวยความ
สะดวกใหผูพิการสามารถใชไดอยางสะดวกดวย ยกตัวอยางเชน 

- ระบบลิฟตและบันไดเลื่อนสําหรบัคนพิการ 
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- ปายและสัญญาลักษณตางๆ 
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- หองนํ้าภายในสถานีรถไฟฟาและสําหรับคนพกิาร 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ระบบจําหนายตั๋วโดยสารอตัโนมัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการซื้อตั๋ว 

 
 
 
 
 
 
 

 

- บริการตู ATM ภายในสถานีรถไฟฟา 
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ดานความปลอดภยัของรถไฟฟา 

ภายในสถานีรถไฟฟาน้ันระบบความปลอดภัยตางๆ ถอืเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการเดินรถไฟฟา เพ่ือ
ปองกนัการเกดิเหตุการณไมคาดคิด รวมถึงปองกันอนัตรายตาง  ๆที่จะเกิดข้ึนกบัผูโดยสาร ตั้งแตกาวแรก ที่เดินเขา
มาภายในสถานีรถไฟฟา อาท ิ

1. กลองวงปดบริเวณสถานีรถไฟฟา เพ่ือติดตามตรวจสอบกรณีเกดิเหตุการณตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. เจาหนาที่รวมกันการทาํความสะอาด ฉีดพนปองกนัโรคไขหวัด เพ่ือสุขอนามัยของผูโดยสาร 
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3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและกูภัยพรอมสุนัขตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด (K-9) เขาตรวจตามสถานี
รถไฟฟา เพ่ือปองการกอการรายหรอืยาเสพติด ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. เจาหนาที่ฝกซอมแผนการดับเพลิงและอพยพผูบาดเจ็บ 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในรถไฟฟาเปนประจํา 
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การประยกุตใชในบริบทของประเทศไทย 
 

1. สิ่งที่เหมือนกนัระหวางรถไฟฟา MTR ของฮองกง กบั MRT ของประเทศไทย 
1.1 ดานความปลอดภัยมีความเหมือนกนัเน่ืองจากทัง้ประเทศไทยและประเทศฮองกงไดตระหนักถงึ

ความปลอดภัยตอการใชรถไฟฟาทั้งในพ้ืนที่ชานชาลาและพ้ืนที่ในลานพักผูโดยสาร ทาํใหทั้ง 2 ประเทศไดมีการ
นําอปุกรณตางๆ ที่อาํนวยความสะดวกแกผูโดยสารเพ่ือใหผูโดยสารเดินทางไดอยางปลอดภัยและถึงที่หมายได
อยางมีความสุข 

1.2 การเช่ือมทางเดินกนัระหวางสถานีรถไฟฟากบัตัวตึกอาคารหรอืหางสรรพสินคา แตกมี็จํานวนที่
นอยมากเม่ือเปรียบเทยีบกบัฮองกง เพราะเจาของตึกหรอืเจาของอาคารไมไดตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งนี้  
เพราะการสรางรถไฟฟาเม่ือเกือบ 20 ปกอนน้ัน ยังเปนสิ่งที่ใหมของประเทศไทยและเจาของธุรกจิและกจิการ
ตางๆ ยังไมไดคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับเหมือนกับในปจจุบัน 
 

2.  ส่ิงที่ตางกนัระหวางรถไฟฟา MTR ฮองกงกบั MRT ของไทย 
2.1  ระบบตั๋วรวมสําหรับเช่ือมตอระหวางระบบขนสงมวลชนสาธารณะอยางในประเทศฮองกง ซ่ึง

สามารถใชบัตรเพียง 1 ใบ กส็ามารถใชบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะไดทั้งหมด  ไดแก รถไฟฟา  รถ
โดยสารสาธารณะประจําทาง เรือ รถแทก็ซ่ี รวมไปถงึรานสะดวกซ้ือตางๆ อาทิ SASA หรือ BOUJOUR โดยไม
จําเปนตองถือเงินสด ซ่ึงประเทศไทยยังไมสามารถนํามาใชได เพราะระบบขนสงสาธารณะของไทยมีหนวยงาน
กาํกบัดูแลที่หลากหลาย และการกําหนดราคาคาโดยสารก็ไมไดเปนไปในทศิทางเดียวกนั ทาํใหเปนการยากที่จะ
ทาํใหเปนระบบต๋ัวรวม ดังน้ัน หนวยงานดานการคมนาคมของไทยควรมีการมาพูดคุยกนัเพ่ือวางนโยบายตั๋วรวม
ดังกลาวและนํามาใชตอไปในอนาคต 

 
2.2  การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟา ควรนํารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาของ

ฮองกงมาประยุกตใชกบัรถไฟฟาของไทย อาท ิการมีรานสะดวกซ้ือ รานอาหาร แหลงจําหนายสินคาบริการตาง  ๆ
อยูภายในสถานีรถไฟฟาเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความเพลิดเพลินใหแกผูโดยสารระหวางทางเดินไปยังขบวน
รถไฟฟา 
 

2.3 การเพ่ิมความสะดวกในการใชรถไฟฟาสําหรับผู พิการทางสายตาและผูที่ใชรถเข็นในประเทศ
ฮองกง อาทิการทาํทางเดินสําหรบัผูพิการทางสายตาโดยเฉพาะ และการมีรถยกสําหรบัผูใชรถเข็นเพ่ือข้ึนบันได
เพ่ือใหผูพิการสามารถใชระบบขนสงมวลชนสาธารณะไดอยางสะดวกสบายเหมือนคนปกติทั่วไป การมีเสียงเตือน
สําหรบัผูพิการทางสายตาระหวางการลงหรือข้ึนบันไดเล่ือนทกุสถานี ซ่ึงทั้งสองประเทศกม็ีอปุกรณหลายอยางที่
อาํนวยความสะดวกแกผูโดยสารที่มีปญหาดังกลาว แตประเทศไทยนั้นไมไดทาํการเผยแพรอยางแพรหลาย ทาํให
ผูมีปญหาไมวาจะทางการไดยิน ทางสายตา และบุคคลทพุพลภาพเหลาน้ีไมไดมาใชบริการรถไฟฟามากเทาที่ควร 
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สิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาองคความรู 
 

1. ไดรับรูและเรียนรูเกี่ยวกบัระบบรถไฟฟาของประเทศฮองกง รวมถึงรูปแบบการดําเนินงานในหลายๆ 
อยาง ทาํใหมีความรูและเขาใจมากข้ึน 

2. การเดินทางดวยรถไฟฟาเปนระบบขนสงและคมนาคมที่มีประสิทธิภาพมากของฮองกง มีการออกแบบและ
วางผังการเดินทางใหเช่ือมตอกนัแตละสายแตละเสนทางไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการขนสงในลักษณะบูรณา
การกันและสามารถเช่ือมตอกับระบบอื่นๆ ไดอยางงายดาย ไมวาจะตอรถโดยสารหรือตอเรือ ก็เปนไปไดอยาง
สะดวกสบาย 

3. การเดินทางในฮองกงเพ่ือไปเยือนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลกน้ันทาํไดงายข้ึนดวยระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชน (MTR) ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ครอบคลุมเขตหลักๆ ทั้งหมดของฮองกง รวมถึง
สถานีรถไฟบริเวณแนวพรมแดนติดกับจีนแผนดินใหญ 

4. การดําเนินการของบริษัทสถานีรถไฟฟาฮองกงไดใหความสําคัญกับลูกคาหรือคือผูโดยสารที่มาใชบริการ
มาก เน่ืองจากการคํานึงถงึผูโดยสารทกุคน  ไมวาจะเปนผูพิการ  หรือทพุลภาพหรือผูโดยสารชราภาพ เพราะ
บริษัทรถไฟฟาไดนําอปุกรณอาํนวยความสะดวกตางๆ มาใหกับผูโดยสารไดใช ไมวาจะเปนทางลาด  ที่ใชในการ
ข้ึนลงรถไฟฟา(PORTABLE RAMP), ลิฟทบันได (STAIR LIFTS) และสัญญาณเสียงเตือนของบันไดเล่ือน  
(ESCALATOR AUDIBLE) เปนตน 

5. บริษัทรถไฟฟา MTR ของฮองกงไดจัด  website ซ่ึงไดบอกเน้ือหาและเผยแพรรายละเอยีดตางๆ           
ที่จําเปนตอการเดินทางดวยรถไฟฟาเอาไวอยางละเอยีด เพ่ือใหผูโดยสารไดรับรูขอมลู รูผลตอบรับและรับรูการ
เปล่ียนแปลงอพัเดตอปุกรณการเดินทางเพ่ือการเดินทางที่สะดวกข้ึนใหกบัผูโดยสาร 

6. การเดินทางดวยรถไฟฟามีความตรงตอเวลามากและมีการเดินรถที่ไมขาดชวงทําใหผูโดยสารสามารถกะ
เวลาการเดินทาง หรือวางแผนการเดินทางไดอยางสะดวก 

7. มีระบบบัตรโดยสารซ่ึงเปนระบบต๋ัวรวม เรียกวาบัตร  Octopus ซ่ึงมีความสะดวกสบายและสามารถใช
เดินทางในระบบขนสงสาธารณะอื่นๆ ได ไมวาจะเปนรถไฟ MTR, รถโดยสารประจําทาง, รถบัส, รถราง, เรือ
เฟอรรี ่และพีคแทรม (Peak Tram) ในการเดินทางเพ่ือข้ึนไปทองเที่ยวบน Victoria Peak ไดอกีดวย รวมถึงสามารถ
ซ้ือของในรานสะดวกซ้ือ หรือซุปเปอรมารเกต็บางแหงไดโดยไมจําเปนตองพกเงินสดติดตัว 

 
8. เม่ือการเดินทางดวยรถไฟ MTR ซ่ึงเปนระบบรถไฟที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเ พ่ือ

ขยายความเจริญหรือแหลงชุมนุมชนออกไปนอกตัวเมืองได กส็งเสริมใหความเจริญไดกระจายออกไปรอบนอกตัว
เมือง เพ่ือลดความแออดัภายในตัวเมืองและยังเปนกลยุทธในการพัฒนาเมืองออกไปอกีดวย 
 

9. การมีหนวยงานเพียงหนวยงานเดียวในการดูแลระบบขนสงมวลชนทางรางทั้งหมด ทาํใหมีการวางแผน
และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีแนวคิดไปในทศิทางเดียวกัน  มีความตอยอดในการพัฒนาระบบการ
ขนสงทางรางไดในการพัฒนาที่ดินแนวสถานีโดยรอบไดอยางยั่งยืน 
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10. มีการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาโดยแบงที่ดินตางๆ ออกเปนโซน เพ่ือใชเปนโซนคอนโดมิเนียมที่พัก
อาศัย โซนศูนยการคา โซนอาคารสํานักงานและโซนพ้ืนที่สีเขียว ซ่ึงเปนการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานี
พรอมกับการออกแบบการกอสราง  ทาํใหการลงทนุการสรางสายรถไฟฟาตางๆ ของฮองกงไมกอใหเกดิการ
ขาดทนุ เพราะสามารถนําคาใชจายแตละสวนมาหมุนเวียน และสามารถนํากาํไรที่ไดมานําไปสรางรถไฟฟาสาย
อื่นๆ ไดอกี ซ่ึงถือวาเปนแนวคิดทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางมากกบับริษัทสถานีรถไฟฟาฮองกง 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการเดินทางดวยรถไฟฟา MTR ใหมากข้ึนเพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีเวลาในการศึกษารูปแบบ

และการเดินทางตางๆ ใหมากข้ึนเพ่ือใหเกดิความเขาใจอยางถองแท 
2. รฟม. ควรทาํการติดตอประสานงานกับบริษัทรถไฟฟา MTR ของฮองกงใหเปนกิจจะลักษณะและขอดู

งานจากบริษัทอยางเปนทางการ  เพ่ือใหผูอบรมไดรับขอมูลเพ่ือนํามาศึกษาตอและตอยอดการพัฒนา  รฟม. 
ตอไปในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพและมีทศิทางทีถู่กตอง 
 

ขอมูลอางอิง 
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