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Welcome Message from the Chair of ATRANS Annual Conference
& Activity Committee

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2017 participants,
It is a pleasure to welcome you to the 10th ATRANS (Symposium) Annual Conference: Young
Researcher’s Forum 2017. ATRANS has approached 10 years of its establishment and we shall
celebrate this significant moment by making our world a better place to live, utilizing technology
for smart mobility and making the roads safer for our journey.
In this tenth year, ATRANS receives magnificent supports from reputedly well-known speakers
coming from multidisciplinary area across the continent to share their knowledge, information
and valuable experiences with the conference’s delegates and the participants on 18th August.
Utilization of technologies for development of transport infrastructure will shape the cities and
capable of movement as well as the way of life of mankind. Management of mobility and road
safety are the key to sustainable transportation. Everything around us is becoming increasingly
digitized. We are permanently connected to a vast global network. What we did on road safety
will reveal globally. Losing lives on roads every hour is unacceptable. Safe system approach for
Traffic Safety Measures associated with Technological Responses and Infrastructural Measures as
well as Education would effectively help mitigate road traffic accidents. Policy Responses and
International Best Practices are vital exemplifications that we should take into account when it
comes to mobility. These are among other reasons why this year conference’s theme is upon
“Transportation for a Better Life: Mobility and Road Safety Managements.”
On behalf of ATRANS, I wish to express my sincere gratitude to the Young Researcher’s Forum
Committee who worked relentlessly to make the Young Researcher’s Forum 2017 possible. I
earnest hope that you all, will enjoy listening to the presentations and have good times spending
in our ATRANS Annual Conference and the Young Researcher’s Forum.

Tuenjai Fukuda, Dr. Eng.
ATRANS Secretary-General, and
Chair of ATRANS (Symposium) Conference & Activity Committee
August 2017
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Welcome Message from ATRANS Young Researcher’s Forum
Advisory Committee 2017

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2017 participants,

On behalf of the conference committee, I would like to welcome the delegates to the 2017
ATRANS Young Researcher’s Forum (AYRF) meeting. This is the greatest annual international
event for young researchers in the field of transportation in the Asian region bringing together
the students, researchers, academicians, experts, practitioners, policy makers, and so on. I
encourage all of you to attend the AYRF session(s) where you will find many interesting papers
with different stages of development ranging from results of graduate studies to papers with
journal quality. You will also find case studies and applications in various cities in the world, not
only developing but developed countries. So, if I were presenters, I would be more than happy to
exchange idea, share experience, enjoy the Q&A, and bring back all suggestions and comments to
further develop and improve the research.
Last but not least, this event would never be possible without the great efforts contributed by
AYRF committee who are young and energetic people helping the behind-the-stage preparation.
Special thanks are also due to the reviewers that kindly finished the manuscript reviews within
very limited time. I strongly believe that this year’s event would mark another page in the history
of ATRANS’s success as in the previous years.
Best Regards

VaramethVichiensan, Ph.D.
Kasetsart University
Vice-Chair of ATRANS (Symposium) Conference & Activity Committee

August, 2017
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Welcome Message from ATRANS Young Researcher’s Forum
Advisory Committee 2017

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2017 participants,

It is my great pleasure to welcome all distinguish guests to the ATRANS Annual Conference this
year. There will be a number of honorable guest speakers will deliver fascinating speeches in this
event.
The ATRANS Annual Conference also provides a great opportunity for young researchers to
participate in the Young Researcher’s Forum to present their papers to the public. As an advisor
to the Young Researchers Chapter, I am delighted to tell you that the papers this year are very
interesting. A great number of papers were submitted and the topics of these papers will be of
your great interests.
In organizing the Young Researcher’s Forum, I would like to congratulate our young researcher
committee who works very hard to bring us a great event this year.
I hope that we will have a successful conference this year.

Sumet Ongkittikul, Ph.D.
Thailand Development Research Institute (TDRI)
Vice Chair of ATRANS (Symposium) Conference & Activity Committee

August, 2017
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Welcome Message from President of ATRANS Young
Research's Forum Committee 2017

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2017 participants,

On behalf of ATRANS Young Researcher’s Forum Committee, I would like to express my
great pleasure to have the opportunity to participate in the organization of this Annual
Conference (Symposium), it is a great honor for me and also a big opportunity to exchange
experiences with other participants.
The theme "Transportation for A Better Life: Mobility and Road Safety Managements" will
provide a platform for young researchers to demonstrate their interests. I hope this conference
(symposium) will bring about the exchange of ideas and friendship among the participants
through the presentations by our presenters, that will be of great benefit to our current and
future society.
Hopefully, the organization of this event will be successful, following the theme. I hope
that we will fulfill your desire for knowledge.
Finally, on behalf of ATRANS Young Researcher's Forum 2017 organizing committee, I am
grateful to all participants for your interest and participation in ATRANS Annual Conference
(Symposium). I wish you would gain a good impression and fruitful experience during the
conference.

Songkiat Duandsadee
Khon Kaen University (KKU)
President of ATRANS Young Research's Forum Committee 2017
August 2017
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List of ATRANS Young Researcher’s Forum 2017 Organizing and Scientific Committee
AYRF Organizing and Scientific Committee

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Mr. Songgkiet Duangsadee
(President and Conference Materials Unit)

Khon Kaen University

Mr. Warut Leejeerajumnean
(Vice-President and Head of scientific committee
and Paper Coordinators & Page Making &
Publishing Unit)
Ms. Suchada Pongsawat
(Vice-President and Head of Organizing committee
& Art and Design & Page Making and Publishing
Unit)
Mr. Sanishka Jayasena
(Secretary of the committee & Paper Coordinators
& Page Making and Publishing Unit)
Mr. Thamaru Kondasingha
(Paper Coordinators & Page Making & Publishing
Unit)
Ms. Chanida Saisujsaard
(Registration Coordinator & Symposium Materials
Unit)
Ms. Boonyanoot Damnoennuran
(Registration Coordinator & Page Making and
Publishing Unit)
Ms. Kanjana Saengkham
(Registration Coordinator & Symposium Materials
Unit)
Ms. Surada Pornphraprom
(Paper Coordinators & Art and Design)

Ms. Ploypraew Petchkong
(Paper Coordinators & Art and Design)

12

Ms. Yanirat Krittawethin
(Registration Coordinator)

Burapha University

Asian Institute of Technology

Asian Institute of Technology

Chiang Mai University

Chiang Mai University

Rangsit University
Burapha University

Mr.Borwornpipat Krasaesen
(Registration Coordinator)

11

Asian Institute of Technology

Khon Kaen University

Burapha University
King Mongkut’s University of Technology
Thonburi

13

Ms. Supphakan Sridan
(Registration Coordinator)

King Mongkut’s University of Technology
Thonburi

14

Ms. Achiraya Sonsai
(Registration Coordinator)

King Mongkut’s University of Technology
Thonburi
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List of Mentors of AYRF 2017 Committee
AYRF 2017 Mentors
15

16

17

Mr. Sorrawat Juntub

King Mongkut’s University of Technology
Thonburi

Ms. Amornwadee Yunglung

King Mongkut’s University of Technology
Thonburi

Mr. Piyapat Petchan

King Mongkut’s University of Technology
Thonburi

List of Advisory Committee
International Advisory Committee
1

Dr. Tuenjai Fukuda

Nihon University, Japan
Local Advisory committee

2

Asst.Prof.Dr. Varameth Vichiensan

Kasetsart University

3

Asst.Prof.Dr. Sittha Jaensirisak

Ubonratchathani University

4

Asst.Prof.Dr.Paramet Luathep

Prince of Songkla University

5

Dr. Sumet Ongkittikul

Thailand Development Research Institute
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List of ATRANS Young Researcher’s Forum 2017 Paper Reviewers
NO.

Name

Organization

1

Prof. Dr. Atsushi Fukuda

Nihon University, Japan

2

Prof. Dr. Hironori Suzuki

Chiba University of Technology, Japan

3

Prof. Dr. Paibul Suriyawongpaisal

Mahidol University, Thailand

4

Prof. Dr. Alexis Morales Fillone

De La Salle University, Philippines

5

Prof. Dr. Agachai Sumalee

Hong Kong Polytechnic University

6

Assoc. Prof. Dr. Chumnong Sorapipatana

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

7

Assoc. Prof. Dr. Masahiko Nagai

Yamaguchi University

8

Assoc. Prof. Dr. Chulaporn sota

Khon Kaen University

9

Assoc. Prof. Dr. Sorawit Narupiti

Chulalongkorn University

10

Assoc. Prof. Dr. Thaned Sathiennam

Khon Kaen University

11

Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak

Ubonratchathani University

12

Asst. Prof. Dr. Varameth Vichiensan

Kasetsart University

13

Assoc. Prof. Dr. Viroat Srisurapanon

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

14

Asst. Prof. Dr. Paramet Luathep

Prince of Songkla University

15

Asst.Prof.Dr. Saroch Boonsiripant

Kasetsart University

16

Dr. Apiwat Ratanawaraha

Chulalongkorn University

17

Dr. Rungsun Udomsri

Chiang Mai University

18

Dr. Tuenjai Fukuda

Nihon University, Japan

19

Dr.Thirayoot Limanond

Thai Oil Group

20

Dr. Nuwong Chollacoop

National Metal and Materials Technology (MTEC)

21

Dr. Sumet Ongkittikul

Thailand Development Research Institute (TDRI)

22

Dr. Pattarathep Sillapacharn

Department of Highways, Thailand

23

Dr. Passakon Prathombutr

National Electronics and Computer Technology (NECTEC)
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Number of Received and Accepted Manuscripts/Papers

= 35

= 25

VIII

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017
Bangkok, Thailand

Program of 10th ATRANS Annual Conference on Transportation for a Better Life: Mobility and Road Safety Managements
08:00 09:00

09:00 – 09:10

09:10 – 09:15
Opening Session at Grand Ball Room,

09:15 – 09::35
4th

Floor

Hosted by Dr. Tuenjai Fukuda, ATRANS Secretary – General and Dr. Nuwong Chollacoop, Vice-Chair of Research Committee

Registration

Introductory Remarks
Mr. Chamroon TANGPAISALKIT
ATRANS Chairperson, Thailand

09:35 – 09:55

Session 1: Panel
Discussion on Mobility
& Road Safety
Managements
(10:15- 12:00)
Room: Grand Ball Room
(Each speaker has 10
minutes for presentation)

Moderator

Mr. Silpachai
Jarukasemratana,
Former Permanent
Secretary of MOT,
Thailand

Invited Speaker 1
(10:15-10:25)
Mobility and Road Safety
Managements in Australian
Perspective
By
Dr. Lori MOOREN
Transport and Road Safety Research,
The University of New South Wales,
Australia

30 minutes for panel
discussion
12:00 – 13:00
(13:10-13:25)

Parallel Session: 2A
Transport Safety
(13:10 - 15:10)
Room: Grand Ballroom A,

V2X Development for Road Safety in
Japan and Its Trial for V2M in Taiwan

4th Floor
(Each speaker has 15
minutes for presentation)

40 minutes for discussion,
Q&A
15:10 – 15:30

Opening Remarks
His Excellency, Mr. Arkhom TERMPITTAYAPAISITH
Minister of Transport, Thailand

Coffee break and See exhibition and poster sessions

09:55 – 10:15
Plenary Session

Welcome Remarks
Prof. Dr. Kazuhiko TAKEUCHI
President of International Association of Traffic and
Safety Sciences (IATSS), Japan

Prof.Dr. Atsushi
Fukuda, Nihon
University, Japan

By
Dr. Chang-Yi LUO,
Toyota InfoTechnology Center Co.,
Ltd., Japan

Keynote lecture by Prof. Dr. Kazuhiko TAKEUCHI
Invited Speaker 2
Invited Speaker 3
(10:35-10:45)
Road Safety Management in
Japan
By
Mr. Yasushi NISHIDA
Institute for Traffic Accident
Research and Data Analysis,
Japan

Invited Speaker 4

(10:45-10:55)
(10:55-11:05)
Accident and Road Safety Management
Mobility and Road Safety
in India
Managements in China
By
By
Asst.Prof.Dr. Digvijay S. PAWAR
Prof. Dr. Shengchuan ZHAO,
Dept. of Civil Engineering, India
Dean of School of
Institute of Technology, Hyderabad,
Transportation and Logistics,
India
Dalian Univ., of Technology,
China
(11:15-12:00) Panel Discussion

Luncheon provided at 27 Bites on 2nd Floor
(13:25-13:45)
(13:45-14:00)

(14:00-14:15)

Road Accidents and
Policy Implication and
Thailand Road Safety Master Plan
Awareness raising through
Practical Approach of Road
and Safe System Approach
Public Participatory
Safety in Thailand
Approach in Japan
By
By
By
Dr. Witaya
Asst.Prof.Dr. Pongrid
Prof. Dr. Satoru
CHADBUNCHACHAI
KLUNGBOONKRONG
KOBAYAKAWA
Director, WHO Collaborating
Deputy Director of Sustainable
Dept. of Transportation
Center, Khon Kaen Hospital,
Infrastructure Research and
Systems Engineering,
Thailand
Development Center (SIRDC),
Nihon University, Japan
Khon Kaen University, Thailand
(14:30-15:10) Discussion, Questions and Answer
Coffee break and See exhibition and poster sessions

IX

Invited Speaker 5
(11:05-11:15)
Accident and Road Safety
Managements in Thailand
By
Prof.Dr. Pichai TANEERANANON
Prince of Songkla University,
Thailand

(14:15-14:30)
Management of Road Safety on
National Highways
By
Mr. Sujin MUNGNIMIT
Director of Highways Safety
Bureau, Department of
Highways, Ministry of
Transport, Thailand

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
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Program of AYRF Paper Presentation Sessions: 2B, 2C, and 2D

Duration
13:10 – 15:10

13:10 – 13:24

<Session 2>: Parallel Session of ATRANS Young Researcher’s Forum Paper Presentation
(Each presenter has 10-minute for presentation and 4-minute for questions and answers)
<Session 2B>Topics: 1 – 9(English Session)
<Session 2C>Topics: 1 – 9(Eng. &TH Session)
<Session 2D>Topics: 1 – 9(Eng. & TH Session)
th
rd
rd
Room: Grand Ballroom B, 4 Floor
Room: Suite 1-2, 3 Floor
Room: The Gallery, 3 Floor
Chaired by Dr.Rungsun Udomsri, ATRANS Board Member
Chaired by Asst. Dr. Bhanitiz Aursudkij,
Chaired by Dr. Atit Tippichai,
Paper Evaluator: Asst.Prof.Dr.Paramet Luathep, PSU
Department of Highways (DOH)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Paper Evaluator: Dr.Pattarathep Sillapacharn, DOH
Paper Evaluator: Assoc.Prof.Dr.Chulaporn Sota, KKU
AYRF17-002 Challenges to Development of Bus System AYRF17-017 Jeepney Service Operation and Demand in
AYRF17-009TH การประเมินโครงการความช่วยเหลือโครงการโครงสร้าง
Evidence from a Comparative Analysis of Surveys in Hanoi
Baguio City, Philippines
พืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งในประเทศเพือ่ นบ้านของไทยตามหลักเกณฑ์
OECD/DAC (Evaluating Supportive Transportation Infrastructure
By Hiew Minh NGUYEN, Than Tung HA, Thuy Linh LE, and
Dr. Thanh Chuong NGUYEN

13:24 – 13:38

AYRF17-003 Parking generation rate model and the
application for parking planning, the case of Hanoi Vietnam

Projects for Neighboring Countries by Using OECD/DAC Criteria)

By Thitiphat SUBSAAD, Jittichai RUDJANAKANOKNAD

By Lovely L. RANOSA, Prof.Dr.Alexis M. FILLONE and Dr.
Mark P. DE GUZMAN

AYRF17-016TH การศึกษาการปรับปรุงบริดวณทางแยก กรณีศกึ ษาประตู

AYRF17-019 Pedestrianization in Baguio City

ศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (A Study of Intersection
Improvement: A Case Study of Sri Trang Gate, Prince of Songkla
University)

By Truong Thi My THANH

By Elearina Dolores T. AGUSTIN, Jo Isabella I. BUHAY,
Kathleen Kay T. GILBUENA, Maria Sophia C. REYES, Nicanor
R. ROXAS Jr., and Maria Cecilia R. PARINGIT

By Prachya ARUNWET and Dr. Paramet LUATHEP
13:38 - 13:52

AYRF17-004 Analysis of children road traffic accidents and
proposed measures for children safety improvement in Ho
Chi Minh City

AYRF17-031TH การประเมินความสามารถในการเดินเท้าภายใน

มหาวิทยาลัย กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(Evaluation of Walkability in Universities: A Case Study of Prince of
Songkla University Campus)

By Dr. Tuan Anh VU and Dinh Vinh Man NGUYEN

AYRF17-020 Evaluating Walking Accessibility to Public
Transport Stations in Developing Countries: A Case Study in
Ho Chi Minh City
By Minh Thong NGUYEN and Dr. Tuan Anh VU

By Panupong PUTPAKDEE and Dr. Paramet LUATHEP
13:52 – 14:06

AYRF17-005 Assessment of Structural Solutions for Urban
Bridges in Vietnam

By Van Ha MAC

AYRF17-033TH การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบตั ภ
ิ ยั จากการจราจรโดย

การเสริมสร้างพลังอานาจในกลุม่ ผูส้ งู อายุตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ

AYRF17-024 Determination of Trip Generation Rates of Malls
in Dagupan City

(Model Development of Traffic Accidents Prevention Applying
Empowerment Among Elderly in Buengkan Sub-District, Muang
Buengkan District, Buengkan Province)

By Ayerton CHICHIOCO, Kinlon FAN, Shairah QUE, and
Pauline RONCAL

By Songkiet DUANGSADEE and Dr. Chulaporn SOTA
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Continued AYRF Paper Presentation Sessions: 2B, 2C, and 2D
Duration
13:10 – 15:10

14:14 – 14:28

14:28 – 14:42

14:42 – 14:56

<Session 2>: Parallel Session of ATRANS Young Researcher’s Forum Paper Presentation
(Each presenter has 10-minute for presentation and 4-minute for questions and answers)
<Session 2B>Topics: 1 – 9(English Session)
Room: Grand Ballroom B, 4th Floor
Chaired by Dr.Rungsun Udomsri, ATRANS Board Member
Paper Evaluator: Asst.Prof.Dr.Paramet Luathep, PSU

<Session 2C>Topics: 1 – 9(English Session)
Room: Suite 1-2, 3rd Floor
Chaired by Asst. Dr. Bhanitiz Aursudkij, Department of Highways
Paper Evaluator: Dr.Pattarathep Sillapacharn, DOH

AYRF17-006 The Section of dry port sites to promote the
development of multimodal transport and optimization of
transport networks
By Pham Minh THANG and Truong Hoang CUC

AYRF17-015 Impact Analysis of Aerial Ropeway Transport
System as a Form of Mass Transportation in Baguio City

AYRF17-035 Analysis of Car Sharing Usage in the Community
affected by Earthquake in Japan

By Alessandra F. ESTRELLA, Anna K. MENDOZA, Mel A.
MENDOZA, Kim SANCHEZ, Alexis M. FILLONE, Maria C.
PARINGIT, and Nicanor ROXAS

By Kenta OKUTSU, Prof. Atsushi FUKUDA, and Dr. Tuenjai
FUKUDA

AYRF17-008 Improving Public Transportation Towards
Sustainable Development: A Case Study in Haiphong city

AYRF17-027 Dynamic Parking Availability Index System

AYRF17-032TH การปรับปรุงคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของแอสฟั ลต์

By Thanh Quang NGUYEN and Prof.Dr. Ha Huu NGUYEN

By Kris Ivan M. DUMALAOC, Enrico FERNANDO, John B.
FRANCISCO, Bernard R.
SANCHEZ, and Maria Cecilia R. PARINGIT

AYRF17-012 Conceptual Framework for Impact Assessment
of Freight Transport Management Measures on
Production, Logistics and Traffic

คอนกรีตด้วยน้ ายางพาราธรรมชาติ (Improving Properties of Asphalt

AYRF17-021 Evaluation neighborhood accessibility by
analyzing travel behavior choice related urban form and
destination distance and assessment a model for shifting
trips from cars to cycling and transit by building an
integrated mobility system for neighborhoods, study case
Pendik District, Istanbul
By Abdulbasid DOGRU and Ahmet YILDIRUM

Concrete with Natural Rubber Latex)

By Paramet HOMHOUL, Saravut JARITNGAM, and Opas
SOMCHAINUEK

AYRF17-029 Human Mobility Visualization along with the
Plantation Development in Khammouane, Laos

AYRF17-026TH การปรับปรุงคุณสมบัตขิ องดินลูกรังด้วยน้ ายางพารา

By Satomi KIMIJIMA and Masahiko NAGAI

By Sutthichai CHAREONKIJ, Sarawut JARITNGAM, and Opas
SOMJAINUEK

AYRF17-030 Characterization of Bus Service in Baguio

AYRF17-034TH มาตรการทางกฏหมายในการเพิม่ ความปลอดภัยทางถนน

By Dr. Thi Binh NGUYEN
14:56 – 15:10

<Session 2D>Topics: 1 – 9(TH Session)
Room: The Gallery, 3rd Floor
Chaired by Dr. Atit Tippichai,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Paper Evaluator: Assoc.Prof.Dr.Chulaporn Sota, KKU

By Kurt Leighton C. AGUSTIN, Reginald Francis P. NATIVIDAD,
Therese Anne B. LIM, and Vince Rae Timothy S. VILLAMAR

(Improving Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex)

ให้กบั คนเดินเท้าใช้ทางข้าม (A Study on legal measures to increase road
safety for pedestrians)

By Thanachart Paliyavet and Pol.Col. Jinda Klabklai

AYRF17-011 Impact Assessment of a Wildlife Corridor on a Human Populated Area (No paper presentation)
By Dr. Win TRIVITAYANURAK, Laddawan LEELACHAI, and Taweesak POYAROT
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Parallel Sessions

Continued Program of 10th ATRANS Annual Conference on Transportation for a Better Life: Mobility and Road Safety Managements
Moderator
Invited Speaker 1
Invited Speaker 2
Invited Speaker 3
Invited Speaker 4

Session: 3A
Smart Mobility
(Transport infrastructure and
Transit Oriented
Development- TOD)

(15:30 - 17:30)
Room: Grand Ballroom A,

Prof. Dr. Agachai Sumalee
Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong

4th

Floor
(Each speaker has 15 minutes
for presentation)

(15:30 – 15:45)
Hybrid Land Use for the
Urban Expressway
Development

(15:45 – 16:00)
Transport infrastructure and
Transit Oriented
Development- TOD

By
Mr. Kenji OGURA
Senior Director, Hanshin
Expressway Co.,Ltd., Japan

By
Prof.Dr William H.K. Lam
Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong

45 minutes for Q&A

Session 3B:
Logistics & Disaster
Management
(15:30 - 17:30)
Room: Grand Ballroom B,
4th Floor

(Each speaker has 20 minutes
for presentation)

By
Mr. Hirouki MIZUI
JICA Expert for High Speed
Rail Study Project, Thailand

(16:15 – 16:30)
Walkable Environment for Smart
Mobility and Transit Oriented
Development- TOD
By
Prof.Dr. Atsushi FUKUDA
Nihon University, Japan

Invited Speaker 5
(16:30 – 16:45)
Ride – Sharing for Smart
Mobility
By
Dr. Sumet Ongkittikul
Thailand Development
Research Institute (TDRI)
Foundation, Thailand

(16:45-17:30) Discussion, Questions and Answers
(15:30 – 15:45)
Eco-Navigation Planning
System for Domestic Vessel
“ECoRo”
Dr. Siradol Siridhara
Mahidol University, Thailand

(Each speaker has 15 minutes
for presentation)

45 minutes for discussion,
Q&A
Session 3C:
Transportation-related,
Energy and Environment
(15:30 - 17:30)
Room: Suite 1-2, 3rd Floor

(16:00 – 16:15)
Transport infrastructure and
Regional Development for
Smart Mobility: From the HSR
Experience of Japan

By
Ms. Yoshiko SATO
Engineer of Disaster
Mitigation Solutions
Department, Japan Weather
Association, Japan

(15:45 – 16:00)
Truck Operating Cost in
Thailand

(16:00 – 16:15)
Disaster Management in
Thailand

By

By

Asst. Prof. Dr. Varameth
Vichiensan
Kasetsart University,
Thailand

Col.Dr. Thai Charnkol
Engineering Battalion
Commander, Royal Thai Army,
Thailand

(16:15-16:30)
Disaster Preparedness and
Response in the Philippines: The
Case of Earthquakes
By
Prof.Dr. Alexis M. Fillone
President of Transportation Science
Society of the Philippines

(16:30 – 16:45)
How to Distribute Relief
Goods at the Large-scale
Earthquake: Learning from
Japan Earthquake in 20112016
By
Prof. Dr. Satoru
KOBAYAKAWA
Dept. of Transportation
Systems Engineering,
Nihon University, Japan

(16:45-17:30) Discussion, Questions and Answers

Dr. Nuwong Chollacoop
MTEC, Ministry of Science
and Technology, Thailand

(15:30 – 15:50)
National Urban Mobility Program:
Financing, Institutions and Rules
for Urban Transport
By
Mr. Frederik Strompen
Advisor, Transport and Climate
Change, GIZ

(15:50 – 16:10)
Impact Assessment of a Wildlife
Corridor on a Human Populated Area
By
Dr. Win TRIVITAYANURAK
Department of Highway,
Ministry of Transport, Thailand

(16:10 – 16:30)
ASEAN Fuel Economy Platform
By
Mr. Tali Trigg
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Abstract
Bus is the sole high-capacity public transport mode in Hanoi. Slow establishment of other means in
mass rapid transit (e.g. metro, sky train) imposes a heavy burden on bus system in fulfilling the rapidly
growing travel demand of citizens. Development of bus system goes unsustainable. After experiencing a
long period of high growth, the passenger ridership has fallen approximately 8% per year since 2014. With
objective of clarifying challenges to bus system in users’ point of view on service quality, the authors
conducted a comparative analysis of two surveys undertaken in 2010 and 2016 respectively with a similar
structure. Findings are two main points. The first is changes in bus-used pattern and social demographics of
passengers. The second are challenges verified by survey results included: (1) losing the competitive bus
fare which was the biggest advantage in the past, (2) struggling with poor operating speed which is the most
serious problem, (3) failing to handle long-existing shortcomings, and (4) unappreciated improvement by
the public.

Keywords: Bus, Public transport, Survey, Passenger, Challenge, Hanoi
routes in 1992. In contrast to a collapse of bus,
motorbike ownership rocketed.
During the following 10 years, thanks to
financial support of the local government, bus
operation partly recovered. In 06/2001, the
authority determined to innovate and reform the bus
system. The base for improvement would be an
introduction of a state-owned enterprise responsible
for operating all routes in Hanoi. Its name is
Transerco.

1. Introduction on bus system in Hanoi
The history of bus in Hanoi started by 1960
and the peak was in 1980s when bus network
consisted of 28 routes with just over 500 vehicles
carrying about 50 million passengers per year. The
bus system met approximately 20% of total travel
demand.
The period from 1986 to 1992 witnessed a
serious crisis of bus. The lowest point of ridership
was at only 3 million who were transported on 13
1
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The stage between 2002 and 2010 was the
successful pinnacle of bus. It is called “the first bus
revolution”. A principle for bus operation was
“Traveling by bus is faster than by bicycle and
cheaper than by motorcycle”. To attain competitive
speed and price, a series of solutions were issued
such as offering subsidized low fares, investing
high quality and uniform fleet, controlling strictly
planning as well as operation.
From 2011 then on, the number of
passengers relatively levelled off before showing a
steady downward trend since 2014. An
approximately 8% decrease each year has aroused
worry of both authority and operators.
Table 1Parameters of bus system in Hanoi

process. Based on data of two surveys, the authors
undertook a study whose procedures are as follows:
(1) Brief introduction on surveys in 2010 and 2016.
(2) Comparison between main results of two
investigations to explore and discuss changes in
passengers’ characteristics as well as difficulties
pertaining bus development.
(3) Conclusion and some recommendations

2.1. Introduction on 2010 survey
The main goals of the survey are: (1)
discover who are customers of bus service through
response on demographics; (2) measure how
service quality is like through answers in term of
vehicle, interval, waiting time, punctuality and so
on. The investigation is bus user-oriented, and
results are bases for improvement of service
quality. Customer’s view-based approach is wise
because passengers are the most powerful who
judge directly revenue of companies. In other
words, awareness of their opinions on service is the
key to gain loyalty and attract target users, thus
earn greater profits (Wilson et al. 2012).
The technique for gathering information is
face-to-face interview with a questionnaire
encompassing three main parts. The first is
information on spatial and temporal background of
an interview. The second is designed to collect both
interviewee’s demographics and bus usage. The last
is passenger’s points of view on aspects of bus
service quality. The second part, called
classification category, is quite sensitive due to its
sensitive enquiry on personal information (Cooper
2006) like income. Thus, it is recommended to be
placed at the end of the questionnaire. However,
Vietnamese people seem not to pay attention to
this. In addition, with the collection of
demographics in advance, respondents can be
recognized, which allows interviewers to behave
appropriately.
Interviews were carried out on all routes
across almost all time-windows (morning, noon,
afternoon evening on both weekdays and weekend).
Only observations with complete response were
valid. After data collection process, the size of
available data for analysis was 1430 among 1500
spread. The successfully response rate was 95.3%.

Parameters
Number of routes
Number of subsidized route

Unit
2011
2016
Route
82
91
Route
65
72
106
Ridership per year
440
431
Passenger
Number of subsidized vehicles
Vehicle
1,104
1,208
Rate of meeting travel demand
%
10.5%
10%
Amount of subsidy
106 USD
37.12
44.2
Note: Rate of exchange: 1 USD = 22 000 VND

Source: Transerco

In one hand, considerable achievements of
bus system are undeniable. The biggest is that many
passengers have gotten into habits of utilizing bus
on a regular basis. A network has been widened.
Numbers of routes, vehicles and passengers were
2.4 times, 3.6 times and just over 28 times
respectively in 2016 more than ones in 2001. In
other hand, in spite of having larger figures (for
routes, vehicles), 2016 showed a poor performance
on the ridership compared to 2011 (table 1).
Consequently, subsidy in 2016 was much higher
than that in 2011. Some people keep suspecting the
importance of bus in Hanoi. A typical example is
that the Department of Transport took action to cut
down bus frequencies on some road (Cau Giay,
Xuan Thuy and so on) due to the belief that bus was
a culprit of traffic congestion.

2. Research method
Hanoi reviews and undertakes planning for
bus development every five or six years. Two
recent ones were realized in 2010 and 2016. As a
reference for bus status, surveys were carried out on
network. There was a separate financial part for
collecting and analyzing data on bus operation in
views of passengers. Especially, the structure of
questionnaire across surveys was quite similar,
which allows to make comparison the results and
highlight noticeable points in bus development

2.2. Introduction on 2016 survey
Survey in 2016 is the extended version of
the previous one. Principles and structure of the
2010 investigation were followed. However, in the
classification group, more options were added in
2
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answers. Besides, in the most important part
corresponding to service quality, as a result of
newly appeared issues, several changes in questions
were implemented. The total size of fit sample was
2000 (the response rate: 95.2%). Compared to 2010
survey, this has a bigger sample size. The motives
are the extension of bus network and the desire for
gaining a better picture on bus system status.
The formulation of questionnaires in two
surveys is relatively similar, therefore percentages
of responses to each question are the base for
comparison. An advantage of this figure is to
concentrate on the associations between levels and
thus partially remove the difference of sample size.
However, some disadvantages are discussed in last
part of the paper.

white-collar ones
illustrate an
inversely
proportional relationship. They hovered at about
10%, and bus was used more heavily in 2016 by the
former. Interestingly, a retirees’ number rising from
11% to 14% in 2016 was larger others except the
educational group. The favorite for bus service of
people from state-owned sector is down.
- Regarding age:
Bus has been preferred by the young rather
than other groups. Among these age groups ranging
under 25 years of age, in 2016, people between the
ages of 25-30 who tend to be students showed
smaller bus usage percentage (as opposed to 2010)
albeit with the largest of 31%. While there is an
increase from 5% to 7% in those aged under 18
who are possibly pupils. Figures for the rest of
groups in 2016 were higher than ones in 2015. The
difference in each was about 3%. Similar to
occupation statistics, patterns of sample in the
context of age between 2010 and 2016 are basically
similar if regardless the downward trends of
educational groups whose people are less than 25
years old.

3. Results and Discussion
3.1. Who are passengers of bus service?
The comparison of descriptive statistics on
passengers’ demographics between 2010 and 2016
illustrates specific points as follows:
- Regarding occupation:

Fig. 2 Age distribution in 2010 and 2016
- Regarding income:
Differently from age and profession, there
is a significant transferability between income
groups. A percentage of people earning under
100$ plummeted from 45% to 25% compared to a
slight rise at 3% of earners at level of 100$ to under
200$. In 2016, the latter utilized bus more than all

Fig. 1 Occupational distribution in 2010 and 2016
Occupational comparison describes that the
common distribution of job groups is relatively
similar, however the percentage of each changes
considerably. In both years, pupil and student is
dominant, yet its figure in 2016 decreased by 8% to
stand at 37%. Figures for blue-collar workers and
3
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others. The following category with income ranging
from 200$ to under 300$ also showed a
considerable increase of 5% to keep the third in list
of the heaviest bus users. The remainder’s figures
grew.
In spite of the changes, a clear point is
unchanged. Bus is the public transport mode of the
low and average income people. More ones from
higher income group (over 450$/month) employed
bus. Nevertheless, it is careful to indicate that bus
passengers go rich because income is affected
radically by policies on a regular rise of basic salary
level for labor as well as rate of inflation in
economics. The basic salary per month in 2016 was
156% as high as 2010. Hence there is evidence to
believe that some of 100$-under 200$ group in
2016 may be stand on the poorest one in 2010.

belongs to the pools hardly experiencing bus
service.
Compared to 2010 when there was a higher
percentage of heavy bus utilizers (72.3%), 2016
saw a fall in total ridership and the smaller of
frequent users. It was possible that passengers
rejecting bus service had enjoyed it frequently.
However, this statement is inconclusive and need
more evidence.

Fig. 4 Bus-used frequency of sample in 2016

3.2. What are trip attributes?
Trip characteristics are vital parameters for
both modelling travel demand and planning bus
system.
- Regarding bus trip length
Bus trip is a movement by bus between two
stop points and involved in a particular line. To
achieve information on length of a bus trip, instead
of requesting the estimation of passengers, they are
asked to provide the route number and positions of
two stop pertaining to embarking and disembarking
respectively.
Table 2 Relations between length of trip and bus
usage in 2016 survey

Fig. 3 Income distribution in 2010 and 2016
- Regarding gender:
The gender distribution of sample in 2010
was 52%/48% for female and male respectively.
This ration in 2016 was 51%/49%. Bus seems to be
more popular by woman albeit with marginal
difference.
- Regarding bus usage:
Generally, bus is used dominantly by
frequent users. Ones heavily using bus at frequency
of at least three days a week made up
approximately half of sample. 1 – 2 day/week
group accounted for approximately 8%. In other
hand, a significant percentage (just over 42%)

Occasionally/First
using bus
In
In
sample
group

Sample

Under 3 km

3.2%

2.3%

3.9%

0.9%

2.1%

11.4%

6.9%

12.0%

4.5%

10.7%

9.9%

6.3%

10.9%

3.6%

8.6%

12.3%

7.4%

12.8%

4.9%

11.6%

17.2%

9.9%

17.2%

7.4%

17.3%

46.0%

25.0%

43.3%

21.1%

49.7%

100.0%

57.6%

100.0%

42.4%

100.0%

From 3 under 5 km
From 5 under 7 km
From 7 under 10 km
From 10 under 15 km
Equal and
over 15 km
Total

4

Frequently
using bus
In
In
sample
group

Type of
trip
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Statistics describe that the largest number
of passenger (46%) traveled on long distance (more
than 15 km) by bus. The second most common was
bus trip being 10 – 15 km long with rate of 17.2%.
The percentages for three categories ranging from 3
km to 10 km possessed similar figures of from 10%
to 12%. The shortest trips less than 3 km made up
the smallest rate of only 3.2%. Generally,
passengers tend to utilize bus for average and long
trips in preference to short trips.
In total shortest trips, the vast majority of
shortest trips belonged to those using bus frequently
Whereas, for long trips (over 15 Km), there was no
obvious difference between figures for people using
bus sometimes and frequently. These two
comparisons demonstrate that ones, who are not
familiar customers of bus, likely prioritize choosing
bus for long journeys whereas using other modes
for short movements.
- Regarding O-D trip duration
O-D trip duration is the total time related to
movement by bus, walking from/to stops, and
waiting for bus when a passenger reaches
destination from origin. We chose observation O-D
time in place of on-board time because of three
reasons: First, it is easier for passenger to estimate
the time of O-D trip based on the difference
between the starting time and the arrival time than
this information of a trip leg by bus. Second, O-D
trip is more comprehensive since it is associated to
the relationships between: (1) station distribution
and walking time, (2) interval and waiting time, (3)
bus speed and on-board time. Third, passengers
usually pay more attention to the total of travel time
(than time components) which they have to spend
with respect to a particular mode choice.
Newcomers of bus service with response of “first
time” were not asked to answer this question due to
highly potential imprecision.

The pie chart illustrates that trips lasting 30
– 60 minutes are dominant (39%). Among the
reminder, the figure for 60-90-minute trips
exceeded other ones. The quickest trips were
twofold more than the longest ones. Because the
survey in 2010 only observed the time when
passengers were on the bus, comparison between
2016 and 2010 is not compatible.

3.3. Passenger’s view on bus service quality
In this part, passengers judge the level of
components related to service quality. There are
five level ranging from “very poor”, “poor”,
“average/accepted”, “good”, “very good” for
passengers’ choice.
As can be seen in figure 6, the majority of
those questioned gave positive and accepted
responses on indicators except for “speed”. Speed
performance of bus was so poor that its
unsatisfactory level is at approximately 50%. It was
followed by “punctuality”, there are roughly onethird of participants believing that bus did not gain
temporal reliability. Safety on board showed the
most positive performance with the lowest rate of
poor level (17%) and significantly higher ones of
good and very good levels. As for the rest, figures
for answers on bad and very bad present fairly
similar levels of between 20% and 28%.
In 2010, figures for bad responses to each
indicator were fairly similar and hovered at about
14%. This means speed of bus has become the
worst. Among participants give negative responses,
there is 71.6% from the center-directed routes and
ring routes in the central business districts. By
contrary, 63.2% of people giving accepted and
good level are on routes running outside. Hence,
there is evidence to state that bad speed was more
problematic in inner areas rather than suburbs.

Fig. 6 Passengers’ views on components of service
quality in 2016
Fig. 5 Distribution of O-D trip time in 2016
5
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To gain magnitude of reasons explaining
for bus choice, passengers were requested to give
one main point making them travel by bus.

Consequently, price does not play the decisive role
in enticing and retaining customers. This is partly
described by the significantly fall in voting for
price mentioned above (in part 3.3).
Some believe that cost for using bus is
apparently lower than other modes, therefore bus is
preferred by many inhabitants. Nevertheless, this
opinion is not persuasive. As can be seen in part
3.1, the sample based on income in 2016 is more
balanced than that in 2010. Less poor people and
more people with average and high earnings use
bus. Interestingly, price is the strongest determinant
to the former but not the latter (Eboli and Mazzulla
2008), thus effects of price on sample (or passenger
in general) is mitigated.
* Getting stuck in the most serious problem
Time-consuming trips result in passengers’
tiredness and disappointment. They have to spend
large amount of time for waiting and travelling
instead of relaxing or working, thus they possible
seek more time-efficient alternatives. According to
Transerco, the average commercial speed of bus in
Hanoi is around 17 km per hour and about 15 at
peak hours. The downward trend of velocity is a
dispensable corollary of more serious traffic
congestion (T. C. Nguyen 2016). In many
researches on service quality, satisfaction and
loyalty, speed (or quickness) is one of the most
important factors (Mahmoudi et al. 2010 ; de Oña
et al. 2013 ; Stradling et al. 2007). In addition,
sluggish trips are even more dangerous than the
aforesaid challenge related to less competitive
ticket price. Delays in service provision account for
unwillingness of passengers to patronize bus
system in developing countries (Abane 2011).
Unfortunately, the judgement of passengers for
speed of bus system in Hanoi is the poorest
component (figure 6).
* Improvement hardly acknowledged by the public
The government and operator have been
trying to improve the service quality however the
efforts seem not be appreciated. Bus Hanoi is
considered as a model for other domestic cities and
provinces. A bunch of old and small buses have
replaced by high-occupancy ones with capacity of
60 and 90. They are high-quality with airconditioning, radio launching subsequent bus stops,
low-floor, three doors. In comparison to other bus
systems in developing countries, quality of bus in
Hanoi would be better. In Bangkok, for example,
although quality of buses is substandard (e.g. 40%
vehicles are not air-conditioned in scorching
weather), they convey 3.5 million trips/day.

Fig. 7 Main reasons for bus choice
Figure 7 presents that the largest number of
passengers appreciated safety and security of bus
service. Subsequently, easy transition between
routes was chosen by 22% of those surveyed.
Interestingly, the percentage of cheap ticket price
was just over 12% compared to 42% in 2010
survey. This confirms a great change in customer’s
point of view on financial aspect of bus service.
Bus lost economically competitive ability across
others. Among observed criteria, short waiting
time, reliability and especially driver’s attitude
accounted for obviously low votes. However, their
proportions in 2010 was higher. The rate of
reliability, for example, was 8% in 2010 as opposed
to 5% in 2016. This means they have been worst.

3.4. Challenges to bus system
* Losing the biggest competitive advantage
In the golden age of bus system, reasonable
price was the key to retain and attract numerous
commuters. Especially, inflation and constantly
rising price of gasoline promoted modal shift to
bus. Trips were prioritized to implemented by bus
instead of motorbike and bicycle. In a study
conducted by M. H. Nguyen and Nguyen (2015),
the strongest factor affecting the level of service
quality based on passenger’s opinion is “cost”. This
result is in line with findings of survey in 2010
where price played the top role in series of reasons
for choosing bus. In order to offer low bus fare, the
local government has provided subsidy for bus at a
price. Due to substantial increase of operating cost,
the authorities decided to increase fare two times in
2012 and 2014. Also from 2014 then on, when raw
oil price was controlled, cost of using motorbike,
car and new choices like electronic bike was more
affordable, no change in bus price has appeared.
6
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The figure is far higher than ones of Metro,
BRT, Airport Rail Link (Wu and Pojani 2016). In
survey 2016, marginal number of interviewees
choosing bus service because of its high-quality
(figure 7) and roughly 20% of those dissatisfy with
aspects of vehicles (figure 6). This means
improvement corresponding to fleet is not
appreciated by passengers.
As regards facilities and network, there are
twelve transition points. They are six locations
dedicated for bus and six interregional stations.
Passengers produced favorable responses to route
transition with the second largest vote (figure 7). In
other hand, several newly introduced routes every
year broaden network and corresponding facilities
(shelters and bus stops). However, location of bus
stops and facilities were assessed under accepted
level by roughly 25% of sample (figure 6).
Additionally, just under 10%, which is much lower
than 30% and 27% for safety, security and
straightforward transition respectively, consider
wide network as the main reason for bus choice.
To conclude, in spite of progress in broadening
network with better vehicles, passengers seem not
to be impressed.
* Deterioration of inherent problems
There are unaddressed problems which
have existed for a long time. And they have gone
grave.
- The first is involved in coverage of bus network.
Both the local government and Transerco desire to
provide an accessible service for great number of
inhabitants. To gain it, service should be spread and
covered both inner and outer regions.
Table 3Coverage of bus service
Area
of
Hanoi
Inner
Outer

external regions are possible for creating bus. The
existing shortcomings of network explains partly
for a low vote for “broad network” in figure 7.
- The second is infrastructure designated for bus. It
is widely accepted that bus is the most important
public transport mode in Hanoi. However, its
infrastructure priority is absent. The Vietnamese
capital had a pair of bus-reserved curbside lanes
with the length of 5 km on Nguyen Trai road. As a
result of shortage of right-of-way, speed of bus on
the bus-lanes did not improve. Due to demand of
median space for constructing the sky-train route
2A, the bus lanes were eliminated. In a literature
review on bus lane, if average bus journey times
inclusive of delays, stops and associated to only
moving are below 20 km/h and 30 km/h
respectively, setting bus lane is necessary (Gomes
2006). Compared to these thresholds, bus system
with average commercial speed of about 17 Km/h
in Hanoi should be equipped with reserved lanes. In
planning on bus system development, establishment
of bus lanes is a main content, yet it has not been
implemented in real.
Locating bus stops and shelters faces
difficulties since pavements are quite narrow in
some areas and appropriated by street vendors,
entrepreneurs. In some cases, aggressive
disagreement takes place because appearances of
stops or shelters hinder customers from paying
attention to and visiting shops. Bad infrastructure is
responsible for high rate of negative response to
punctuality and speed (figure 6).
- Third is related to labor and technology
application. Bus drivers and conductors are usually
under high pressure of schedule and heavy traffic.
However, this is not the ground for impolite
behaviors and unpleasant attitude to passengers. As
indicated above, negative responses with respect to
labor did not decrease in 2016. Application of
technology in bus management and organization
has collected limited results. For example, to
provide up-to-date information on bus, the distance
between a bus and a station is launched in place of
waiting time since it is unfeasible for estimating
speed in unpredictably dense traffic flows. Hanoi
conducted a pilot project where conventional paper
tickets were replaced by smart cards in route 32.
The test did not generate an expected outcome.
Hence, all buses need conductors to sale and verify
tickets.

Wards without bus
Possible
Hard
access
access
(≤500m)
(>500m)
168
168 (100%)
414
120 (29%)
47 (11%) 247 (60%)
Source: Surveyed and synthesized by the authors

Number
of wards

Wards
served by
bus

In term of center of Hanoi, table 3
describes that all wards are served by bus however
there are mazes of narrow, long alleys which are
accessible only by bicycle and motorbike. Some
wider ones are feasible for car in one way. To
attract more passengers, bus needs to run in these
roads. Organizing routes with mini-buses
connecting alleys is still questionable.
Whereas, in the outer areas, buses reach the
heart of 120 wards among 414 (29%). The
overwhelming percentage of non-service (71%)
areas is a big challenge. Especially, only 11% of

4. Conclusion and recommendations
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Durable development of bus system in Hanoi is
challenged. Comparison between surveys in 2010
and 2016 highlights:
- Characteristics of utilizers: Bus has been
preferable by students and pupils who have (fair)
low income and travel on a regular basis. Besides,
more the old currently utilize it. Bus users travel
more and longer than they did.
- View on bus service quality: Price is not the
strongest merit while speed stands out as the worst
spoiling ridership patronage. Attempts to handle
problems and enhance service quality are not
appreciated as highly as expected. All are
challenges which bus system need to address. Some
recommendations to deal with these difficulties are
as follows:
The first should concentrate on addressing main
shortcomings. As mentioned above, “traveling by
bus is faster than by bicycle and cheaper than by
motorcycle” is the key for the first bus revolution.
Today, as regards price, cutting down ticket price is
unfeasible since it will impose great burden on the
locally governmental budget. Additionally, it is
likelihood that price decrease is not as effective as
improving speed (or reducing trip duration). This is
supported by the 2016 survey where the worst issue
was poor speed and importance of price in quality
lessened. Theoretically, according to O’Sullivan
(2009), customers tend to be more sensitive to
changes in time cost rather than ones in fare. In this
sense, the priority of Hanoi should be to foster the
speed in place of offering cheaper fare. In order to
gain better performance on velocity, infrastructure
is a decisive determinant.
- Establishment of bus lane: This is an effective
way to promote the whole bus system. The typical
example is Korea where thanks to implementation
of bus lanes, average bus speeds of inbound and
outbound journey rose 16% and 23% respectively
(KIM 2003). Regards geometric conditions on the
road, a bus lane should be implemented on a road
with at least two lanes, it is better if it has 3 or 4
ones. Minimum required space for a bus lane is 3
meters and usually 3.5 meters (Zhu et al. 2012).
Deploying exclusive bus lanes can struggle with
opposition of riders by private means like car and
motorbike. For recommendation, a lane on roads
with at least three ones per direction is probably
intended for bus. Issuing bye-laws to guarantee
utmost protection for busway officially, equipping
intersection and on board with surveillance
cameras, and patrolmen are vital for successful

application of bus lanes (Agrawal, Goldman, and
Hannaford 2013).
- Facilities: Weather is quite extreme in Hanoi. In
winter, it is chilly with temperature ranging from 10
to 20 degrees Celsius along with steady drizzle. In
summer, it reaches just over 50 degrees Celsius on
the road and approximately 37 in the air. Therefore,
provision of shelters at bus stops for passengers
against vagaries of severe weather is crucial. To
reduce commuters’ bad evaluations, arrangement of
stops should be cared. Regardless dwell time, more
stations there are, smaller walking time passengers
take. Based on distinctive conditions in Hanoi,
some suggestions are: (1) in central business
districts, the distance between two consecutive ones
is around 300 – 500 meters; (2) in suburbs, it
should not be over 1000 meters; (3) in rural areas, it
is within 3 km which is the maximum regulated
threshold. The proposed spacing resonates with
previous studies and reports on bus stop design
standards and guidelines (Institute 1996; National
Academies of Sciences 2006). In every stop, there
is some basic facilities included: sign with
standardized name, schedule of routes running
across it. For points equipped shelters, trash and
recycling receptacles, lighting, transit system map,
digital signage should be available.
- Intelligent technology application: To run more
smoothly and faster, bus should be benefited by
prioritized signals. If bus travel in mixed traffic
flows, this priority cannot gain effectiveness. Signal
priority in tandem with bus lane needed to be
constructed. At lower level, instant temporal and
spatial information of vehicle through GPS system
is used to inform real time for passengers both at all
stops and on-board through monitors.
- Adjustments of network: As analyzed above, the
network is not balanced, which is reflected partly
by high number of long trips and slight vote for
“broad network”. In one hand, the bus network is a
part of the mass rapid transit network. In this way,
transition points of higher-occupancy modes (BRT,
train) are hearts of network. In other hand, it should
be filled out blanks where accessible ability to bus
is equals almost zero. In the center, creation of
routes using mini-bus reaching narrow roads and
dense quarters require more attempts. While, routes
connecting wards in suburban and rural areas to
existing others at transition points are also
necessary. To attract more new utilizers,
availability of “parking and ride” points in
gateways between center and external regions
should be implemented.
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- Other proposals:
To enhance passengers’
measurement related to drivers and conductors,
application of automatic ticket system allows to
eliminate demand for the latter. For both,
unwillingness to assist passengers and especially
rude behaviors have to be strictly punished. In
serious cases, they have to pay by their occupation.
To improve reliability and punctuality, adherence to
the schedule is essential. For drivers failing to
satisfy timetable without plausible reasons, they
will be fined heavily.
One of aforesaid challenges is unconfirmed efforts
to improve bus quality. The government and
operators had better focus on raising awareness of
public on strengths and achievements of bus
service. In this task, support of the press is
determined. Besides, official aid of politicians and
promotion of bus companies on their websites, apps
are useful.
Limitations: The study utilized basic descriptive
statistics (percentage) to describe, summarize and
compare data. Thus, statistical reliability of some
conclusions is potentially insufficient. Differences
in sample size and collection time were not dealt
with prior to make comparative analysis. In a
survey, questions in classification part are
categorical (ordinal or nominal) variables while
ones related to service quality are ordinal.
Exploring association between characteristic(s) of
users and their judgements for aspects of service
quality is also useful. To do it, testing the existence
of association between variables and its magnitude
(if it exists) could be done with the support of types
of Chi-square tests and some other statistics (e.g.
Cramer’s V statistic). For comparison between two
surveys, dissimilarities of percentages of responses
for the same question in two surveys could be
checked to know which are statistically significant.
Interestingly, if dimensions between two
consecutive response levels of a service quality
question are considered the same, calculating mean
of judgements before testing (by two-sample T-test)
and making comparison will allow to recognize and
assess challenges more properly.
Last but not least, the objective of paper is to clarify
challenges to current bus system based on survey
findings. Therefore, its achievements are not
emphasized. To gain a comprehensive picture, we
encourage colleagues, researchers and academics to
read more reports and documents related to Hanoi
bus system.
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Abstract
Parking planning is the significant organ of urban traffic planning. However, data collection in the
field of parking studies is a major challenge. The study aims to propose a process for parking space
planning for Asian developing cities, where parking generation rate is a core. The study reviewed
contemporary parking planning methods with the analysis of their advantages and disadvantages. It then
investigated parking demand pattern, parking inventory, parking occupancy, parking turnover, and parking
generation rate at different land-use types in Hanoi, Vietnam. The study revealed that parking infrastructure
at office buildings are utilized least efficiently comparing with other land uses such as shopping malls,
commercial buildings or condominiums. Therefore, it is necessary to reduce parking supply at the office
buildings in order to shift the commuters from private vehicle to public transport. The results of this study
would be useful for transport planners and authorities to have an effective approach for parking planning. It
is also necessary to formulate effective parking policies to manage parking supply at least effective landuse types.

Keywords: Parking Planning, Parking Generation Rate, Parking Turnover, Parking Occupancy, Parking
Duration
resulting of trip attraction. The practice of transport
engineering and planning has employed trip and
parking generation rates to determine the number of
trips generated by developments, as well as the
required number of parking spaces for facilities.

1. Introduction
The parking demand forecast is the key of
public parking planning and provides the basic data
for the size of the parking lot. However, data
collection in the field of parking studies is a major
challenge. The diversity of parking types and the
multiple variations of their vocations contribute to
this difficulty [1]. Parking generation rate has been
applied worldwide for planning parking supply [2]–
[4]. Generation rate model is primarily based on
parking generation rate which is similar to the
concept of trip generation. A trip is defined as a
one-way person movement by one or more modes
of travel and having an origin and a destination.
Trip generation refers to the production and
attraction of trips by origins and destinations,
respectively. Parking is a derivative of trip
generation, wherein the term parking generation is
used to refer as the parking spaces required as a

Parking generation is documented and
published as parking requirements in many
countries [5]–[9], for instance, Car Parking
Demand Indices (Germany), Parking Standard (the
United Kingdom), Parking Generation (the United
States), and Code of Practice (Singapore).
However, parking generation method has been
developed mostly in car-dominated cities thus the
generation rates of each land-use type are mostly
defined for the cars. In many Asian developing
cities, where motorcycles account for 80-85% of
modal splits, those parking generation rates could
not be properly applied. Therefore, the
investigation of parking generation rates in
motorcycle - dominated cities is needed to facilitate
11
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the planning of parking supply. The study aims to
propose a process for parking space planning for
Asian developing cities, where parking generation
rate is a core. The study reviewed parking
generation rate method. It then investigated parking
demand pattern, parking inventory, parking
occupancy, parking turnover, and parking
generation rate at different land-use types in Hanoi,
Vietnam. With big advantages of transparent data,
time saving progression, and easy to be applied,
this method is highly recommended for Asian
developing cities in parking planning process.

provision of parking places and spaces. It also cites
examples of good practices in the industry.
Diagrams, sketches, and photographs are used to
illustrate some of the parking requirements and
practices (Land and Transport Authority, 2011).
The parking generation rate model is
conventionally used in forecasting vehicle parking
demand and provides basic data for the size of the
parking lot. According to construction indices from
the planned land in all traffic areas, Parking
Generation Rate is set up to calculate parking
demand. Therefore, the data is transparent, easy to
be understood by Government and communities.
The data collection is needed. however, this process
is built up in many time period. Parking Generation
Rate for each land-use types can be built up by the
implementation of small projects, hence small
private sectors could be easy to involve in. Hence it
is cost and time-saving.

2. Review of parking generation rate
Parking generation, also known as parking
supply index, summarizes a collection of parking
demand data observations made by land use type.
Parking generation provides statistics on the
average peak parking demand, when the peak
demand occurs, range, and coefficient of variation
and standard deviation data. The data presented is
an assemblage of observations conducted by
various volunteers. The information is commonly
about peak parked vehicles per unit of land use (for
example, per 1,000 gross square feet, dwelling unit,
employee, student, room, etc.).

3. Methodology
3.1 An introduction of Hanoi
Hanoi is the capital of Vietnam and the
country's second largest city by population with 7.7
million people, area of 3,345 km² and the
population density of 2,279 person/km² (General
Statistics Office of Vietnam, 2016). Hanoi after
being expanded in 2008 includes 12 districts, one
town and 17 suburban districts (peri-urban area).
The peri-urban areas are characterized by a high
percentage of free land and low density of
population and vehicles. Therefore, parking
currently is not a big problem. Then, the study only
focuses on the urban area with twelve districts as
shown in Figure 1.

Parking generation is usually documented
and published at city-level of many countries [5]–
[10], [3], [11]. In Germany, Car Parking Demand
Indices are regulated by Research Society for
Roads and Transport [12] for more than thirty landuse types. In the United State, Parking Generation
is a document published by the Institute of
Transportation Engineers (ITE), regulating the
parking generation rate for more than hundreds of
land-use types (Institute of Transportation
Engineers, 2010). This document is updated every
five to ten years, incorporating recent observations
that have been submitted to ITE. In the United
Kingdom, the parking requirements have been
regulated as the parking standard for more than
twenty land-use types, which cover the parking for
different vehicles including car, motorcycle,
bicycle, and light vans (The Planning Service UK,
1999). In Singapore, the Code of Practice outlines
the requirements of the Parking Places Rules for the

Based on the development of economics
and housing and population density, twelve districts
in urban area of Hanoi are divided into three major
zones, including the core city center (district of
Hoan Kiem), the developed area (district of Dong
Da, Ba Dinh, and Hai Ba Trung) and the newly
developed area (district of Cau Giay, Tay Ho, Long
Bien, Hoang Mai, Thanh Xuan, Bac Tu Liem, Nam
Tu Liem, and Ha Dong).
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T: working time of parking facility.
In order to determine parking turnover rate
and parking occupancy in buildings, total parking
demand was measured by in-out survey. At first,
the occupancy count was taken at the beginning;
then the number of vehicles entering the parking lot
for each 5-minute was counted. The number of
vehicles that leave the parking lot was taken. The
final occupancy in the parking lot was also taken.
Parking duration was measured by vehicle
license plate survey at three different land-use
types, including a shopping mall, commercial
buildings, and office buildings. Five parking stalls
(total 100 parking spaces) were monitored at a
continuous interval of 15 minutes and every license
plate number was noted down. The survey was
conducted from 5:00 AM to 24:00 PM on a
Wednesday and a Sunday. The results of parking
demand and parking index are presented in the
following section.

Fig. 1 The map of research area in Hanoi

3.2 Conducting the surveys
3.2.1 Parking turnover
occupancy

rate,

parking

3.2.2 Parking generation rate

The average turnover rate is the rate of
usage of a parking facility and is determined by
dividing a total number of vehicles parked in a
parking facility into the number of available
parking spaces of this facility in a certain period of
time. To determine parking turnover rate, the
following formula is used:

The parking generation rate is parking
demand quantity generated from land use in per
unit area, on the basis of land use types. This index
is used to calculate the total parking spaces required
for a certain land-use such as residence buildings,
offices, restaurants, shopping malls… To determine
parking generation rate, the following formula is
used:

(1)

ai =

Where:
i: average turnover rates
Ai: total number of parking vehicles;
Di: total number of parking spaces

y
R i ×μi

(3)

Where:
ai: refers to parking generation rate, which
are the quantities of parking demand per
unit area;
y: refers to parking demand in a certain
area; unit is parking vehicle;
Ri: refers to the individual area m2
i: average turnover rates

Parking space occupancy refers to the
utilization rate of the parking facility and is
determined by dividing total parking time of
vehicles into total operating time of the parking
facility. The following formula is used to determine
parking occupancy:

In order to calculate the parking generation
rate, physical information of survey buildings was
collected, such as: total number of floor, number of
basements (for parking), number of floor for office
renting (or residence), construction area of each
floor (m2), renting area in each floor(m2), total
construction area (m2), total area for office renting

(2)
Where:
i: parking space occupancy
tij: parking time in each parking space;
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(or residence renting) (m2), out-door parking area
(m2), maximum parking capacity for bicycle,
motorcycle and car; number of apartment in each
floor and in the whole condominium. Then, the
parking generation rates are calculated as such
index: number of parking space per 100m2
construction area, number of parking space per
100m2 renting areas, and number of parking space
for each apartment (Figure 2).

Leasing area of the building
Number of parking vehicles
Parking turnover rate
Parking generation rate

Fig. 2 Analysis flow of parking generation rate

Fig. 3 Parking demand at commercial building in Duy Tan Street
Source: Author’s data survey

Fig. 4 Parking demand at high-rise condominium in Duy Tan Street
Source: Author’s data survey

4. Results
4.1 Parking demand pattern

4.2 Parking inventory
The parking inventory surveys were conducted in
three streets in three zones, including Hang Ngang
Street (Old Quarter Area), Chua Boc (Developed
Area), and Duy Tan Street (New Development
Area). The type of parking supply is illustrated in
Table 1. As an example, the parking inventory in
Duy Tan Street was investigated based on the
counting survey. The number of buildings and
houses were marked as shown in Figure 5. The
parking inventory in Duy Tan Street was counted as
an example of the survey (Table 2).

Off-street parking was investigated at
commercial buildings, shopping malls, commercial
condominiums and low-income condominiums.
The examples of parking demand pattern are
illustrated in Figure 3 and Figure 4. It is interesting
to see that, parking demand at commercial building
is high during working time (9:00 – 18:00) and
evening time (18:00 – 21:00). In the meantime,
parking demand at condominium does not fluctuate
much during day-time.
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Table 1 Categories of parking facilities
No.

Categories of Parking Facilities

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

Non-managed on-street and off-street parking facilities
Managed on-street and off-street parking facilities
with user dedication
with limitation of parking duration free of charge
with limitation of parking duration for a fee
without limitation of parking duration for a fee
Parking in underground facilities
accessible to the public
not accessible to the public
Private parking facilities (home)
accessible to the public
not accessible to the public

Fig. 5 Location of buildings and houses in Duy Tan Street
Table 2 Example of parking inventory in Duy Tan Street (New Development Area)
No.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

Categories
Non-managed on-street and off-street parking facilities
Managed on-street and off-street parking facilities
with user dedication
with limitation of parking duration free of charge
with limitation of parking duration for a fee
without limitation of parking duration for a fee
Parking in underground facilities
accessible to the public
not accessible to the public
Private parking facilities (home)
accessible to the public
not accessible to the public
TOTAL

Source: Author’s data survey

15

Total Number of
Parking Spaces
Car
Motorcycle Bicycle
220
1,650
330
80
120
x
x
x
x
x
x
x
x
x
80
120
1,740
30,400
1,090
x
x
x
1,740
30,400
1,090
110
220
110
x
x
x
110
220
110
2,150
32,390
1,530
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shopping malls) were quite different: 20% of
vehicle parked longer than 8 hours; 14% of vehicles
had long parking (between 4h-8h); 35% of vehicles
had medium parking duration (2h-4h). Parking at
the shopping mall was dominated by short duration
(between 1h-4h) with 76%; 12% of vehicles had
long parking duration (between 4h-8h); and a
similar number of vehicles parked less than one
hour.

4.3 Parking duration

Parking Location

Parking duration at different parking areas
is given in Figure 6. Parking duration was
dissimilar at different land-use types and the results
also complied with trip purposes. At the office
buildings, the majority of vehicles had long parking
duration (over 8 hours) with 60%. Parking duration
between 4-8 hours took 26%. Only 3% of vehicles
parked less than one hour. Results gained at
commercial buildings (utilized for both offices and
Commercial Building

>8h
Shopping Mall

4h-8h
2h-4h

Office Building

1h-2h
0

10

20

30

40

50

60

70

<1h

% of total survey vehicles
Fig. 6 Parking duration of the surveyed vehicles at different land-use

Source: Author’s data survey
Very high parking occupancy at
commercial building shows the effective utilization
of parking facilities. Such buildings are used for
both offices and shops, hence parking facilities are
used for officers during day-time and shoppers
during evening time on weekdays. During
weekends, the parking facilities are used for people
coming for shopping, entertainments, and
recreations. Office buildings had the lowest parking
turnover rate (1.1) and parking occupancy (41%)
since the parking facilities were mostly used during
daytime on weekdays and they were almost empty
at weekends.

4.4 Parking turnover rate and parking
occupancy
By conducting the parking surveys of eight
land-use areas which were categorized into
shopping malls, commercial buildings, office
buildings and condominiums, the index of parking
turnover rate and parking occupancy were
calculated and shown in Table 3. Shopping malls
had highest parking turnover rate of 5.7 (on
average, 5.7 vehicles can park at one parking space
during 24 hours) and also high parking occupancy
of 81%. Meanwhile, commercial buildings had
lower turnover rate (4.4) but very high parking
occupancy (98%). High parking turnover rate of
shopping malls is reasonable since parking duration
of the shopping trip is short (during 1h-4h).

This data reveals that shared parking could
be a good parking management measure for office
buildings.

Table 3 Parking turnover and parking occupancy of different land-use types
Parking Type

Parking Turnover Rate

Shopping mall
Commercial building (office and shop)
Office building
High-rise condominium

5.7
4.4
1.1
1.3
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Parking facilities should be utilized for not
only officers but for other parking users such as

customers of café, restaurants or fitness centers.
On the contrary, shopping malls had the
lowest parking generation rate since the parking
(3)
facilities were effectively used in such kind of
buildings.
The
low-income
condominium
(characterized by small apartments with high
residence density) had higher parking generation
rate (2.83 parking spaces per 100m2 used areas)
than commercial condominium (1.62 parking
spaces per 100m2 used areas).

4.5 Parking generation rate
The information of survey land-use types
was summarized in Table 4. The parking generation
rate was calculated and shown in Table 5. Office
buildings, characterized by low parking turnover
and very low parking occupancy, had the highest
parking generation rate: each 100m2 renting area
(the real areas utilized for office renting) required
7.79 parking spaces.

Table 4 The information of survey land-use types

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Information

MIPECCommercial

Number of upper-floors
Number of undergroundfloors (for parking)
Number of floors for
office
Number of floors for
shopping mall
Construction area per
floor (m2)
Used area per floor (m2)
Total construction area
(m2)
Total area for leasing
(office/residence)(m2)
Underground parking
area - (m2)
Capacity
1. Bicycle
2. Motorcycle

10

CMC Office
Building

N03
Dich
Vong Lowincome
Condo

N02
Dich
Vong Lowincome
Condo

C6 My Dinh
Commercial
Condo

C3 My Dinh
Commercial
Condo

25

25

17

20

17

13

19

19

2

2

1

2

1

1

1

1

20

20

15

15

15

12

17

17

5

5

-

-

-

-

-

-

1,500

1,500

1,500

1,690

3,000

1,200

2,600

1,300

1,227

1,227

1,227

1,382

2,454

982

2,127

1,063

60,000

60,000

25,500

33,800

51,000

15,600

49,400

24,700

49,080

49,080

18,405

20,736

36,810

11,779

36,156

18,078

20,000

20,000

4,100

4,300

1,200

850

2,100

1,050

2,600

2,600

1,520

1,650

500

360

730

315

200

200

100

100

-

-

150

75

1,800

1,800

1,400

1,500

500

350

500

200

600

20

50

-

10

80

40

600

Out-door parking area (m2)

100

100

-

200

500

-

150

-

380

380

-

30

400

-

20

-

50

50

-

-

100

-

-

-

-

200

-

-

-

30

100

-

20

-

24

10

16

8

360

120

272

136

1. Bicycle
2. Motorcycle
3. Car

12

FPT Office
Building

3. Car

Capacity

11

MIPECShopping
Mall

180

180
150

150

-

Number of apartment
per floor
Total number of
apartment in the building
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Table 4 Parking generation rate of different land-use types

Parking space/100m2 construction
area
Parking space/100m2 leasing area

Commcercial
Building

Shopping
Mall

Office
Building

High-rise
Condo

Low
Income
Condo

2.81

1.49

5.63

1.18

2.14

3.44

1.82

7.79

1.62

2.83

2.15

2.78

Parking space/ apartment

or increase the parking fee at the office buildings in
order to push the commuters using public transport,
hence reduce parking demand. On the other hand,
parking facilities at office building should be
utilized as shared-parking to ensure that parking
area be better employed. Office buildings can
efficiently share parking facilities with a restaurant
or theatres, since offices require maximum parking
during weekdays, while restaurants and theatres
require maximum parking during evenings and
weekends. Parking can be shared among different
buildings and facilities in an area to take advantage
of different peak periods.

5. Conclusions
The study has reviewed different
contemporary parking planning methods, then
identified their advantages and disadvantages. The
study proposes an approach for the planning of
parking supply for Asian developing cities. This
approach bases on parking generation rate where
the data are transparent and easy to be applied.
The study has investigated parking demand
pattern, parking inventory, parking generation rate,
parking occupancy and parking turnover at
different land-use types. The study reveals that
parking infrastructure at office buildings are
utilized least efficiently comparing with other land
uses such as shopping malls, commercial buildings
or condominiums. Office buildings have the highest
parking generation rate (7.79 spaces/100m2 used
area) but the lowest parking turnover rate (1.1) and
parking occupancy rate (41%). Therefore, on the
one hand, it is necessary to reduce parking supply

The results of this study would be useful
for transport planners and authorities to formulate
effective parking policies to manage urban
transport in developing countries. Parking policy
has traditionally been supply-oriented. Results of
the current study confirmed that emphasis should
be shifted to a more market-oriented and demandfocused approach.
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Abstract
In recent years, the number of road traffic accidents, fatalities and injuries have been decreasing, but
the figures of children road traffic accidents have been increasing in Ho Chi Minh City of Vietnam. This fact
strongly calls for implementing effective solutions to improve traffic safety for children by the local
government. This paper presents the trends, patterns and causes of road traffic accidents involving children
based on the analysis of road traffic accident data over the period 2010-2015 and the video-based observation
of road traffic law violations at 15 typical schools and 10 typical roads. The results are a scientific basis for
the city government to formulate solutions to effectively improve traffic safety for children in Ho Chi Minh
City.

Keywords: Child traffic accident, accident pattern, accidents cause, traffic safety policy
only at the level of processing simple statistics from
hospitals (Ministry of Health - Traffic Accident
Report 2009), or just analyze in some aspects related
to traffic safety. For example, La Ngoc Quang
(2013) studies the current state of helmets of road
users in six provinces of Vietnam including
HoChiMinh City (HCMC). Nguyen Thuy Quynh
(2010) analyzes the relationship between helmet and
traumatic brain injury and the impact of personal and
family factors related to child helmet use in Viet
Nam.
The purpose of this paper is to present the
results of in-depth analysis of the distribution
characteristics of child-related traffic accidents over
time, space, collision patterns, riders group
involving in traffic accidents; the cause, and
characteristics of violations on traffic safety
regulations of parents and students. Based on the
results of the analysis and the review of policy
solutions that have been implemented in the country
and in the world, the paper proposes some
breakthrough solutions to improve traffic safety for
children in HCMC. These recommendations can be
applied to other cities in Vietnam such as Hanoi, Can
Tho city and Da Nang city.

1. General Introduction
According to WHO (2015), every year,
there was more than 186,000 dead children (under
the age of 18) in road traffic accidents worldwide
(equal to more than 500 dead children per day). In
Vietnam, this figure is close to 2,000 children per
year (5 children per day) (Vietnam NTSC, 2015). In
which, the proportion of dead children who walk
alone accounted for 36%, involving traffic accidents
by riding bike and motorcycle accounted for about
20%. In the number of nearly 2,000 deaths, up to
50% of children had head injuries, mainly due to the
lack of helmet wearing. According to the Ministry of
Health, the rate of traffic accident deaths related to
children in Vietnam is about 20 per 100,000
children, while the average in South East Asia is 7.4
per 100,000 children, in Europe is 4.2 per 100,000
children. Thus, Vietnamese children are losing their
safety when engaged in traffic at an alarming level,
very dangerous.
The review of prior studies shows that there
is currently a lack of in-depth and systematic
analysis of the causes, nature and characteristics of
traffic accidents involving Vietnamese children. Up
to now, there have been a few numbers of studies on
traffic accidents involving Vietnamese children but
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2.
Data
Collection
Methodology

and

Table 1 Characteristics of three zones

Research
No.

In order to capture the trend and
characteristics of traffic accidents related to children,
this study uses the detailed traffic accident data
collected from the Traffic Police Department (TPD)
for 6 years (2010 -2015). To assess the situation and
characteristics of traffic violation regulations that
could lead to traffic accidents in children, data of this
research conducted by video cameras at 15 school
gates and 10 typical routes in HCMC. The object to
be observed is children (traveling alone or be
transported) and the operator of the vehicle. To
recommend solutions to improve traffic safety, the
study conducted a review of international and
domestic experience on traffic safety solutions and
policies for children. The research framework is
depicted in Figure 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10

Criteria
Population (million)
Area ( Km2)
Road area (km2)
Road length (Km)
Length of main road (B ≥7 m)(km2)
Area of main road (B≥7 m)(km2)
Road area / Urban area (3/2)%
Road width (B)
- B<7m(%)
- 7m ≤B<10m(%)
- 10m ≤B<12m(%
- B≥12m(%)
Road type
Urban road (%)
National highway (%)
Provincial road (%)
Rural district road (%)
Town road (%)
Others (%)
Traffic signalized intersection

Zone 1 Zone 2 Zone 3
3.9
142
8.18
853.47
592.42
6.7
6%

2.16
1.34
352
1602
8.48
14.83
1017.5 2589.24
542.71 300.6
6.12
3.31
2%
1%

16.65
54.7
61.5
56.89

23.28
34.49
22.07
29.68

49.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
479

60.06
10.81
16.43
13.43

44.52% 5.56%
26.12% 73.88%
0.00% 100%
0.00% 100%
0.00% 100%
96.96% 3.04%
159
104

Source: HCMC Department of transport, 2013

3. Analysis results of traffic accident data and
video recording at 15 school gates and 10
typical routes
3.1 Remarkable general characteristics
In the period 2010-2015, traffic accidents in
general in Ho Chi Minh City tended to decrease
across all three categories (number of traffic
accidents, number of deaths and number of injuries).
But in the period 2013-2015, traffic accidents related
to children tend to increase rapidly, for example the
number of children killed and injured by traffic
accidents increased by 217% and 260 % (Table 2).
Calculating road traffic fatality rates for over
100,000 children in different age groups shows that
children in high school are the most vulnerable, with
a mortality rate of 32.5 (Figure 3), 04 times higher
than the rate of road traffic fatalities among adults in
HCMC and 8-9 times higher among children in the
same age group in developed countries (Table 3).

Fig. 1 Research framework
To explore the differences in characteristics
and causes of traffic accidents among areas of
HCMC, the study divides the city into three zones
for analysis (Figure 2).

Table 2 Traffic accident data in HCMC,
2010-2015

Source: HCMC Department of traffic police
(PC67), (2015)

Fig.2 Three zones of HCMC
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Source: HCMC Department of traffic police
(PC67), (2015)
Fig.3 Mortality rate by road traffic accident of
children in HCMC

Fig.5 Child-related traffic accident rate by sex
In fact, there are about 80% of traffic
accidents involving children between the ages of 13
and 18 occurring when they are riding; Only 20% of
cases occur when parents are occupants and children
are pillion passengers. In particular, in traffic
accidents related to children under 06 years old, the
occupant is over age 19, that mean parents who
transport their children to school in this case. In
traffic accidents of secondary school children,
occupants are mainly aged 12-15, meaning they
riding by themselves or riding with their classmates
then make traffic accidents. In traffic accidents of
high school children, occupants are in the 16-18 age
group, this means that children are riding when an
accident occurs. Therefore, to significantly reduce
the number of traffic accidents involving children,
the city government needs to focus on groups of
children, especially children in high school.

Table 3 Rate of fatality per 100.000 people of high
school student, 2014
Country

HCMC

Italy

Greece

Belgium

Rate

32.495

3.05

4.55

3.35

Source: WHO - Global status report on road safety
2015
Analysis shows that children in high school
are involved in more than 70% of total traffic
accidents related to children in HCMC, followed by
children in secondary school (nearly 20%) and
children are in primary school (5%) and children are
in kindergarten (5%) (Figure 4). Boys are more
vulnerable than girls, with more than 85% of all
child traffic incidents, with girls involved only 15%
(Figure 5).

Fig.4 Child-related traffic accident rate by grade

Fig.6 The rate of children-related traffic accident
by different traffic participating groups
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3.2 Traffic accident characteristics related to
children
3.2.1 Traffic accidents distribution by time
Statistics show that child-related traffic
accidents occur after school hours and private
lessons hours, traffic accidents involving secondary
school students occur between 10am and 2pm,
traffic accidents involving high school students
occur between 6pm and 2am of the following day.
Traffic accidents increase over the weekend, traffic
accidents involving secondary school students tend
to increase on Thursday. May, June, July are the
summer months of the year, traffic accidents related
to children tends to increase.

Fig.9 Child-related traffic accident distribution by
months

3.2.3 Traffic accident distribution by zone
and location
Figures 10 and 11 shows that child-related traffic
accidents occur 82% on roads, and 18% at
intersections.

Fig.7 Child-related traffic accident distribution by
hour

Fig.10 Child-related traffic accident distribution by
locations

Fig.8 Child-related traffic accident distribution by
weekdays
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Traffic accidents have no difference in the
number of cases between regions, in which
secondary school (20%) and high school (71%) still
make up a high proportion compared to other age
groups.

school with bicycles/electric scooters, and mostly
self-driven. More than 10% of high school students
ride motorbikes (over 50cc) to school illegally. More
specifically, more than 50% of children go to school
by motorbike, of which more than 20% drive
themselves when they are under 18 (age allowed
driving/riding in Vietnam) (Figure 13).

Fig.11 Child-related traffic accident distribution by
areas

Fig.13 The mode used to go to school

3.2.3
Child-related
traffic
accident
distribution by main accident causes

The percentage of students who do not wear helmets
when going to school is very high. Specifically, the
rate of non-wearing helmet at all levels: is nearly
75% of kindergarten, primary school student is over
50%, secondary school student is over 35% and high
school student is above 15% (Figure 14).

By analyzing data from 225 child-related
traffic accidents occurring in the period 2013-2015,
there are five main causes of traffic accidents related
to children: Wrong-way driving; Incorrect turning of
vehicle; Driving/riding over the speed limit; Illegal
overtaking; Going the wrong place when crossing
the road.

Fig.12 Traffic accident causes related to chilren

3.3 The result of analysis video data on traffic
participating of children and parents
The research team collected 6,800
observation camera samples at 15 school gates and
10 typical routes in Ho Chi Minh City. The results
show that the rate of walking and cycling to primary
school is very little (16.6% walking and 2.1%
cycling), while schools are very close to home. Only
4-6% of secondary and high school children go to
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Fig.14 Percentage of students violating traffic safety
regulations when going to school

when an adult or parents is riding a motorcycle
with child passenger behind. The future traffic
safety improvement program should focus on
this target group to dramatically reduce traffic
accidents involving children.
There are five leading causes of traffic accidents
involving children: (1) wrong-way driving, (2)
incorrect turning of vehicle, (3) driving/riding
over the speed limit, (4) Illegal overtaking, (5)
going the wrong place when crossing the road.
The rate of walking and biking to school of
primary school children is very low (17% on
foot and only 2% on bicycles), while almost
schools are very close to their home.
More than 10% of high school students’ selfdrive motorcycles over 50cc to school illegally.
The rate of non-wearing of helmets in children
is very high: kindergarten children is 75%,
primary school student is over 50%, secondary
school student is 35%, and high school student
is over 15%.

4. Conclusion and recommendation
The analysis results show that there is a large
difference in the types and causes of traffic
accidents, the rate of traffic violation among groups
of children differentiated by age and sex. High
school and secondary school students are involved in
more than 90% of child traffic accidents. This is also
a group of children with a high rate of self-control of
vehicles when participating in traffic. In order to
improve traffic safety for children, especially high
school students, in addition to continuing to
implement solutions already applied in the country,
the HCMC authorities should study the experiences
and solutions that have successfully applied in other
countries around the world.
From the results of the analysis in this article, the
study proposes 03 groups of breakthrough solutions
to improve traffic safety for children for HCMC and
another provinces reference:

3.4 Summary of analysis results
From the results of the analysis, the article
summarizes the striking characteristics of traffic
accident and the sense of observance of regulations
on traffic safety in children and related subjects
(parents) in HCMC as follows:
 Traffic accidents for children account for nearly
9% of the total number of traffic accidents
throughout Ho Chi Minh City and have been on
the rise in recent years.
 High school-aged children are the most
vulnerable. This group has a mortality rate of
32.5 / 100,000 children, which is four times
higher than the average mortality rate of the city
population, and 8-9 times higher than children of
the same age in developed countries.
 Secondary school children are involved in more
than 70% of total traffic accidents involving
children in the city, followed by children in
secondary school age (nearly 20%) and primary
school children (5%) and kindergarteners (5%).
 Boys are more vulnerable than girls. In fact,
boys are involved in 85% of traffic accidents
involving children, while girls are only 15%.
 In fact, there are about 80% of child-related
traffic accidents occurring when children
themselves are in control (especially in the 1318 age group), with only 20% of cases occurring

(1) Amend the traffic traffic law, strengthen
surveillance patrols to dramatically reduce
traffic safety violations in children and parents.
It is necessary to strengthen the patrol, supervision
and punishment of children driving motorcycles, not
wearing helmets, speeding over, riding in the wrong
way, wrong lane. At the same time, the government
should consider amending the road traffic law so that
helmets may be required for 3-5-year old.
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(2) Promote culture of walking and cycling for
children, especially primary and secondary
school students
To do that, it is necessary to reestablish the pavement
order, to renovate the sidewalk pavement. Study and
build bicycle lanes so that children can ride bicycles
safely and comfortably to school.

hiệu), Report presented at International Conference
ATRANS, 21.8.2014, Bangkok.
[4] Tran Quang Vuong, Vu Anh Tuan (2013)
Analysis of distribution characteristics and causes of
traffic accidents in HCMC (Phân tích đặc điểm phân
bố và nguyên nhân TNGT đường bộ ở Tp.HCM),
Journal of Transport Science & Technology, Vol.
7+8-9/2013, ISSN: 1859-4263, page 98-101.

(3) Implementing the School Zone Safety Project
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(Japan, Korea, Singapore and other European
countries), in order to successfully implement the
safe school project, it is necessary to set up the traffic
safety board at the school level headed by the
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In addition, in order to improve the sense of
compliance with traffic rules, safe traffic
participation regulations for children and their
parents need to be renewed the IEC activities to
improve the sense on traffic safety for chilren and
parents.

[8] La Ngoc Quang (2013) The situation of helmets
of motorbike traffic participants in 6 provinces
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Abstract
In recent years, along with development processes, some large urban areas of Vietnam (Hanoi and
Ho Chi Minh city) are overloaded with traffic jams, especially during peak hours. This situation is caused
by many reasons such as the percentage of area using for transport is not enough in comparision with area
of the whole city, density and amount of transport vehicles are too large, transport infrastructure system is
not well provided. Therefore, construction, renovation and improvement the system of transport
infrastructures are urgently required to commensurate with the speed of urban development. Because of
restrictions on investment, the tunnels were rarely used to improve the transport system in urban areas of
Vietnam, whereas the bridges were often used to cross intersections or creat high road lines. When bridges
are constructed in urban areas, structural and technological solutions are often chosen so that they ensure
fast construction, small occupied area of the construction plan, low maintenance work and high aesthetics.
In this paper, the assessment of structural solutions for urban bridges in Vietnam is studied, which will
contribute to assess structural solutions and add bases in choosing structural types when construction of
bridges in urban areas.

Keywords: Transport system, Bridge, Urban transport, Urban bridge, Viet Nam, Intersection, Interchange
high initial cost because construction machines
must be bought or hired from foreign countries, this
technology has many advantages such as
decreasing number of piles, fast construction,
narrow construction area, less vibration and less
noise. Different types of abutments and piers are
applied, which ensure bearing capacity as well as
airy space and meet basic requirements in terms of
aesthetics by using bearing cover, steel wrapped
pier, creating aesthetic ledges, column shaft pier,
W-shaped pier, V-shaped pier.
Besides technical problems, the aesthetics
of the plan, construction time… need to be
considered to ensure high feasibility of bridge
projects. However, when bridges are constructed in
urban areas, besides reasonable planning work,
landscape organization, functional areas, creating
green spaces, recreation service areas,… for
surrounding space of bridge, under-space of bridge
as well as two sides of bridge, designers need to
choose suitable solutions for structure of bridge,
including superstructures, abutments and piers,
foundations and auxiliary structures. On that basis,
they will create bridges with harmonious
architecture, which contribute to solve traffic
problems, unable to separate from surrounding

1. General Introduction
According to statistical data of the Japan
International Cooperation Agency (JICA), only
after nine early months in 2011, over 41.000
automobiles were newly registered in Ha Noi , total
number of registered cars in this local increased
nearly 400.000, approximately 22% of the car of
Vietnam[3]. So, these cars and nearly 4.000.000
motorcycles had created pressure on the transport
system of the Capital[3]. In oder to reduce traffic
jams in the city, the Hanoi Transport Sector has
proposed and implemented many specific solutions
from 2011, one of them is construction of crossbridges using steel at some intersections such as
Tay Son – Chua Boc intersection cross-bridge,
Lang Ha – Thai Ha intersection cross-bridge, Tran
Duy Hung – Nguyen Chi Thanh intersection crossbridge, Nguyen Chi Thanh – Lieu Giai intersection
cross-bridge, Thu Duc intersection cross-bridge,
Hang
Xanh
intersection
cross-bridge….,
construction of high road lines, intersection crosstunnels, urban railway lines using tunnels and
bridges. In addition, Vietnam has started applying
modern foundations such as NS Eco-Pile
technology to reduce adverse impacts of
construction process in urban areas. Despite their
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space, improve the quality of life, construct
civilized and prosperous urban areas.
The choosen structural solutions of bridge
in urban area must be provided accordance with the
overall planning and actual traffic demand of each
region, meets the requirements of technology,
economic, aesthetic,… This study mainly focuses
on structural solutions of bridge, which were
applied recently in the two biggest cities of
Vietnam - Hanoi and Ho Chi Minh City (HCM
City). Typical structural solutions are surveyed,
synthesised, analyzed in this paper, and the
evaluation and recommendation about solutions of
suitable structure for bridges, that will be
constructed in the in the future are given.

using personal transport vehicles is high, fast
urbanization
rate
while
urban
transport
infrastructure is lacking and incomplete, the quality
of public passenger transport is low. In addition,
many construction works are encroached, so traffic
width of roads is reduced.
Up to now, most of old traffic jam points
have been solved completely, partially addressed or
had plan to solve. However, many other traffic jam
points have been appearing and the situation of
traffic jams is still very complex[1].

2.2 Characteristics of urban bridges in
Vietnam
Before 2011, hollow beam-slab bridges by
prestressed reinforced concrete were often
constructed in Vietnam, for example Nga Tu So
intersection cross-bridge, Mai Dich intersection
cross-bridge, Nam Chuong Duong intersection
cross-bridge, Nguyen Tri Phuong cross-bridge,…
These bridges have small span length; the number
of piers per unit of bridge length is large; the
circulation area under bridge is small due to large
occupied area of piers; the traffic layout is difficult
to organize, the sight distance is obstructed, most of
its structures are not capable to re-use, structures of
abutment, pier and foundation are large because of
large self weight of bridge. The space under bridges
is often used as parking leading to the reduction of
aesthetics, obstruct sight distance, unsafe traffic.

2. Urban transport and characteristics of
urban bridges in Vietnam
2.1 Urban transport in Vietnam
In Vietnam, traffic jams in big cities such
as Hanoi and HCM city is very alarming and
complicated. Although the Transport Sector has
given many solutions to reduce congestions and
achieved many positive results, but number of
traffic jam points are still quite large. According to
Final Report about summarizing works in 2012 and
deployment tasks in 2013 of the Ministry of
Transport, Hanoi had 124 traffic jam points in
2011, 67 points in 2012, reduction rate was 46%
while the HCM City had 120 points in 2011,76
points in 2012 and reduction rate was 36.6%[7].

Fig. 2 Nga Tu So cross-bridge using hollow beamslab by prestressed reinforced concrete[2]

Fig. 1 Traffic jams in big cities of Vietnam[2]
There are some main causes of traffic jams
situation in big cities of Vietnam such as the rate of

Fig. 3 Mai Dich cross-bridge using hollow beamslab and parking under bridge[2]
28

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Management
18 August 2017
Bangkok, Thailand

Since 2011, many bridges including
bridges of urban railway lines, bridges of high road
lines, intersection cross-bridges and bridges of belt
roads have been constructed in urban areas (Hanoi
and HCM city). For intersection cross-bridges in
the inner city, steel box girder bridge structures,
light steel croos-bridges were mainly applied that
ensure the mobility. Belt roads have been planned,
and structural solutions of reinforced concrete such
as solid beam-slab, hollow beam-slab, box
girder,… were applied. Figure 4 - 9 show some
bridges that has been constructed or are being
constructed.

Fig. 7 High line of 3 belt road using Super-T
girder[2]

Fig. 8 Cat Linh – Ha Đong urban railway line using
concrete box girder[2]
Fig. 4 Nguyen Chi Thanh – Lang intersection
cross-bridge using steel box girder[2]

Fig. 9 Ben Thanh – Suoi Tien urban railway line
using concrete U girder[2]
Both steel structures and reinforced
concrete structures were used for new bridges in
recent time. In order to assess structural solutions
that were used to construct bridges in urban areas,
the author will conduct analysis and evaluation of
typical structural solutions which were applied for
urban bridges of Vietnam in recent time in the next
section.

Fig. 5 Nguyen Chi Thanh – Kim Ma cross-bridge
using steel box girder[2]

3. Analysis of structural solutions for urban
bridges in Vietnam
3.1 Solutions of superstructures
Fig. 6 Cau Giay intersection cross-bridge on 2 belt
road using hollow beam-slab[2]

Superstructural solutions to urban bridges
are quite diverse, in which the amount of steel
bridges are more than concrete bridges in places of
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intersection cross-bridges that have been
shaped beam are typical sections of reinforced
constructed in recent time. Hollow beam-slab
concrete bridges. Concrete span structures were
section, box girder section, Super-T beam, Uapplied in some bridge projects (Table 1).
Table 1 Some typical bridges using prestressed reinforced concrete beam in recent time[2]
Girder
section

Typical projects

High line of 3 belt road (part of
Mai Dich – Bac Ho Linh Dam)
Cat Linh – Ha Đong urban railway
Box
line
Nhon – Ha Noi Station urban
railway line
U-shaped
Ben Thanh – Suoi Tien urban
railway line
Hollow Mai Dich intersection cross-bridge
beam-slab Cau Giay intersection cross-bridge

Location

Super-T

2%

Completed
year

Note
Cutting
beam end

Hanoi

8.527

2011

Hanoi

13.000

2017

Hanoi

9.600

2017

HCM City

16.460

2017

Hanoi
Hanoi

248,3
271

2003
2015

Hollow beam-slab bridges in urban areas of
Vietnam are usually constructed by cast-in-place
concrete technology, so it will be convenient to
create architectural shape for bridge, especially for
curved bridge. The beam-slab has many advantages
such as high aesthetics, low construction height of
bridge, simple structural compositions and easy
construction. The beam-slab was often used for
intersection cross-bridges in big cities of Vietnam
before 2010. Besides, we can use precast or casted
in place concrete solid beam-slab for the small span
bridge.
2%

Length of bridge
part (m)

SUPER-T BEAM

Constantheight
beam

SUPER-T BEAM

PIER

Fig. 11 Super-T girder was cut beam end
The box girder is often applied for bridges,
that require high spanning ability and load bearing
capacity. This structure is frequently constructed by
different methods such as precast, concreting on
flasework or balanced cantilever method. Except
railway bridges, urban railway bridges and urban
highway cross-bridges that require high spanning
ability, we can use Super-T beam because the
concrete box girder usually has large architectural
height, increases level of spherical surface and
length of the bridge.

2%

2%

Fig. 10 Hollow beam-slab section
The number of Super-T intersection crossbridges is not large, but the number and length total
of Super-T girder is quite large due to very long
high line of 3 belt road using this type of girder.
The construction cost of the Super-T is relatively
low and provides high efficiency in economic
terms, but cracks usually occur at the beam end.
The Super-T beam is usually applied with the shape
of cutting beam end to reduce the height and length
of the bridge.

2%

2%

Fig. 12 Prestressed reinforced concrete box girder
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U-shaped beam has not been applied
frequently in Vietnam. Currently, in Hanoi and
HCM City two urban railway projects that are
Nhon - Hanoi (Hanoi), Ben Thanh - Suoi Tien
(HCM City) using U-beam structurare are being
constructed. In these situations, this type of beam
has the many advantages like reducing the
architectural height, clearance height, railway noise
and creating urban aesthetic.

Hanoi and HCM City. Beams with constant-height
and changing-height are the main used types.
Besides, light steel bridges have also been
constructed and they are effective to solve the
problem of traffic jams. Light steel bridges use Ibeam section with small height. I-beams are placed
close together. These bridges allow only light load
vehicles passing by such as motorcycle, motorcar.
Composite box girder bridge has
outstanding advantages such as large span length,
large torsion stiffness that would be suitable for
curved bridge, high aesthetics, high durability and
easy maintenance capabilities. The steel box girder
structure is more complex than the I-beam, thus
skilled workers are required to accomplish the
fabrication and erection processes. On the other
hand, the cost of construction equipment and
installation works of steel box girder bridges are
higher than I-beam bridges. However, the steel box
girder span needs less main girder, cross girder,
bracing in comparision with I-beams. It reduces
manufacturing cost, the time of field erection work
and general cost. In addition, many companies in
the transport sector of Vietnam have mastered steel
box girder manufacturing and construction
processes. Therefore, the manufacturing cost will
not be a big problem when construction this bridge.

Fig. 13 Typical U-shaped section was applied for
urban railway line[2]

Many steel bridges have been constructed
from 2011 until now in the inner urban areas of
Table 2 Some typical bridges using steel girder in urban areas of Vietnam in recent time[2]
Girder
section

Typical projects

Location

Le Van Luong - Lang Ha intersection cross-bridge
Nguyen Chi Thanh – Tran Duy Hung intersection
cross-bridge
Tran Khat Chan – Dai Co Viet intersection crossbridge
Thu Duc intersection cross-bridge
Hang Xanh intersection cross-bridge
Steel
Nguyen Tri Phuong – Ly Thai To intersection
box
cross-bridge
girder
Cay Go intersection cross-bridge
Nguyen Chi Thanh – Lieu Giai intersection crossbridge
Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh intersection
cross-bridge
Long Bien intersection cross-bridge
O Dong Mac – Nguyen Khoai intersection cross –
bridge
Tay Son-Chua Boc intersection cross-bridge
Lang Ha-Thai Ha intersection cross-bridge
I girder
Lang Cha Ca cross-bridge
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Hanoi

Length of Completed
bridge (m)
year
315,1
2012

Hanoi

315,7

2012

Hanoi

352,4

2013

HCM City
HCM City

570,0
390,0

2013
2013

HCM City

384,0

2013

HCM City

330,0

2014

Hanoi

276,0

2013

Hanoi

595,7

2016

Hanoi

809,7

2016

Hanoi

231,0

2017

Hanoi
Hanoi

227,0
220,0

2012
2012

HCM City

244,2

2013

Note

Constantheight beam

Changingheight beam

Light steel
bridge
Constantheight beam
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One of the great advantages of the steel box
girder bridge is more aesthetic than the I-beam
bridge because its bracing, stiffener systems and
other components are "hidden" inside the box. The
steel box gider does not cause the confusing
feeling, reduces the risk of dirt and direct corrosion
under the impact of the environment, thereby it can
reduce the cost of coating systems, inspection and
maintaining works.

Shaft wall, coping and footing sizes of
abutment in the inner urban areas are also smaller
than suburban areas because operator loads are
smaller. Especially in the light steel bridges that
were applied recently in Hanoi, the static load of
the superstructure is small, so structures of
abutment and foundation are quite simple.
The shape of pier in urban bridges is more
diverse than abutment. Steel pillars pier of the light
steel bridge, columns pier and steel wrapped
columns pier, narrow shaft pier and steel wrapped
narrow shaft pier were usually applied to urban
bridges. Longitudinal V-shaped pier increases the
span length. It is not detrimental for the beam and
also increases the length of the beam.

0,60

0,60

Fig. 14 Typical section of steel box girder bridge

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Fig. 15 Typical section of light steel bridge using I
beam
Urban bridges are significant efficiency.
They contribute to solve traffic problems. These
beam solutions are also quite appropriate. As a
general trend, although initial construction cost of
the steel structures is higher than concrete
structures, the number of constructed urban steel
bridge is increasing because of its advantages. Steel
box girders were used for the most in urban bridge
in recent time.

Fig. 17 Pier of Lang Ha – Thai Ha cross-bridge[2]

3.2 Solutions of abutments and piers
For urban bridges of Vietnam, structure of
abutments and piers has different characteristics in
comparision with abutments and piers of bridges in
suburban areas. The U-shaped abutment and low
height abutment using retaining wall were mainly
applied. Low height abutments ensure better the
ventilation in surrounding space of bridges.

Fig. 18 Pier of Nguyen Chi Thanh –Lang crossbridge[2]

Fig. 19 Pier of Hoang Minh Giam – Nguyen Chanh
intersection cross-bridge [2]

Fig. 16 Abutment of Lang Ha-Thai Ha crossbridge[2]
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as W-shaped pier of Hoang Hoa Tham crossbridge, horizontal V-shaped pier of Tran Khat Chan
- Dai Co Viet intersection cross-bridge.

Fig. 20 Horizontal V-shaped Pier of cross-bridge
Long Bien[2]

Fig. 23 Horizontal V-shaped and W-shaped piers[2]
Structural solutions of abutment and pier of
urban bridges that were constructed recently satisfy
aesthetic requirements while they still ensure
bearing capacity. However, abutment, pier and span
structures are the main components, which create
the landscape of bridges. As a result of it, they
contribute to improve and renovate urban
landscape. Therefore, we need to propose new
abutment solutions to satisfy artistic requirements.

HORIZONTAL BRIDGE

3.3 Solutions of foundations
Currently, most of urban bridges use bored
cast-in-place pile foundation structure. This type of
pile is very popular and has been used for a long
time. However, this pile has some disadvantages
such as big construction space, long construction
time, inability for re-use, causing noise, vibration
and during the construction process it creates
sewage and sludge lead to non-aesthetics. Recently,
a new pile foundation technology - large diameter
screw pile has started applying in Hanoi.
Large diameter screw pile technology has
been recognized as one of advanced technology and
friendly with environment. The large diameter
screw pile is a steel pipe pile with helical blade, that
are mounted at pile tip. The center of wing is
opened with 0.5Dp diameter (Dp: diameter of steel
pile)[5]. The diameter of steel pile Dp ranges from
400 mm to 1,600 mm. The outer diameter of helical
blade Dw ranges from 1,5Dp to 2,0Dp but it does
not exceed 2400 mm[5]. The helical blade of the
large diameter screw pile plays a very important
role in this technology in both bearing capacity and
construction. The large diameter screw pile has the
larger bearing capacity than the bored pile due to
the helical blade.
In addition, the large diameter screw pile
has an other advantage that it can be applied in
narrow construction sites. This technology reduces
noise and the amount of construction equipment,

Fig. 21 Cover method of bearing on pier
Because of the narrowness of urban areas,
large traffic volume, some multilevel interchanges
were constructed to solve traffic jam situations. The
bridge on the top level often has the highest pier
and the largest slenderness ratio. These piers are
usually made from reinforced concrete with solid
shaft form. A typical pier is shown in Figure 22.

Fig. 22 High column pier using reinforced
concrete[2]
In some cases, the aesthetics of the bridge
is the most important factor for choosing plan.
Some urban bridges have high aesthetic pier such
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has low vibration and affect harmful to
groundwater. Furthermore, this technology does not
cause environmental pollution and create sewage,
sludge during the construction process because it
does not use water and cement. Thereby it has the
high economic efficiency and friendly with
environment.
Hoang Minh Giam - Tran Duy Hung
intersection cross-bridge is the first project in
Vietnam that applied this technology. This is a
large intersection, where frequently occur traffic
jams. The construction of this bridge required very
urgent in both time and occupied area of the
construction site. Therefore, the large diameter
screw pile has been selected to meet the above
requirements. The diameter of steel pipe pile of this
bridge is 600 mm, helical blade is 900mm. Besides,
large diameter screw pile has been produced in
Vietnam recently, so it helps reducing the price for
the investors and contractors.

Fig. 25 Calculation model of steel box girder bridge
using FEM software

Fig. 26 Calculation model of super – T girder
bridge using FEM software
Results of internal forces combination at
the bottom section of pile cap are shown in Table 4.
Table 4 Combination of internal forces at the
bottom section of pile cap[6]

Rection
Axial force, Fz (kN)
Longitudinal shear, Hx (kN)
Horizontal shear, Hy (kN)
Longitudianl moment, Mx
(kN.m)
Horizontal moment, My (kN.m)

3.4 Calculation of foundation structures
Author conducted the calculation using
software model for a bridge with length of span
structure part is 146m, two alternatives are
continuous steel box girder bridge and simple Super
- T girder bridge. Parameters of alternatives are
shown in Table 3. Calculation models are shown in
Figure 25 and Figure 26.
Table 3 Parameters of bridge alternatives

Length of span structure (m)
Bridge diagram (m)
Type of diagram
Width of bridge (m)
Bridge clearance diagram (m)

6710,7

9062,7

0

7820,8

The results of internal forces combination
at the bottom section of pile cap show that the
internal forces of two alternatives are nearly equal,
so if we use the same pile type for these two
alternatives, the number of piles used in two bridge
alternatives will be similar. However, steel box
girder bridge alternative has 3 continuous spans
40x66x40m, 2 piers, Super-T girder bridge
alternative has 4 simple spans 36,5m, 3 piers.
Super-T girder bridge alternative will have more 1
pier than steel box girder bridge. Therefore,
abutments and piers system, foundations of steel
box girder bridge alternative could be constructed
faster than Super – T girder bridge.
Using internal forces from the above
example, calculations with two types of pile
foundation that are large diameter screw pile and
bored pile has performed. Geological conditions of

Fig. 24 Structure and the construction process of
large diameter screw pile[9]

Parameters

Steel
Super - T
box
girder
girder
29230,5 29581,0
0
98,8
15
973,6

Steel box Super-T
girder
girder
146
146
40x66x40
4x36,5
Continuous Simple
16
16
4x3,5
4x3,5
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Hanoi were used for calculation and these are
shown in Figure 27.
bo r e h o l e 2
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Obtained results show that if geological
conditions, diagram layout, pile diameter are the
same, length piles are equal, number of large
diameter screw pile alternative is only from 0.50 to
0.67 times number of bored piles. Moreover, in the
conventional case, the construction time of large
diameter screw piles is half of construction time of
bored pile, so the progress of construction of the
large diameter screw pile foundations and bridges
will be shortened significantly.

>50

>50

d) Bore hole 4

Fig. 27 Typical Bore hole in Hanoi[8]
Using the formula to calculate the bearing
capacity of large diameter screw piles according to
Specifications of Highway Bridges - Japan Road
Association (JRA 2012), the bearing capacity of
single pile is determined by the formula (1)[4,8].

Ru  qd Aw  U  Li fi

4. Conclusions and Recommendations

(1)[4,8]

Vietnam is the developing country with
restrictive investment funding for transport, so
intersections have the narrow space. We can use the
bridges to reduce construction cost instead of the
tunnels.
Each structural solution of bridges has
advantages, disadvantages and different scope of
application. We need to choose appropriate
structural solutions in particular cases. Through
obtained results, author gives following conclusions
and recommendations:
For bridges of urban belt roads, the big load
bridge, bridges of high road lines, we can use

Where:
Ru : Ultimate bearing capacity of pile determined
from ground (kN)
qd : Ultimate bearing capacity factor per unit area
at pile tip (kN/m2)
Aw : Blade area (m2);
Aw 

Pile number
(Pile)
8

>50

>50

38.00-38.45

40

D13
27.00-27.50

6.50

>50
1.00

42.00-42.42

D12
25.00-25.50

D16
33.50-34.00

-28.65

36.00-36.10 58/10

Sandy broken stone, grey yellow,
grey brown, structure is very compact

D11
23.00-23.50

Alternative

Bored pile
No. HK1 Large diameter
screw pile
Bored pile
No.HK2 Large diameter
screw pile
Bored pile
No. HK3 Large diameter
screw pile
Bored pile
No. HK4 Large diameter
screw pile

>50

>50

20

9

Broken stone, sandy (sandy is 30%,
demension is maily 5-20mm; max
diameter of stone is 60mm), grey yellow,
grey white, grey brown, structure is very
compact

D19
37.50-38.00

4.50

31.50

20

D15
29.60-30.00

37.50

15.00

19

0
-29.24

16

Clay, grey brown, grey yellow, grey
white, semi-rigid state

D10
21.00-21.50

20

Small sandy clay, grey brown, grey
yellow, compact-grained

-22.15

L10-2

Ge o l o g ic a l
d e s c r ipt io n

Clay sandy, grey brown, grey yelloe,
grey white, rigid plastic state

5.30

20

D14
28.00-28.50

D18
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8

Broken stone, sandy (sandy is 35%,
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demension is maily 5-20mm; max
diameter of stone is 50mm), grey yellow,
grey white, structure is very compact

UD5
11.00-11.22
6
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D13
26.00-26.50

D17
33.50-34.00

8

13

D12
24.00-24.50

D16
31.50-32.00

6

10

Clay sandy, grey white, grey yellow,
grey brown, rigid plastic state

UD7
14.00-14.22

D10
20.00-20.50

8.00

Medium sandy stone, grey yellow,
structure is compact

UD1
3.00-3.22
3.40
UD2
5.00-5.22

16

4

29.50

15.22-15.67

s pt t e s t in g
Samples

2.60
6.75

2

8
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18
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Thickness
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Layer

Depth
(m)

1

5

15.50
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9
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17
16

4.22-4.67

UD3
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Bottom level
(m)

N = Hummer / 30cm

17
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9
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N

s y mbo l

Thickness
(m)

Layer

Depth
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Bottom level
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Depth
(m)

Dirt band

2.00

14.00

7

Broken stone, sandy (sandy is 40%,
demension is maily 5-20mm; max
diameter of stone is 40mm), grey yellow,
33.50-33.75 53 58/10
grey white, grey brown, structure is very
compact

50.00

UD6
13.00-13.22

8

13.22-13.67

b) Bore hole 2

Clay, brown red, grey white,
semi-rigid state

UD2
4.00-4.22

UD6
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17

D24
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>50
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9
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D23
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-7.24
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D20
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1.50

6

6

6
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Crushed sandy stone, grey yellow,
compact-grained
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5
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D17
35.00-35.50

49

D14
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D16
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a) Bore hole 1
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20

D13
27.00-27.50

40.00

1.26
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9

15
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Sandy, broken stone, grey brown,
grey white, structure is very
compact
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5

6
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5

3

6
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8
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3

5

2

3
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5.00

5
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N = Hummer / 30cm
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UD6
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9
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3.22-3.67

0

12

UD5
11.00-11.22

9

D15
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N3
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UD11
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D13
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2

N2

5

UD3
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6

UD10
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D12
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1
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N
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Thickness
(m)

Layer
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Bottom level
(m)
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0.94

2
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2.70

N1

13

24.00

9

4.74
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(m)
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2.70

9

UD8
17.00-17.22

-32.03

5
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Samples

8

Clay, brown yellow, brown red, grey
white, rigid plastic to semi-rigid state

UD7
15.00-15.22

5.80

-21.03

2

12.00

6

-16.03

1

2

3.22-3.67

UD3
7.00-7.22

9.50

-4.03

N3

12

UD1
3.00-3.22

UD2
5.00-5.80

2

N2

N1

N = Hummer / 30cm
0 10 20 30 40 50

Dirt band

2.50
5.47

s pt c h a r t

Hummer/15cm

Depth
(m)

N

s y mb o l

s pt t e s t in g

Ge o l o g ic a l
d e s c r ipt io n

N

1

Thickness
(m)

Layer

Depth
(m)

Bottom level
(m)

BORE HOLE 1
Samples

Li : Thickness of layer where circumferential
surface friction force is taken into account (m)
f i : Maximum circumferential surface friction force
factor where circumferential surface friction force
is taken into account (kN/m2)
In this calculation, diameter pile, pile
layout and piles length of two alternatives are
similar. Number of pile in each alternatives is
shown in Table 5.
Table 5 Results of pile number[6]

 Dw2
4

(2)[4,8]

Dw : Blade outside diameter (m)
U : Pile circumferential length (m)
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concrete hollow beam-slab, concrete box girder,
Super-T girder,… In cases, large span length and
high aesthetics of bridge are not required, concrete
hollow beam-slab is prefered. If bridge has a large
total length, Super – T could be applied to reduce
the construction cost.
For intersection cross-bridges in the inner
urban areas that are constructed to solve temporary
traffic, require fast construction, large span length
and high aesthetics, we can apply the steel
structural solution. In case of bridges are
constructed at coastal cities, we can use closed
section such as steel box girder instead of open
sections to reduce the corrosive effects of
enviroment to structures. In addition, we can also
use the new structural solutions such as hybrid
structural beams, steel box girder with corrugated
sheet steel,…
For abutments and piers structure, we can
choose slender type such as column shaft, Wshaped, V-shaped pier... with rounded section to
increase the aesthetic of bridges. Besides, bearings
and piers could be covered by steel sheets.
For foundations structure in urban areas,
we could use technology which has high bearing
capacity, fast construction time, less vibration and
noise. The large diameter screw pile foundation is a
typical technology that meets these requirements
and could be the first priority.

[7] Ministry of Transport (2012), Report about
summarizing works in 2012 and deployment
tasks 2013, Viet Nam;
[8] Prof. Nguyen Thi Tuyet Trinh, Eng. Mac Van
Ha (2014), Study on Applicability of Large
Diameter Rotation Pile in Geological
Conditions of Hanoi, Journal of Viet nam Bridge
and Road, No.6, pp.15-20, Viet Nam;
[9] Prof. Nguyen Xuan Khang, Msc. Nguyen Chi
Minh (2016), Study and recommandation of the
method designing mixed components of empty
plastic concrete for drainage according to the
conditions of Viet Nam, Journal of
Transportation, No.9, Viet Nam.
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Abstract
Dry port is a focal organization of inland transport which directly linked to the seaport. Customs
procedures are completed at dry port and shipping companies usually issue only one bill of lading for goods
transported from one country's dry port to a seaport or one location somewhere in another country. Hence,
dry port facilitates international trade, allowing local shippers, producers and residents to have access to the
international market. Selecting a suitable location to develop dry port can help streamline transportation,
accelerate the development of multimodal transport. Dry ports at strategic locations where the vary
transport modes converge allowing goods to be effectively transshipped between modes of transportation,
thereby ensuring optimal use of the entire network as a whole. Therefore, transportation costs and transit
time will be reduced. Shifting modes of transport from road to rail and waterways help to reduce the
pressure on road transport and reduce traffic congestion. In this respect, dry ports contribute directly to
sustainable transportation. Based on the concept, function and the actual operation of dry port around the
world, this research will point out system of criteria to choose a position which can develop dry ports
efficiently in economy, organization and arrangement of transport.

Keywords: Dry port, Sea port, Multimodal transport, Logistics, International commerce.
In this paper, a literature review about kinds
of characteristics of dry port is illustrated including
definition discrepancy, and functions of dry port.
And then the location selection method and many
case study of dry port around the world is followed
as the third part.

1. Introduction
Due to the increasing freight volumes
passing via seaports checkpoints, seaports have
been reported facing drastic problems of inability to
handle import and export containers in regular rate,
which would definitely result in the congestion and
delay of lorries and other kinds of haulage vehicles
at the finite seaport terminal space.
Dry port, emerged as one kind of solution
to such situation, instead of extending the port scale
under limited land use. The place located with dry
port (sometimes inland port) can solve not only the
congestion embarrassment faced by connected
seaport, but also can improve economic
development of the hinterland by integrating the
logistics network and ameliorating the access
between dry port and seaport. Hence, the location
planning of dry port has been a pivot in this
research field.

2. Dry port Concept
2.1 Definition
The Dry Port is a rather new concept,
therefore this name is rarely known even in the
logistics industry. Moreover, sometimes different
definitions are used to describe the concept.
Therefore, it is necessary to review existing Dry
Port definitions, analyze the concept more deeply
and find specific features, differentiating Dry Ports
from other transport terminals.
There are several kinds of intermodal
terminals that appear to be similar to a Dry Port by
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their functions and facilities, for example inland
ports, inland clearance depots, conventional
intermodal terminals, etc.
An intermodal road-rail terminal can
simply be described as a place equipped for the
transshipment and storage of intermodal loading
units (ILUs) between road and rail. There are
intermodal terminals in a great variety of shapes
and sizes (see, e.g., Woxenius, 1998) and a number
of value-added services such as stuffing and
stripping, storing and repair of ILUs might be
offered. As suggested by Höltgen (1995),
intermodal terminals can be classified according to
some basic functional criteria like transport modes,
transhipment techniques, network position or
geographical
location.
Nevertheless,
the
transhipment between traffic modes is the
characterising activity.
A specific class of terminals has evolved
around the need for connecting inland conurbations
with seaports. Depending on the role and the
offered services, the transport industry operates this
kind of terminals under different names. From a
legal point of view, it is of particular importance if
customs services are provided. The UN Economic
Commission for Europe (UN ECE, 1998) defines
an Inland Clearance Depot as:
A common-user inland facility, other than a
port or an airport, with public authority status,
equipped with fixed installation and offering
services for handling and temporary storage of any
kind of goods (including container) carried under
Custom transit by any applicable mode of inland
surface transport, placed under Customs control and
with Customs and other agencies competent to clear
goods for home use, warehousing, temporary
admission, re-export, temporary storage for onward
transit and outright export.
India introduced Inland Container Depots
(ICDs) in 1983 and the Indian Customs (2004)
bases its definition of an ICD on the UN ECE
definition above, but restricts it to containers. India
also uses the term Container Freight Station (CFS),
which differs from an ICD since containers are
stuffed and stripped there. Hence, an ICD is a
consolidation node for containers whereas a CFS
aggregates individual consignments into containers.
A CFS function might be added to an ICD. ICDs
are normally located outside the port towns but
there are no site restrictions regarding CFSs.
CONCOR, the intermodal branch of Indian
Railways, currently operates 41 ICDs and plans for
further 13 (Indian Railways, 2004). The ICD

Tughlakabad in Delhi alone handled some 500 000
TEU in 2003 (Thorby, 2004).
In Europe there has been a focus on
business areas offering a wide range of logistics
services. In a survey, Cardebring and Warnecke
(1995) define an Intermodal Freight Centre as: A
concentration of economically independent
companies working in freight transport and
supplementing services on a designated area where
a change of transport ILUs between transport
modes can take place.
An Inland Freight Terminal is, according to
UN ECE (1998), “any facility, other than a port or
an airport, operated on a common-user basis, at
which cargo in international trade is received or
dispatched”. According to The US National
Association of Development Organizations (2002),
an Inland Port is located inland, generally far from
seaport terminals. They supply regions with an
intermodal terminal or a merging point for different
traffic modes involved in distributing merchandise
that comes from ports.
However, the Dry Port is the most
advanced of these, mainly because this concept
includes at least the following functions: cargo
transshipment from rail to road or the other way
around, temporary storage of goods, consolidation
and distribution activities, a variety of value-added
services and customs clearance service.
There is no official Dry Port definition
registered. Therefore, several versions can be found
in the literature. Transport terminals having
different functions than the ones named in the
literature are sometimes containing the term Dry
Port in their official name.
Tsilingiris and Laguardia (2007) describe
the Dry Port concept as an inland intermodal
terminal that is directly connected via rail and/or
truck to one or more water ports, and which can
substitute certain port services in certain areas. The
authors stress that the main aim of establishing a
Dry Port is to perform certain container handling
operations that have undesirable temporal and
financial implications when done at a congested
seaport. They also propose the main advantages of
a Dry Port:
• In a Dry Port container handling costs
should be lower in as much as the land and the
labor cost is lower.
• The spacious facilities together with the
intermodal-centric design of the inland port
accelerate the operations which are leading to
positive monetary implications.
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• From a network design point of view, the
utilization of Dry Ports can decrease the
generalized cost of dispatching containers.
Tsilingiris and Laguardia (2007, p.3) notice
that because of the certain services that a Dry Port
provides, it may appear to be similar to the
distribution center. However, there is a main feature
that separates the mentioned terms - a Dry Port is
linked to the water port and can therefore substitute
certain water port services, while a distribution
center does not necessarily link to a port (for
example, the goods can be moved from the port
directly to a Dry Port and only then the goods are
cleared under customs). Moreover, an inland
distribution center is not necessarily linked to and
dependent on sea ports, while a Dry Port is.
Leveque and Roso (2002, p.50) emphasize
that the Dry Port is a particular type of inland
intermodal terminal, together stressing the
importance of port’s functions employment at the
Dry Port:
“A Dry Port is an inland intermodal
terminal directly connected to a seaport, with high
capacity traffic modes, where customers can
leave/collect their goods in intermodal loading
units, as if directly to the seaport.”
Additionally, to the basic services,
transshipment, that a conventional inland terminal
provides, such services as freight storage,
consolidation, storage of empty containers,
maintenance and repair of containers, customs
clearance, and other services should be available at
full-service Dry Ports.
The definition suggested by United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (UNESCAP, 2006, p.2) describes a similar,
yet more detailed concept:
Dry Port refers to a defined inland location
for the consolidation and distribution of goods that
has functions similar to those of a seaport, and
which includes customs clearance services. Seaport
functions that could be expected to be typically
present at these Dry Ports include container (and
possibly bulk) handling facilities; intermodal
infrastructure connections; a geographical grouping
of independent companies and bodies dealing with
freight transport (including, for example, freight
forwarders, shippers and transport operators); and
the provision of accompanying services such as
customs inspections, tax payment, storage,
maintenance and repair, banking and information
communication technology connections.

Furthermore, it is necessary to highlight
that Dry Ports are existing as the mean for
organizational and business strategies in a logistics
chain:
“Dry Ports might be considered as
“extended gates” for seaports, through which
transport flows can be better controlled and
adjusted to match conditions in the port itself. Thus
the terminals can help to improve land access to
ports in both physical and psychological terms.
This means that a “Dry Port” is more related to the
organization and the service and business needs of
the transport system, than related to a physical
plant” (InterBaltic, 2008).
The given definitions are similar, especially
that they all stress the similarity of port’s and Dry
Port’s functions and transshipment function.
Additionally, a Dry Port is described usually as
container-oriented terminal; however, bulk
handling function should not be strictly excluded in
all the cases, but considered if there is a need for it
in certain area. To generalize the main idea of a
Dry Port concept and to have the leading definition
for this report, the following definition has been
established:
A Dry Port is an intermodal terminal
situated in the hinterland servicing a region
connected with one or several ports by rail and/or
road transport and is offering specialized services
between the Dry Port and the overseas destinations.
Normally the Dry Port is container-oriented and
supply all logistics facilities, which are needed for
shipping and forwarding agents in a port.

2.3 Function and Benefit
The main objectives of a Dry Port are:
• To function as an extra hinterland space
for the port/ports and a terminal, where the port can
outsource its functions;
• To act as a high quality terminal while
improving the efficiency and effectiveness of the
logistics chain;
• To promote a modal shift.
In order to implement the latter objectives,
the following functions should be performed in a
dry port:
a. Transshipment of cargo between
different transportation means: This function
requires having special equipment in a terminal to
be able to transfer units from one mode to another.
Good co-ordination of transshipment operations is
necessary in order to make the operations less timeconsuming. In the Dry Port case it is most often
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the shift from rail to road or vice-versa. In
exceptional cases a Dry Port may also include a
waterway connection, when the cargo from port to
the Dry Port is shipped by barge.
b. Sorting: When the goods are transported
by a ship, containers have to be sorted in the
receiving port since a number of supply chains,
which have different points of destination, are
concentrated in one ship. However, in order to have
more space in the port area, which is sometimes
very congested, distribution functions of port can
be outsourced to the inland terminal – Dry Port. In
this way ports are enabled to limit the possible portrelated diseconomies of scale appearing from the
growing volume of maritime transshipment.
c. Storing: The storing of goods can take
different time periods in a Dry Port. When it is
mainly used for distribution service, then the goods
are stored for a long time period. Moreover, the
space in a Dry Port hinterland can be used for the
long-term storage of empty containers and waiting
units. When the goods are transshipped from one
transport mode to another in a Dry Port, or the
goods are supported by other services, they are
stopped for a shorter period of time, short-term
storing is used.
Storing service is very important for the
transport networks as some regions naturally
receive more containers than they send and vice
versa. Dry Ports can thus be connected and used to
regulate the imbalance of containers flows.
d. Management of container flows to
different ports: This function is relevant when a
Dry Port has the connections and communication
with several relatively close and the same type of
ports (regarding the type of cargo they are
handling). When one port at a certain time is too
busy to accept the cargo, the shuttle train may be
directed to a less congested port.
e. Consolidation of individual container
flows: The containers from different shippers can
be transported to a Dry Port, loaded on one shuttle
train and transported to the port or far inland
destination,
f. Reduction of pre- and post-haulage of
road transport and expansion of rail transport: Dry
Ports are usually linked to the ports by rail. That
brings the possibility to consolidate the goods from
different shippers at a Dry Port and transport them
further to the port by rail. In this way Dry Ports are
promoting traffic on railways rather than roads,
which could bring significant environmental
benefits.

g. Offering special- and extra services: One
of the most important special services is customs
clearance. When it is done in a Dry Port instead of
the seaport the waiting time is reduced in the port.
Usually this time is long and causing congestion.
Some Dry Port functions listed earlier (functions nr.
2, 3 and 4) can actually only be fulfilled, when the
port is congested. Maintenance of units is also
counted as extra service. This service is more
relevant if a Dry Port provides a storage of empty
containers that gives enough time for the
maintenance of the unit. Many other extra services
may be provided in the Dry Port.
Implementation of a dry port in a seaport’s
immediate hinterland increases the seaport’s
terminal capacity and with it comes the potential to
increase productivity since bigger container ships
will be able to call at the seaport. With dry port
implementation, a seaport’s congestion from
numerous trucks is avoided because one train can
substitute for some 35 trucks. With a reduced
number of trucks on the roads, congestion,
accidents, road maintenance costs and local
pollution are reduced as well. A dry port may also
serve as a depot, empty containers storage. Road
carriers would lose some market share but in some
countries where long trailers are not allowed to pass
through cities for safety reasons, a dry port
implementation is a good solution, if not
indispensable, from their perspective as well. The
benefits of distant dry ports derive from the modal
shift from road to rail, resulting in reduced
congestion at seaport gates and their surroundings,
as well as reduced external environmental effects
along the route. Apart from environmental benefits,
a distant dry port also brings a competitive
advantage to a seaport since it expands the
seaport’s hinterland to the area outside its
traditional hinterland by offering shippers quality
services. New logistics solutions created by the
establishment of dry ports in rural areas make the
areas more attractive for the establishment of new
businesses, resulting directly in the development of
the area and in new job opportunities for the local
inhabitants.
The benefits of dry ports are summarized as
follow:
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Table 1 Dry port classification
Seaports

assessment for their products, and the seaport cities,
that reduce their congestion load.
Midrange dry ports are located within a
distance from the seaport(s) that is commonly
covered by road transport (from 50 to 500 km) and
are based on the presence of additional railway
connections
towards
conventional
inland
intermodal terminals. A midrange dry port assumes
the function of a consolidation point for several
railway services. and technical equipment for
security and custom inspection can be concentrated
in a single facility. A midrange dry port can provide
services for a high number of shippers, including
those located in proximity of the seaports, and there
is the possibility to consolidate the loads directed to
a container vessel in dedicated trains.
In the close dry port configuration, the dry
port is located at a short distance (lower than 50
km) from a seaport, whose level of congestion is
therefore strongly decreased. It can consolidate the
loads collected from and directed to the shippers
that are located outside the urban areas. It assumes
the function of container buffering and provides the
chance to load the containers in sequence on the
service shuttles in such a way to synchronize with
the vessel loading process.

1) Less congestion, 2) Increased
capacity, and 3) Expanded hinterland

Seaport
cities
Rail
operators
Road
operators
Shippers

1) Lower road congestion, and 2)
Land use opportunities
1). Economies of scale, and 2). Gain
market share
Less time in congested roads and
terminals
1). Improved seaport access, and 2).
Green marketing
Society
1). Lower environmental impact, and
2). Job opportunities
Source: Adapted from Roso (2009)

2.3 Classification
The classifications presented below are
synthetically merged in Table 2, highlighting the
interdependence between the main functions
performed in the transport chain by a dry port.
(according to the classification by Notteboom) and
its physical distance from the seaports (according to
the classification by Roso,
Table 2 Dry port classification
Configuration

2.2 Activities and Facilities

Distance from Main Function
the seaport

Close dry port

< 50km

Satellite
Terminal

Midrange dry port

> 50km,
≤ 500km

Load Center

Distant dry port

> 500km

Transshipment

Activities, procedures and operations in the
dry port may be divided into the following main
groups:
Storage of
cargo and
containers

Source: Adapted from Roso (2009)

Container
repair

The distant dry port configuration is the
most common one: the dry port is located at a long
distance from the interested seaport(s), higher than
500 km. This situation is associated to the
maximum economies of scale for the railway
operators and provides high-capacity direct
connections for a wide geographical area, typically
interesting one or more cities. The outcomes of
such a configuration include a relevant modal shift
towards railway transportation, reducing the port
congestions and providing the shippers with a high
quality service at low costs. Railway operators take
advantage of distant dry ports, together with the
shippers, that obtain a lower environmental impact

Customs
clearance

Receipt and
dispatch of
cargo

Dry port

Loading/
unloading

Container
Packing/
Unpackin
g
Fig. 1 Functional Structure of Dry ports

Freight
Forwarding

Inland
Transportation

Against this framework, it is useful to have
a clear-cut conceptual plan for the activities that are
to be performed, laying down the sequence of
operations. This sequence should, of course, be as
simple as possible; duplication of activities and
delays should be avoided. The operations of the dry
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port revolve around the following centers or
activity:
The rail siding: the place where containers
are loaded on and unloaded off trains. Arrival and
dispatch of trains also takes place at this location.
The container yard: the place where
containers are stacked prior to dispatch by rail or
prior to delivery to the customer.
The container freight station (CFS): the
area where containers are packed and unpacked and
aggregation/segregation of cargo takes place.
The Customs examination bay:
the
designated place where containers are placed for
examination by customs. The sequence is described
below. The basic functions of a dry port is to
receive import containers arriving on trains, to
unload and stack them, inform the importer, carry
out the customs examination, and after completion
of paperwork, load the container onto a road
vehicle for delivery to the importers’ premises. For
exports, containers usually arriving by road vehicle
are stacked and upon completion of export customs
formalities, are dispatched by rail to the sea port
with a combined transport document (CTD) issued
by the shipping line or combined transport operator,
also known as a multi-modal transport operator. All
charges are collected at the dry port; likewise all
paperwork is completed at this point and the
exporter/importer needs to do nothing at the sea
port.
The facilities provided at a dry port can
vary considerably. Minimum facilities would
provide:
- Customs control and clearance;
- Temporary storage during customs
inspection;
- Container-handling equipment for 20foot and 40-foot containers;
- Offices of an operator, either the site
owner, lessor or contractor;
- Offices of clearing and forwarding
agents;
- Complete enclosure, fencing and a
security system;
- Reliable and efficient communication
facilities;
- Container freight station with stuffing
and unstuffing services.
An alternative to providing on-site offices
for clearing and forwarding agents is for them to be
accessible on radio call. Stuffing and unstuffing
(packing and unpacking) services are often

provided directly by forwarding agents or the
operator.
A dry port with a more comprehensive set
of facilities would include:
- Offices of shipping line agents;
- Railway goods office;
- Road haulage brokerage;
- Cargo packing services;
- Consignment consolidation services;
- Unit train assembly and booking
services;
- Container clearing services;
- Computerized cargo-tracking services;
- Container repair facilities;
- Clearing and fumigation services
(atmospheric and vacuum);
- Refer refrigeration points;
- Weigh bridges.
This list of facilities covers dry ports
designed to handle primarily break-bulk loads in
small consignments, full-container loads (FCLs)
and less-than-container loads (LCLs) selected for
customs inspection. It is considered inappropriate to
have on the immediate site of the dry port longterm storage and repair facilities for trucks or rail
wagon or locomotive mzunte- nance. A generalized
functional structure of an inland clearance depot or
dry port is shown in Figure 1.

3. Methodology
3.1 The trend of developing dry ports in the
world
In some Asia countries, dry ports are used
primarily for reducing congestion of cargo at
seaports. Therefore, the volumes of container
through seaports are the basis for determining the
number of dry ports rather than GDP growth
factors. According to the synthesis of study in the
ESCAP, for every million TEUs through the
seaport there will have a dry port. In India the use
of dry ports is very common with each dry port
being approximately 140 thousand TEUs through
seaports.
In Europe and the United States, to
determine the quantity and location of dry ports, the
reliance on the size and population density of new
cities is an important factor. For example, in
Europe, when a city has an output value
(purchasing power) over $2.5 billion and these
whole areas which is the centered with the
purchasing from USD 30-50 billion, there will be a
dry port on average. When GDP with high
population density, the dry ports tend to be larger
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and generally a dry port is built in the range of
10,000 square Km. The size of the port is not
synchronous: The volume of containers passed
ranges from 40 thousand TEUs to 1.9 million TEUs
each year; the land area is about 30-200 ha.
Countries with high rates of urbanization tend to
have more dry ports but the scale is smaller. In
Spain there are 23 dry ports, Belgium has nine
ports, Switzerland has four and Slovenia has three
dry ports. Even some smallest countries have at
least one dry harbor. The principle of operating
under the common market of Europe has helped the
operation of the domestic dry port is relatively
favorable, they can provide services cross- borders
therefore this help businesses to choose the right
place to build without taking into account the risks
of international factors.

certain year in the future and concerning certain
transportation distance.
Technical potential should be evaluated
after examination of infrastructure requirements. It
concerns the calculation with the assumption of
certain minimum train length and train frequency,
while disregarding transshipment and road feeder
movement costs. Economic potential is founded on
the “real” costs of infrastructure and external costs.
These measures should tell to what extent
intermodal transport may substitute road transport.
Moreover, the calculation of economic potential
should help to make a decision on
internationalization and on taxation measures.
The location of a Dry Port depends on the
needs of the port and the concentration areas of the
shippers or receivers of the goods. The length of the
rail connection (the distance between a Dry Port
and port) can be defined according to the aspects of
intermodal terminal allocation. Moreover, the
evaluation of Dry Port implementation should be
done not only according to the costs but also added
value, which a Dry Port can give to the goods,
customers and logistics chains should be taken into
consideration
In the process of site selection, we should
fully consider the characteristics of dry ports
combining quantitative and qualitative decisionmaking methods. This method avoids the defect of
traditional single method in site selection.
Additionally, other more comprehensive factors are
also taken into account to make the decision more
scientific and reasonable. The main purpose of the
article is to list all the factors affecting site selection
of dry port.

3.2 Location Selection criteria
While establishing a Dry Port, the choice of
location makes an important impact on future
performance, especially, considering that it is an
intermodal terminal, having rail connection with the
port. The intermodal transportation can be attractive
for the shippers when the overall expenses are the
same or smaller than the ones of road transport.
When road substitution by rail was considered a
decade ago, it was said that it was worth to carry
out intermodal transport based on rail when the
distance was not shorter than 500 km. Furthermore,
the costs of intermodal transport were said to
necessarily be the same or lower than the road
transport.
On the other hand, today, when considering
the implementation of the rail connections, the
criteria considered previously should not be
leading. At present, more attention is paid to the
external costs of different transport means and their
environment-friendliness, and to the overall
transport corridor costs and added value. For
example, research on Dry Ports cases in India show
that even though shippers at present often choose to
use Dry Ports located closest to their productions
site, this does not minimize transport cost. The
additional costs appear because of government
policies and lack of value-added services to
shippers in a Dry Ports.
The location of a dry port can be evaluated
according to theoretical, technical and economic
potentials, in order to justify the new terminal and
railway infrastructure. The theoretical potential
could be expressed in the volume of road traffic and
the volume of maritime rail containers predicted for

Infrastructure
facilities

Transportation

Economic
Level

Dry port
location

Trade
level

Policy
Environment

Cost

Fig. 2 The determining factors for dry port location
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When we are selecting sites for dry ports, a
variety of factors should be taken into
consideration:
a. Transportation:
Multimodal transport: Modes of transport
available
Transport distance: The distance between
central and road
Region scale of freight volume: Region
freight volume
Traffic flows between inland centers of
production and consumption and the ports.
b. Economic Level:
GDP: Each year GDP growth speed
Commercial and industrial output value:
Ratio of planned finished relative index of actual
production rate and planned production rate.
c. Infrastructure Facilities:
Transport infrastructure in the vicinity or
the proposed site.
Security of infrastructure facilities:
Whether city’s floor control facility, quake proof
facility and fire control facility are complete.
Logistics center : Whether there are
logistics centers in the area or nearby area.
d. Trade level:
Mutual complimentary of Resource: Along
the bridge, countries have high trade dependence
and mutual complimentary of resource.
Import and export trade:Total
annual
import and export trade volume of the bridge
countries along
e. Policy environment:
Policy-oriented Policy support to the
countries along the Continental bridge
Regional
cooperation
environment:
Economic, political and cultural cooperation in
Continental bridge region
Scope for future: Site development and
expansion.
f. Cost:
Transportation cost: Freight from goods
supplying place to inland port+ freight from inland
port to port
Land cost: Local area’s average land price
Possible reduction in ton per kilometer
costs with the introduction of a dry port and the
consequential reduction in related unit transport
costs.
Transportation occupies the most important
factor followed by trade level, land prices, salaries
and other costs that may have a great impact on site
selection. In the process of dry port location, each

candidate is scored. Places with higher scores will
be selected for dry port construction.

3.3 Principles for the development of dry
ports
In development of dry port which related to
an international role, the following principles need
to be paid attention:
- Port location: Need to be located in a
potential area to be distributed. These include
industrial zones, manufacture centers and special
economic zones. And they need to be located as
close as to the main axes as railways, roads, and
Inland waterways, airports - airports.
- Transport connections: dry ports may
include well-drained infrastructure. The technique
for gathering, distributing and transshipping with a
mode of transport or connect with different modes
of transportation such as roads, railways, inland
waterways and air freight.
- Capacity: Dry ports should be built with
enough capacity to ensure the efficiency, reliability
and economy of container transport and other cargo
transport. Port capacity should be determined by a
reasonable forecast of weight of container and
cargo. Dry port must ensure for future expansion.
- Customs: Dry ports need to have
permanent customs clearance and provide technical
infrastructure for the operation of the customs
which service for customs clearance.
- Vehicles and equipment: Equipped with
reasonable quantities and other means, loading and
unloading equipment and other goods; creating
favorable conditions for loading, unloading, storing
containers and cargos efficiently.

4. Conclusion
In recent years, the dry ports construction
developed rapidly, although it started late. But it
focused on the discussion of the domestic dry port
construction so far, and involved constructing
transnational dry port projects.
Many papers propose to build dry ports
relying on railway container logistics centers or the
existing logistics parks. But more factors are still
needed to consider when selecting site for dry ports.
Except the location selection research of
dry port, to work in a systematic and sustainable
way, deep investigation is still needed in its
development process, such as public regulation,
cooperation of public and private sectors, legal and
financial framework, operative manners, impact to
relative industry, logistics and supply chain
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optimization, seaport selection, influencing factors
and sensitive analysis, etc.
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Abstract
The Southeast Asia cities which have not found an efficient management plan for controlling the
rapid increase in personal vehicles. The cities are experiencing severe traffic congestion and other problems
including air pollution, loss of personal, high cost of transport and poor quality of life. In order to meet the
transport demand for their ever-growing urban population, the cities will have no other choice but to
consider promoting and developing a sustainable public transportation system. This contributes effectively
to restrict the use of private vehicle and reduce environmental pollution. In Vietnam, many locations
nationwide lack public transportation systems. Additionally, in the locations where public transportation
systems do exist, they may be inadequate and in need of improvements. Therefore, the share of public
transport is less than 20%. Many people view public transportation as unreliable, unattractive, unclean, and
not worth the wait. This indicates that the public transportation demand is not being met by the current
infrastructure and means. The level is low mostly due to public transport has not improved. This leads to
the fact that public transport is less competitive than other means. Policy recommendations for effectively
reaching the goal involve improving current public transportation systems, encouraging the use of public
transportation systems, discouraging the use of private vehicles, and changing urban plans and city designs.
The paper presents an analysis of current situations of public transportation in Vietnam, and to
focus on the case study in Haiphong city. Then, the study presents solutions for improving public
transportation in Haiphong city in particular and in Vietnam in general.
Keywords: Vietnam, public transportation, transport demand, improvement, sustainable development.
transport demand cannot be served only by private
transport, at least not in cities. In addition, the
accessibility of the city is at stake and that might
affect its development in the future.

1. Introduction
The present rate of motorcycles in Vietnam
is among the highest in the world and comparable
to the level of car ownership in highly developed
countries. Vietnam has 431 motorcycles per 1,000
inhabitants.
In Hai Phong, the second largest city in the
North of Vietnam, the number of motorcycles
reached approximately 950,000 in the last of 2016.
Hai Phong has 472 motorcycles per 1,000
inhabitants. The large share of motorcycles is a
main reason which leads into serious problems of a
low quality of life, congestion, environmental
pollution and economic burden.
In which, congestion is increasing and
building more roads to facilitate private transport is
costly and never enough. In the end, the increasing

Figure 1: Congestion in Vietnam
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Public transport should play an important
role in keeping the city accessible, serving the
increasing transport demand and thus contributing
to the development of the city and its inhabitants.
This is reflected in the Development Plan of Hai
Phong Public Bus Transport of the City
Government (2014).
In Hai Phong, public transport is mainly
buses. The city is designing and building new BRT
routes to serve development of bus network. It will
be 4 BRT routes in Hai Phong in 2020. However,
the quality of the bus service is not up-to-date and
lags behind in comparison with the increasing
quality of services in other sectors (e.g.
supermarket, shops and banks). Vehicles are old
and not well maintained, the schedule is not fixed
but depends on the number of available buses and
information on routes, frequencies and fares is
lacking, incomplete and sometimes incorrect. This
is the main reasons for not using the bus. A low
quality of service cannot attract people.

requires political will, sufficient budget and an
adequate performance.

2. Current situation of Bus system in
Haiphong
2.1. Bus Network
In 2016, there are 12 routes with 110 buses
currently in operation throughout the city. Total
length of route is over 340 km, the average length
of each line is about 28 km. Most of main routes
are radial from urban area to the suburbs. However,
the route network has not been distributed all over
the urban areas to the road routes with huge travel
demand, there are still many limitations in
connectivity of routes; leading to the ineffective
operation.

Table 1: The target of Hai Phong public transport
development up to 2020

Stage
2012 2016
2016 2020

Number
of buses
(bus)
190 - 200

Transport
output
(passengers/day)
72,000

320 - 330

190,000

Level
(%)
5-10
10-15
Figure 2: Operative area of bus system [3]

Source: Project on Development of Hai Phong
Public Bus Transport during the stage 2012-2016
and orientation up to 2020 [1]

2.2. Operators
Currently, there are 5 operators who
manage 12 current bus routes. At present, the
opening of new bus lines depends on the initiative
of the operators. They can present a proposal for a
new line that is subject to approval by Hai Phong
People’s Committee. At the same time, the city has
little or no influence on the performance of the bus
operators. Not because they are private but because
they do not receive any subsidy.
Bus operations and operators are arranged
under direct concessionaire contracts [3].
The average number of passengers per year
was 20,507,295. Bus’s average annual production
increases by 4.3%. On an urban population of
890,000 that is less than 4% bus trip per inhabitant,
indicating that the grand majority uses other means
of transport. The main competitor of public

Based on the Adjusted Development Plan
[2], in 2020, share of public transport is going to
reach 10- 15% of travelling demand. The city’s
ambitions, plans and targets envisage a substantial
role of public transport in serving the increasing
transport demand. In contrast to the set targets,
reality shows a different picture in which less than
2% of transport demand is served by the bus. This
contradiction between planning and reality
indicates that a improvement is needed for
sustainable development. Improvement should
focus on network extension, enhancing quality
service and passenger information, operation
technology, fare structure and subsidy. It strongly
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transport in Hai Phong is the motorcycle,
accounting for 90% of available vehicles.
Table 2: Bus company & Bus route in Hai Phong
Number
Route of bus

Length
Start
of
route period
(km)

01

8

21

7/2004

02

13

30

5/2005

03

8

18

10/1998

04

05

26

8/2005

05

10

29

3/2006

06

10

30

3/2006

07

12

36

9/2006

08

10

30

Infrastructure for bus operation does not
meet the entire network.

Operator

Haiphong
Road
company
Quoc
Hung
company

Figure 3: Current Bus stops in the city center [3]

Quang
Dong
company
Thinh
Hung
company

Figure 4: Bus stop and bus station

8/2006

09

10

35

8/2006

10

10

30

8/2006

11

7

27

10/2006

12

7

33

10/2006

Total

110

345

2.4. Fleet

Quang
Dong
company

There are 05 bus transport operators in Hai
Phong city with total vehicles of 110. Types of
vehicles B40, B50, B55 account for the largest
share as about 53.0%. The bus fleet is 8- 11 years
old and has low emission standard. Currently, some
vehicles are too old, producing black smoke when
running. It is one of causes of environmental
pollution in urban area. In 2015, the city bought 20
new buses to upgrade the fleet to types of vehicles
B80. However, the quantity and quality are still not
enough to meet the requirements of bus operation.

Tan Viet
company
05

Source: HP-DOT, 2016 [4]

2.3. Infrastructure
Bus stops:
There are 520 bus stops, of which there are
103 bus stops with shelters, 405 bus stops with sign
boards and 12 bus stops with painted lines.
Bus stations:
Total area of stations is 3.23 ha, in which
the area itself is 0.3 ha, an area of 2.5 ha is from the
city and an area of 0.43 hectares is rented. Location
of stations are distributed irrationally and it’s a
major reason that affects service quality, raises the
cost of operation and reduces business efficiency of
bus transport enterprises.

Figure 5: Bus fleet in Hai Phong city [3]
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At present, the Governmental management for all
modalities of public transport, as well as interprovincial public transport, is at responsibility of
the Hai Phong Department of Transport (HP-DOT)
which is under the People’s Committee (PPC). HPDOT is responsible for organizing the route
structures for public transport services in Haiphong.
A common feature for cities in Vietnam,
and Hai Phong is not exception, is that the bus
operation runs by an state enterprise under DOT.
Management is limited to administrative procedures
such as registration and licensing and the
management of subsidies to Haiphong Road
Company (HPRC) for operating bus lines 1 and 2.
HP-DOT has little influence on the level of service
(scheduling and frequency), fare setting, or
compliance with relevant regulations in the
operation of public transport, instead, the routes,
the bus scheduling and frequency, fare setting are
calculated and then proposed by the very
operators/investors and consequently approved by
the DOT, on behalf of the PPC [6].

2.5. Passenger information
At present, passenger information is limited
to information on the bus stops. Stops signs indicate
the route but do not mention the frequency or the
times of the first and last trip.
A limited number of stops are provided
with a shelter that includes a route map.
Unfortunately, the route map is not up-to-date
anymore. In the future, real-time information is to
be based on GPS (Global Positioning System). At
present, only part of the fleet is provided with GPS.

2.6. Fares
Currently, there are 2 types of fares: single
ticket, monthly ticket which are given by bus
enterprises themselves after registering with the
state agencies (the State does not issue the fare).
The single ticket is not fixed on the network, it is
change by the length of bus trip and by the
operation companies. In 2015, the fare changes
from 10,000 VND for the short routes up to 30,000
VND for the longest route of the bus route number
07. The monthly fare varies from 150,000 VND –
450,000 VND for the routes.
In current fare structure, there are still no
exemption policies built in subsidy routes for
preferential subjects such as War Invalids, sick
soldiers, the disabled, pupils, students.

Operation subsidy:
Currently, Hai Phong city is supporting the
cost of operation on 02 bus routes (routes No.01,
02) of HPRC. The support level has increased over
the years, in 2016, total support level is 15 billion
Vietnam dong [4].

3. Evaluation of public transport based on
transport demand

Table 3: Bus fare in Hai Phong city (thous.VND)
Bus line
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

The collected data on transport demand
was conducted in 2013 - 2015 and some important
data is still missing. In order to deeply
understanding current situation of Hai Phong
transport and identify ‘desire lines’ (potential new
bus lines) to meet the future transport demand, a
survey of HP-DOT on factors of mode transport
choice was conducted in 2016 [4].
Totally 500 bus passengers and private
mode users were asked to reveal their responses.
The survey would be useful for forecasting,
planning and designing a future bus network and
setting its operational service qualities in order to
attract a great deal of passengers. Some results and
interpretation are presented below:
Target groups for public transport:
As survey results, the percentage of age
share 16-24 of passenger is highest. The group of
age 25-55 is also a high percentage. The percentage
of student/ pupil is highest and takes around 40% 50% of bus user. Second rank is worker and farmer
group around 14% - 28%. The percentage of small

Single ticket
Monthly ticket
2015
2016
2015
2016
7-10
10
150-200
220
12-20 12-20
250
250
10-17 10-17
450
450
10-17 10-17
450
450
10-20 10-18
400
400
10-15
8-15
400
400
10-30 10-28
450
450
10-20 10-18
400
380
7-15
7-15
200-400 200-400
7-15
7-15
200-400 200-400
10-15 10-15
400
400
10-18 10-18
350
350
Source: HP-DOT, 2016 [4]

2.7. Bus management and subsidy
Institutional management:
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business/ free labor is around 18 - 20%. The group

Figure 6: Age share of passenger

of officer and company staff is around 8-16%.

Figure 7: Occupation share of interviewed
passenger

Travel behavior:
The total trip cost (by Vietnam dong), total trip length, time spend for waiting the bus, often of bus
user are shown in figures below.

Figure 8: The total trip cost of bus user

Figure 9: The total trip cost of private mode users

Most trips using the bus have distance over 10 km while for private modes 50% of the trips is under
10km.

Figure 10: The trip length of bus user

Figure 11: The trip length of private mode users
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69% bus user spends more than 15 minutes
for waiting the bus. Only 8% has waiting time
under 5 mins.

The users were asked about the most
important to improve the bus service, the maximum
accepted bus fare, opinion on increasing/reducing
of bus fare.

Figure 12: Time spend for waiting the bus
More than a half of bus user answers that
they use bus only 0-2 times per week.
Figure 15: The most important issues to improving
bus service
92% people answer that they will change to
riding bus if the travel time by bus is same as for
shorter than the travel time of their private mode.

Figure 13: Often of bus trip
User’ opinion on the present bus service:
51 % people thinks that the maximum bus
fare should be 15,000 VND while 46% of people
believes that the maximum ticket price can be
20,000 VND or higher.

Figure 16: Idea of private mode on shifting to
using bus
Travel speed:
Another important expense of bus operative
level is travel speed. It reflects the ability to
effectively exploit the bus. A survey on travel speed
of bus pointed out that the average speeds are
almost the same. It is around 15km/h – 20km/h in
morning hour, 20km/h – 30km/h in afternoon hour.
The average operation speed of bus routes
is not so different between peak-hour/off-peak hour

Figure 14: Idea of bus user on maximum bus fare
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or departure trip/return trip. The average operation
speed of bus routes in Hai Phong city is around
21km/h. The average speed of bus is relatively slow.
This is a big effect on waiting time of bus users,
punctuality and attraction of bus service.

Punctuality (fast and convenient, running
on time, on schedule);
Safety and security (no burglary, no sexual
harassment);
Smooth running (low noise engine).

4. Solutions for improvement of public
transport
4.1. How to improve public transport?
The ability to implement and operate
successful public transport networks, often starting
with no organized system. International experience
provides cities like Hai Phong with ample examples
to guide decision making in order to create a
successful, high quality, cost effective public
transportation network and toward sustainability.
The first step is improvement of public transport.
Key instruments for improvement of public
transport are:
Supplying a convenient service and
eenhancing passenger information:
The passengers often have demand to be
picked up from houses to stations and vice versa.
Beside of saving cost, passengers feel safety if the
picking up is implemented by bus service staffs
avoiding to miss the bus. In addition, a high-quality,
easily accessible and timely passenger information
system is essential for increasing public transport
ridership.
Electronic ticketing and fare integration:
The present fare level seems to be a
compromise between what is affordable to the
public and what is needed for a financially
sustainable operation. At the moment, it seems
neither fully affordable nor fully sustainable. It
should be integrated and ensured rationality.
Keeping the fares low for those who need it and
raising the fares for those who can afford it.
Subsidy for public transport operation:
Good quality urban transport has a price. In
order to keep the fare at an affordable level, bus
operation needs to be subsidized, as is the case in
most cities in the world.
Development of an integrated network and
Bus Rapid Transit system (BRT):
Public transport is already quite developed
in many cities of Vietnam as Hanoi, Ho Chi Minh
City and hardly developed in Da Nang and Can Tho,

Figure 17: Average operation speed in morning
hour and off peak hour
Number of passenger on routes:
An additional survey on counting number
of passengers boarding and alighting per bus
journey for all bus routes. At the survey period,
there are only 10 operated bus routes. The counting
was conduct for bus trips of each bus line in twotime durations: 06:00 – 08:00 & 13:30 – 15:30. It
pointed out that the bus lines No.1, No.2, No.3A,
No.3B and No.5 have around 30 passengers/ bus
trip. The lines No.4, No.7 and No.12 have under 20
passengers per bus trip. In average, there is only
approximately 20.1 passengers/ bus trip.
A few specific conclusions are:
The number of passengers per bus ride is
steadily increasing and also in 2016 it was higher
than in previous years.
Main target groups for public transport are
pupils and students, workers and farmers and small
business/free labor.
51% of the interviewed indicate that the
maximum fare should be no more than 15,000
VND.
Safety is certainly a good selling point, but
the high price, low quality and limited availability
disqualifies the bus as a serious alternative.
At present, bus transport serves less than 2
percent of the transport demand and is therefore
practically irrelevant. The fact that the bus network
does not cover the entire city plays an important
role. People are prepared to walk up to 500m to a
bus stop, but not more.
Main issues for improvement are:
Bus fare;
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while Hai Phong has a position in between. This
pattern coincides with the differences in population
density. A high density favors public transport.
especially Massive Traffic and BRT. BRT is a
serious option for Hai Phong. BRT might be
introduced on a number of main transport corridors.

and fares. Static information systems can be
provided direct to the customer, at stations and
stops and on vehicles.
Direct to ccustomer: This information is
available to allow customers to plan their trip
before leaving home.
At Stops and Stations: This information
allows customers to find their way once they are
already at a station, so that they know where to
stand, what bus to get on and where they are going.
On vehicles: This information will allow
customers to know the route that they are on, where
the bus stops, transfer locations and may also
include a system map.

4.2.
Supplying a convenient service and
enhancing passenger information
Today, ssome corporations in transport
sector introduced transport services “door” to
“door”. This is a useful service which will pick up
passenger from their location and taking them to
destination, is the reason why passenger selected
bus services. To implement this transport services
we have to understand the passenger’s demand as
well as set up travelling schedules and supply the
service for each stages. Such service arrangement
shall create the good condition for passengers,
reduce the waiting time for the ticket purchasing,
saving time for travelling [7].
Besides, the safety is the top subject in the
transport services in general and in bus service in
particular. The safety must be guaranteed for
passengers in the whole journey. Passengers have
to be taken care, healthy guaranteed during
travelling. This travelling time can be estimated
from the moment a passenger leaves home to arrive
destination, to be insurance immensity for all risks
or bad service quality.
In addition, the more passenger information
options that are provided, the more accessible
public transportation becomes. This is performed as
receiving and settling information quickly. By
building the system to receive information, transfer
and analysis data from Head General corporations
to branch enterprises. Receiving passenger’s
information from the devices mounted in the seats.
Data shall be transferred to an analysis center, that
will issue decision to improve services quality. This
activities are applied for each bus station and all of
bus system.
We mention two levels of information with
regard to timeliness of information, static passenger
information and dynamic passenger information.
Static media provides the passenger with
planned service information, such as stations and
stops, routes, service numbers, times, trip durations,

Figure 18: Example of static passenger information
system
Dynamic information changes in real-time
to update passengers regarding current information
based on facts on the ground. This includes service
updates, real-time vehicle arrivals, real-location
stop announcements and station-to-station or origin
to destination directions. Dynamic information
systems can be also provided direct to the customer,
at stations and stops and on vehicles.
Direct to customer:
Computer information provided over the
internet in an interactive format: Trip planners,
real-time vehicle arrivals to stations, updated
service alerts regarding service changes;
Mobile information, which can be offered
in the same manner as computer information on a
smart phone or in SMS form.
At Stops and Stations:
Electric signage, which are visual
notifications using LED screens;
Public address systems, which are audio
announcements;
Information Kiosks, which are centers that
provide interactive information.
On vehicles:
Electric signage, which are visual
notifications using overhead LED screens;
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Monthly cards: full fare for 1-line users is
300,000 VND/ month, and 450,000 VND/ month
for entire network users.
Moreover, by introducing a full scale
integrated-automated and electronic ticketing
system, but maintaining the option to pay cash on
board at a higher fare, the Haiphong system can be
fully integrated with seamless transportation,
provide a wider set of fare options and reduce
operational costs.
The current system in Haiphong is a trip
based fare system where customers pay a flat fare
per ride. An AFC system also has the potential to
reduce fraud and cut operation costs due to the
reduced need for ticketing staff, efficient
accounting and data collection.
An basic AFC has several components:
Charging station: Fare media, Media loader,
Media reader, Back office systems, Clearing
house…
Fare media options: Magnetic stripe card,
Smart Card. Open-fare system…

Public address systems, which are audio
announcements;
Dynamic screens are display screens that
provide additional information beyond the electric
signage.

Figure 19: Example of Dynamic passenger
information system
4.3. Electronic ticketing and fare integration
Fares should be affordable, attractive and
financially sustainable. An integrated network
requires integrated fares in which people can
change lines without paying double. An advanced
fare structure requires an automated fare collection
system (AFC).
Improvement of the fare structure should
focus on:
Fare integration: paying per journey instead
of paying per trip (removing the penalty of
changing lines);
Fare differentiation: introducing fare
reduction for designated groups who need it.
Fare structure should be built basing on
both of frequency of users and passenger’s trip
length, integrating with incentives for pre-defined
and identifiable vulnerable groups (pupils, student,
pensioners, disables). And the fare structure should
be applicable for all bus operators no matter what
they are state-owned or private companies.
We mention an alternative of new fare
structure applicable equally over all bus lines as
follows:
Single tickets: full fare is 10,000 VND for
uniform single ticket and 15,000 VND for 2-trip
tickets.
Incentives: 50% reduction of uniform
single ticket applicable for students and pensioners

Figure 20: Example of an automated fare
collection system

4.4.

Subsidy
operation

for

public

transport

A subsidy resource is to ensure that public
transport operation is affordable to the customers as
well as financially sustainable for the operators.
Fares and subsidies need to match the operation
costs of the service plan that is developed by the
transport planners. Operating costs and fare
revenues are calculated on the basis of inputs from
the transport planning. The gap between costs and
revenues need to be bridged by means of subsidy.
In case the available subsidy budget is not
sufficient, the service plan or fares will have to be
adjusted.
Subsidy for public transport activity should
be implemented by 2 modes: Direct subsidy (City’s
budget subsidizes directly the enterprises to offset
the differences of expense and revenue of ordering
routes) and indirect subsidy (the State supports bus
investment by the modes: lending the enterprise
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with preferential interest rate; supporting lending
interest rate for vehicle investment; exempting land
rents for building parking area, workshop of repair
and maintenance...).
It is recommended to introduce one,
integrated subsidy mechanism for bus operation
and fleet that compensates for the gap between fare
revenues and the costs of fleet, operation and
maintenance. Providing subsidy without any
contract should be avoided. Competitive tendering
and performance-based contracts are the
instruments for making sure that any subsidy is
well spent and to increase the quality as well as the
efficiency.
Besides as the choice of the fare level and
fare structure has consequences for the level of
subsidies needed a decision can only be taken later,
after establishing the available budget for
subsidizing the bus operation.

In Seoul, there are four basic bus service
lines: trunk and metro lines efficiently connecting
its inner sections and outskirts areas; and branch
and circulatory lines running within the city
boundaries. With the adoption of bus-only median
lanes linking main urban centers to many secondary
centers and city outskirts, Seoul buses have become
faster and more convenient than cars.
In addition, Seoul city has adopted a semipublic operation system that combines the public
interest of government and the operation efficiency
of private business. Bus arrival information made
available to the public via monitors at bus stops and
an smartphone app; and bus-only lanes created to
make buses run faster. As a result of these and other
improvements, people have started to gradually
leave their cars behind and to take buses instead.
Through this system the City also manages
bus line and fare adjustments and operations
revenues in cooperation with participating bus
companies, which contribute to higher transparency
in the operation of the bus businesses and thus
higher-quality bus service.

4.5. Development of an integrated network and
Bus Rapid Transit system (BRT)
Development of an integrated network:
The city should introduce a diverse,
integrated and balanced public transit system that
meets the transportation needs of everyone in the
city. Improving the necessary infrastructure and
facilities (road network, stops, stations, means) to
extend the coverage of the system in the city.
The network should be extended in order to
cover the city in such a way that people have a bus
stop within 500-meter distance. The plans should
present a step-wise extension of the bus network,
including bus terminals and interchange points.
Public transport network should be
integrated in the urban fabric and offer good
connections to main attraction points like schools,
universities, hospitals, shopping malls and
industrial parks.
Bus Rapid Transit system (BRT):
BRT is an advanced public transport
system which is growing in popularity in Asia and
worldwide. It is one which utilizes some form of
prioritization and specialization in order to increase
efficiency and quality of service.
Pilots of Bus Rapid Transit are being
developed in Hanoi, Ho Chi Minh city, Binh
Duong, Da Nang. And in Hai Phong the
introduction of four BRT lines is envisaged in the
Adjusted Bus Development Plan (2014).
Comparison of BRT operation with cities
abroad (Case in Seoul, Korea):

Figure 21: BRT system in Seoul

Figure 22: Effective operation of BRT system in
Seoul [9]
Hai Phong has a similar population and
density to cities who have established successful
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BRT networks of different sizes. Next step in Hai
Phong would be to find a possible donor and to
conduct a pre-feasibility study to determine in
detail
which
system
characteristics
and
infrastructural solutions suit best to the conditions
in Hai Phong and which corridor should be
developed as the first BRT line.
The cities that implemented large public
transport improvements have often been developed
from minimal service. An advanced public
transport system establishment to be coupled with
significant urban improvements, transit integration
and future development. And an overhauled system
can lead to greater coverage, more efficiency, better
service and better overall quality of life for citizens.

Besides, to reach the target of bus share 10
-15% in 2020, the city should implement the bus
service improvements (increased frequencies,
increased speeds through bus priority signals and
priority bus lanes), adjust and integrate the fares
and charge parking fees on every private vehicle
trip in the city centre, especially motorcycle
parking. Measures to improve bus speeds and
adjust fares will be critical to the success of the bus
system and parking regulations shall be revised
accordingly.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการให้ความช่ วยเหลือโครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งในประเทศพม่า, สปป.ลาว
และกัมพูชาที่ประเทศไทยได้สนับสนุน โดยได้ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์ของโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ, ข้อมูลการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ,
การพิจารณาการประเมิ นความช่ วยเหลื อ, การดาเนิ นงานและอุป สรรคของการให้ค วามช่ วยเหลื อในปั จจุ บนั ซึ่ งศึกษาจากกรายงานต่ างๆและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทั้งหน่วยงานของประเทศไทยและองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ จากนั้นทาการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน OECD/DAC ซึ่ งในการประเมินนี้ จะมีความสาคัญ 5 ประการได้แก่ 1) ความสอดคล้อง 2)
ประสิ ทธิ ภาพ 3) ประสิ ทธิ ผล 4) ผลกระทบ 5) ความยัง่ ยืน ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่าปั จจัยที่สาคัญในการสนับสนุนโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งคือผลประโยชน์ของประเทศไทยทั้งรู ปแบบการเงิ นและเศรษฐกิ จ ส่ วนปั จจัยที่ มีผลต่อความสาเร็ จและล้มเหลวของ
โครงการ คือ นโยบายและความเห็นพ้องของรัฐบาลทั้งฝั่งประเทศผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือและผูร้ ับความช่วยเหลือ งานวิจยั นี้มีขอ้ เสนอให้ประเทศไทยเพิ่ม
การให้ความช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งแก่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคซึ่งจะส่ งผลดีต่อประเทศ
ไทยในด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คาสาคัญ: โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง, มาตรฐาน OECD/DAC, นโยบายความช่วยเหลือด้านการคมนาคมขนส่ง
Abstract
This research presents guideline to assist transportation infrastructure projects in Myanmar, Cambodia, and Lao PDR that Thai organizations have involved or
partly involved. This research was studied from guideline for the assistance projects critical, priority of assistance project, evaluation of the assistance projects, operation
assistance projects and obstacles that occurred and result in present studied from various reports and in-depth interviews with agencies associated assistance in Thailand and
international organizations. The projects were reviewed by the OECD / DAC project evaluation method, which consists of five topics: 1) objective correspondence 2) project
efficiency 3) project effectiveness 4) impact 5) sustainability. The interview analysis shows that the main contribution to these project initiatives is national benefit on
financial and economic. Also, the main factor that determines the success or failure of these projects are policy and consensus of both nations. This research suggests that
Thai organizations would greater involve in supporting neighboring countries on Transport infrastructure.
Keywords: Transportation Infrastructure, OECD/DAC Evaluation, Transportation Policy
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1. บทนา

2. ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โครงการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น
โดยเฉพาะโครงการบนโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ หรื อการ
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ ประเทศ เช่ น เขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ, เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออกส่ งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ เพิ่มมากขึ้ น
และเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาได้มีโครงการที่ให้ความ
ช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดขึ้นหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับ สปป.ลาว, พม่าและกัมพูชา ได้มีโครงการความช่วยเหลือต่างๆเกิดขึ้น
ทั้งจากการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการและทางการเงินของรัฐบาลไทย
โดยมี ห น่ วยงานหลัก ที่ ใ ห้ ความช่ วยเหลื อด้านการเงิ น หรื อให้ เปล่ าแก่
ประเทศที่ ข อรั บความช่ วยเหลื อ ได้แ ก่ สานัก งานความร่ วมมื อ พัฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)และสานักบริ หารโครงการ ทาง
หลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวงทั้งนี้ โครงการ ความช่ วยเหลื อจะ
มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาโครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ ง ที่ นับ เป็ นอี ก หนึ่ งปั จ จัย ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศและเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของการเชื่ อมโยงระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถนนและสะพานซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณี ศึกษา ตัวอย่างโครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ ง ใน สปป.ลาว พม่ า และกัม พูช า โดยศึ ก ษาความ
ช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานของภาครั ฐ , องค์ก รความช่ วยเหลื อและกลุ่ ม
ประเทศผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อที่สาคัญในเอเชี ย ซึ่ งจะศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน
ของแต่ละโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ, ลักษณะโครงการ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บทบาทของประเทศไทยที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือโครงการ อาทิเช่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการที่ให้ความ
ช่ วยเหลื อ, การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ, ปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ระหว่างการดาเนิ นโครงการและความยัง่ ยืนของโครงการ
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์โครงการโดยอาศัยการประยุกต์ใช้
มาตรฐาน OECD/DAC เพื่อวิเคราะห์และประเมินโครงการพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ งในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ระหว่ า งประเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอี ก ทั้ง ยัง เป็ นแนวทางส าหรั บ การ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้ ค วามช่ วยเหลื อโครงสร้ า งพื้นฐานด้า นการ
คมนาคมขนส่ งระหว่างประเทศที่เหมาะสมในอนาคต
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งในประเทศ
เพื่ อ นบ้า นโดยมุ ม มองขององค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และรั ฐ บาล
ต่างประเทศและจัดทาแนวทางการกาหนดนโยบายของไทยเพื่อพิจารณา
ประเมินโครงการช่วยเหลื อโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งใน
ประเทศเพื่อนบ้าน

ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารู ปแบบการประเมินผลโครงการจากมาตรฐาน
OECD/DACซึ่งเป็ นรู ปแบบการประเมินผลโครงการที่ถูกกาหนด ขึ้นโดย
องค์กรความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและพัมนา (Organization for Economic
and Cooperation and Development หรื อ OECD)โดยคณะกรรมการ ความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพัฒ นา (Development Assistance Committee หรื อ
DAC) โดยจะมีหัวข้อสาคัญ 5 ประการ ซึ่ งสานักงานความร่ วมมือพัฒนา
เศรษฐกิ จ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้า น ได้นิ ย ามเกณฑ์ด ัง กล่ า ว ดัง ต่ อ ไปนี้
(สานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน, 2554)
1) ความสอดคล้ อ ง (Relevance) เป็ นการประเมิ น ความ
สอดคล้องในด้านวิธีการดาเนิ นโครงการจนถึ งกิ จกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการ
ดาเนิ นโครงการกับวัตถุประสงค์, เป้ าหมายและนโยบายของโครงการ
รวมถึ ง การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข องโครงการว่ า สามารถเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรื อไม่
2) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) การประเมินความสามารถใน
การจัดสรรทรัพยากรของโครงการ ซึ่ งนามาพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความยัง่ ยืนของโครงการ ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ และค่าใช้จ่าย
ของโครงการ
3) ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) การประเมินความเหมาะสม
ของปั จจัยที่ จะทาให้ โครงการช่ วยเหลื อสามารถบรรลุ ผลตามแผนการ
ดาเนินงาน หรื อวัตถุประสงค์ของโครงการ
4) ผลกระทบ (Impact) เป็ นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
ทั้งผลลัพธ์ทางตรงและทางอ้อม และทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบ ที่ ส่งผลต่อ
เทคโนโลยี, เศรษฐกิ จ, สังคม, วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ว่าสามารถ
เป็ นไปตามที่ ค าดการณ์ ห รื อไม่ และผลกระทบดังกล่าวสามารถสร้ าง
ความแตกต่างจากเดิมอย่างไร หรื อ ส่งผลกระทบต่อคนอย่างไรบ้าง
5) ความยัง่ ยืน (Sustainability) เป็ นการประเมิ นการบริ ห าร
จัดการโครงการเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดไปแล้ว โดยพิจารณาจากการดาเนิ น
โครงการและการบารุ งรักษาโครงการ รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความยัง่ ยืนของโครงการ
ส าหรั บ งานวิ จ ัย นี้ ผู้วิ จ ัย ได้น ามาตรฐาน OECD/DAC มา
ประยุก ต์ใ ช้ส าหรั บ การประเมิ น โครงการโครงสร้ างพื้น ฐานด้า นการ
คมนาคมขนส่ งในแต่ละโครงการ

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั นี้ เ ป็ นงานวิ จยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitive Research)โดย
ใช้ก ารเก็ บ ข้อมู ล จากการทบทวนงานวิ จ ัยที่ เ กี่ ย วข้อ งในการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นการคมนาคมขนส่ ง ของ
ประเทศไทย,องค์กรความช่ วยเหลือระหว่างประเทศและกลุ่ม ประเทศ
ผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อที่ สาคัญในเอเชี ยแก่ ประเทศ สปป. ลาว, พม่าและ
กัมพูชารวมถึ งการสัมภาษณ์เชิ งลึ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและได้สารวจ
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ข้อ คิ ด เห็ น ของหน่ ว ยงานภาคเอกชนด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาการประเมิ นโครงการความช่ วยเหลื อ
ด้านการคมนาคมขนส่ งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาทา
การวิเคราะห์โครงการตัวอย่างโดยใช้การประเมินผลโครงการมาตรฐาน
OECD/DAC เพื่อพิจารณาถึ งความเหมาะสมของโครงการ ซึ่ งในแต่ละ
ด้านจะมีรายละเอียดดังนี้
ในด้ า นความสอดคล้ อ งของโครงการจะพิ จ ารณาจาก
ยุทธศาสตร์ ค วามสอดคล้อ งระหว่า งประเทศรวมถึ งความสอดคล้อ ง
นโยบายหลักในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างประเทศและ
ภูมิภาคเป็ นหลัก ได้แก่ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือกับประเทศเพื่ อนบ้าน
ความ
สอดคล้ อ ง กั บ กรอบอนุ ภู มิ ภ าค (ACMECS, GMS),
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559),
ความสามารถในการขยายเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึ งความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการเชื่ อมโยงกัน ระหว่างประเทศส่ งผล
ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน ในภาพรวมของภูมิภาค
ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ด้านความมีประสิ ทธิ ภาพของโครงการจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
การดาเนิ นโครงการกับแผนงานที่ ว างไว้ โดยจะมองถึ งภาพรวมของ
โครงการว่า มี การด าเนิ น งานสอดคล้อ งกับ แผนงานหรื อ ไม่ ซึ่ งจะมี
ตัว ชี้ วัด คื อ ความสามารถในการด าเนิ น งานตามขอบเขตที่ ก าหนด,
ความสามารถในการดาเนิ นงานตามระยะเวลาที่กาหนด
ด้านความมีประสิ ทธิผลของโครงการ จะเป็ นการพิจารณาการ
ประเมินผลสาเร็ จ ในที่น้ ี คือการขยายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณ
โครงการนั้นๆ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่คาดการณ์หลังจากที่โครงการเสร็ จ
สิ้ น แล้ว โดยส่ งผลต่อการค้า และการลงทุน และพิ จารณาว่าโครงการ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
ด้านผลกระทบของโครงการ
จะพิจารณาว่าเกิดส่ งผล
กระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างไรหลังจากการสร้ างโครงการเสร็ จ
สิ้ น ด้า นความยัง่ ยืน ของโครงการพิ จ ารณาจาก ความสามารถในการ
บริ หารจัดการโครงการ ว่าสามารถดาเนิ นการเพื่อให้โครงการดารงอยู่
จนกว่าสิ้นสุ ดอายุโครงการหรื อไม่

4. ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์เชิ งลึ กผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องการให้ ค วาม
ช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยจะพิจารณาเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มองค์กรการเงิน ระหว่างประเทศ
ได้แก่ World Bank, ADB 2) กลุ่มประเทศผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อที่ ส าคัญ
ในเอเชี ย ได้แก่ ประเทศจีน, ญี่ปุ่นและเกาหลี ใต้ 3)กลุ่มหน่ วยงานที่ให้
ความช่ วยเหลื อของประเทศไทย ได้แก่ สพพ. และกรมทางหลวง และ
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคเอกชน โดยสอบถามในประเด็น
ข้อมูลหลักเกณฑ์ของโครงการที่ให้ความช่ วยเหลื อ, ข้อมูลการจัดล าดับ
ความสาคัญของโครงการที่ให้ความช่วยเหลื อ ,การพิจารณาการประเมิน

ความช่ ว ยเหลื อ โครงการ, การด าเนิ น งานในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ,
ปัญหาและอุปสรรคของการให้ความช่วยเหลือในปั จจุบนั
ในประเด็ น ข้ อ มู ล หลั ก เกณฑ์ ข องโครงการที่ ใ ห้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม องค์ ก รการเงิ น ระหว่ า งประเทศจะเน้ น ในด้า นการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อลดปั ญหาความยากจนของประเทศและเพิ่ม
คุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกลุ่มประเทศผูใ้ ห้ความช่ วยเหลือ ที่
สาคัญในเอเชี ยโดยส่ วนมากจะให้ความช่วยเหลื อในระดับทวิภาคี ซึ่ งจะ
ขึ้นกับ GNI/capital ของประเทศที่รับความช่วยเหลือ โดยจะเน้นโครงการ
ที่อยูใ่ นแผนพัฒนาหลักในการเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศ
ส่ วนหลักเกณฑ์การให้ความช่ วยเหลื อโครงการของประเทศ
ไทยจะผลประโยชน์ท้ งั ด้านการเงินและเศรษฐกิ จโดยตรงหรื อโดยอ้อม
และต้องเป็ นโครงการที่ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ประเทศเพื่อน
บ้าน โดยจะเน้นโครงการที่เชื่อมโยงในกรอบภูมิภาคอาเซียน
ในส่ วนประเด็นข้อมูลการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ที่ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มองค์กรการเงินระหว่างประเทศ จะพิจารณาจาก
ความต้องการของประเทศที่ขอรับความช่ วยเหลื อ โดยเน้นโครงการใน
ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นโครงการโครงสร้ า งพื้ นฐาน
โดยเฉพาะโครงการโครงสร้ างพื้นฐานที่อยูบ่ นเครื อข่ายของ GMS กลุ่ม
ประเทศผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อที่ สาคัญในเอเชี ย โดยส่ วนมากจะพิจารณา
ลาดับความสาคัญจากโครงการผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันในระดับภูมิภาค
ส่ วนประเทศไทยจะลาดับความสาคัญของ โครงการจากการ
ได้รับผลประโยชน์ของประเทศหรื อการผ่านมติ ครม. ในประเด็นการ
พิจารณาการประเมินความช่วยเหลือโครงการในของกลุ่มองค์กรการเงิน
ระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อที่สาคัญในเอเชี ยจะ
มีแนวทางในการพิจารณาเพื่อประเมิ นความช่ วยเหลื อของตนเอง ส่ วน
ประเทศไทยจะพิจารณาจากการที่ประเทศไทยได้ รับผลประโยชน์เป็ น
หลักในประเด็นด้านการดาเนินงานในการให้ ความช่วยเหลือในของกลุ่ม
องค์กรการเงิ นระหว่างประเทศและกลุ่ม ประเทศผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อที่
สาคัญในเอเชีย จะมีการดาเนิ นการให้ความช่ วยเหลื อดาเนิ นตามแนวทาง
ตามมาตรฐาน ของแต่ละองค์กรเป็ นหลักและผลประโยชน์ที่ประเทศที่
ขอรั บ ความช่ วย เหลื อจะได้รับในภาพรวมส่ วนในด้านแนวทางความ
ช่ วยเหลือด้านโครง สร้ างพื้นฐานจะพิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิ จของ
ประเทศเป็ นหลัก และโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการเชื่ อมโยงของภูมิภาค
ส่ วนประเทศไทยจะด าเนิ น การให้ ค วามช่ วยเหลื อ ตามใบค าร้ อ งของ
ประเทศที่ ขอรั บความช่ วยเหลื อและเป็ นโครงการที่ประเทศไทยได้รับ
ผลประโยชน์ ในประเด็นปั ญหาและอุปสรรคของการให้ความช่วยเหลือ
ในของกลุ่มองค์กรการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศผูใ้ ห้ความ
ช่ วยเหลื อที่สาคัญ ในเอเชี ยจะมีปัญหาในด้านสถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศและการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย ส่ วนประเทศไทยมี ปัญหา
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ
ในด้านข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกภาคเอกชน พบว่า
ประเทศไทยยังไม่จาเป็ นที่จะให้ความช่ วยเหลื อโครงสร้ างพื้นฐานด้าน
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คมนาคมขนส่ งแก่ประเทศเพื่อนบ้านมากเท่าใดนักและรัฐบาลไทยควรจะ
ให้ความสาคัญและแก้ไขปั ญหาของประเทศและผูป้ ระกอบการไทยเป็ น
ลาดับต้น เนื่องจากปัญหางบประมาณที่มีจากัด หากจะให้ความช่วยเหลื อ
ควรจะเป็ นโครงการที่เอื้อประโยชน์โดยมากแก่การค้าและขนส่ งของไทย
และในปัจจุบนั นโยบายของรัฐบาลจะเน้นแค่โครงการโครงสร้ างพื้นฐาน
ซึ่ งไม่เ พียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ ควรจะมีการเพิ่มด่านชายแดนหรื อพิธีการทางศุลกากร อีกทั้งใน
หลายเส้นทางยังมีปัญหาในด้านกฎหมายทาให้ไม่เกิดความเชื่อมโยงกัน

ทะเบี ย นกับ กรมศิ ล ปากรจึ ง ต้อ งมี ก ารจัด ท ารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5. ผลการวิจยั
ในการนาเสนอจะข้อยกตัวอย่างโครงการจานวน 4 โครงการ
จากทั้งหมด 16 โครงการ
5.1ข้อ มู ล ทั่ว ไปของโครงการตั ว อย่ า งและสถานะของ
โครงการในปัจจุบนั
5.1.1โครงการโครงข่ายทางหลวงเชื่ อมจุดผ่านแดนที่บา้ น
หนองเลี่ยม-สตึงบท (กรมทางหลวง, 2558)
ในปั จ จุ บ ัน การค้า บริ เวณชายแดนระหว่ า งประเทศไทยกัมพูชา บริ เวณจุดผ่านแดนถาวร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ ว ทาให้จุดผ่านแดนดังกล่าวเกิดความ หนาแน่นและไม่มีความ
สะดวกในการขนส่ งสิ นค้าและคน เนื่องจากมีความหนาแน่นเป็ นจานวน
มากส่ งผลให้เกิ ดการติ ดขัดของการจราจรบริ เ วณด่ านพรมแดนจากรถ
ที่มาขนส่งสิ นค้า และนักท่องเที่ยวที่มาซื้ อสิ นค้าบริ เวณตลาดโรงเกลือ
ดัง นั้น ทั้ง ประเทศไทยและประเทศกัม พู ช าจึ ง มี ค วามเห็ น
ร่ ว มกัน ว่ า ควรจะเปิ ดจุ ด ผ่า นแดนแห่ ง ใหม่ ภ ายใต้เ พื่ อ แยก คนและ
สิ นค้าออกจากกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความแออัดของจุ ดผ่านแดน ความ
สะดวกของรถขนส่งสิ นค้า และความปลอดภัยของคน โดยการขยายพื้นที่
แห่งใหม่บริ เวณชายแดน คือ บริ เวณ บ.สตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.
บันเตียเมียนเจย ในประเทศกัมพูชา เพื่อสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดน
ถาวรแห่ งใหม่ใ นการรองรั บการส่ งออกและการนาเข้าสิ น ค้าระหว่าง
ประเทศและด่ านคลองลึ กเป็ นด่านสาหรั บนักท่องเที่ ยวและการค้าขาย
ของคนในพื้ นที่ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 3,563.52 ล้านบาทภายใต้
ขอบเขตงานโครงการโครงข่ายทางหลวง เชื่ อมโยงจุดผ่านแดนที่ บ ้าน
หนองเอี่ยน - สตึงบทขยายเส้นทางจราจรเป็ น 4 เลนจุดเริ่ มต้นโครงการ
บริ เ วณทางหลวงหมายเลข 33 ถึ ง บ.หนองเอี่ ย น ต.ท่ า ข้า ม อ.อรั ญ
ประเทศ จ.สระแก้ว กับพื้นที่ บ.สตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตีย
เมี ย นเจย ประเทศกัม พู ช า ส าหรั บ สถานะปั จ จุ บ ัน คื อ อยู่ร ะหว่ า งการ
ดาเนิ นการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2561
ในด้ า นปั ญ หาที่ ส าคัญ และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น
โครงการคื อ ปั ญ หาด้ า นข้ อ จ ากัด ของพื้ น ที่ ใ นการพัฒ นาโครงการ
เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่เพียงพอทาให้ตอ้ งมีการเวนคืนพื้นที่เพื่อพัฒนา
โครงการส่ งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับโครงการและปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมเนื่ องจากพื้นที่ โครงการมี ทางผ่านใกล้โบราณสถานที่ ข้ ึน

รู ปที่ 1 แผนที่ต้ งั โครงการ
ที่มา: กรมทางหลวง
5.1.2 โครงการก่ อ สร้ า งทางสะพานข้า มแม่น้ า เมยแห่ ง ที่ 2
อ. แม่สอด (กรมทางหลวง, 2558)
เนื่องจากการค้าชายแดนมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิภาคมากขึ้ น ท าให้ส ร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จแก่ ประเทศ
ไทยและส่ งเสริ มความสามารถในการค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่ อน
บ้าน โดยเฉพาะการค้าชายแดนผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตากและประเทศ
พม่าส่ งผลให้พ้นื ที่ชายแดนแม่สอดเป็ นพื้นที่ เศรษฐกิจสาคัญที่รัฐบาลให้
การสนับสนุ นโดยการผลักดันให้ เกิ ดเขตเศรษฐกิ จแม่ สอด ทาให้มีมติ
เห็ นชอบจากครมในการก่อสร้ างสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่าแห่ งที่ 2 โดย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 3,670 ล้านบาท ภายใต้ขอบเขตโครงการก่อสร้ าง
ทางสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่ งที่ 2 อ. แม่สอดสาหรับสถานะปัจจุบนั คือ
อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2561
ในด้ า นปั ญ หาที่ ส าคัญ และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น
โครงการคือปัญหาด้านเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยและพม่าที่ยงั ไม่
มีความแน่นอนและชัดเจนดังนั้นการออกแบบในการวางตาแหน่งสะพาน
ใน เบื้องต้นจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูแ้ ทนทั้ง 2 ฝ่ ายเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบทั้งในด้านกฏหมายและเทคนิ คในอนาคต

รู ปที่ 2 แผนที่ต้งั โครงการ
ที่มา: กรมทางหลวง
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5.1.3 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
หนองคาย-ท่านาแล้ง สปป. ลาว (สพพ., 2555)
โครงการรถไฟท่านาแล้งมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
และปรับปรุ งระบบโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง
ของ สปป.ลาว เพื่ อ สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ของ สปป.ลาว ให้ มี ก าร
เจริ ญเติ บ โตและลดความยากจนของประชาชน อี ก ทั้ง เป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค โครงการเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟผ่านทวีปเอเชี ยไปทวีปยุโรปซึ่ งเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการค้า , การบริ ก าร, การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ยว
ระหว่างประเทศสมาชิกให้มีความสะดวกในการ คมนาคมขนส่ งเพื่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 197
ล้านบาทภายใต้ขอบเขตงานก่อสร้ าง ทางรถไฟเชื่ อมต่อระหว่างจังหวัด
หนองคาย–ท่านาแล้ง สปป.ลาว ระยะทางรถไฟ 3.5 กิ โลเมตรสาหรั บ
สถานะปัจจุบนั คือก่อสร้าง แล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2550
ในด้ า นปั ญ หาที่ ส าคัญ และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น
โครงการคือปั ญหาด้านการเชื่ อมต่อจากสถานี ท่านาแล้งไปยังเวียงจันทร์
สปป.ลาวที่ยงั ไม่ได้มีการมีการก่ อสร้ างเพิ่มเติมทาให้ขาดความต่อเนื่ อง
ของการคมนาคมขนส่ งระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ทั้งในด้าน
สิ นค้าและคน ซึ่งส่งผลให้ยงั ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร

และนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป. ลาว ให้มีความสมบูรณ์ มากยิง่ ขึ้น
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 718 ล้านบาท ภายใต้ขอบเขตงานโครงการจะมี
การก่ อ สร้ า ง ประกอบด้ว ย งานก่ อ สร้ า งอาคารด่ า นฝั่ ง ลาว และงาน
ก่อสร้างถนนจากภูดู่-เมืองปากลาย มีระยะทางรวมประมาณ 32 กิโลเมตร
โดยแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน 1) เส้นทางหลักของโครงการ มีจุดเริ่ มต้นด่านช่อง
ภูดู่ จังหวัดอุตรดิ ตถ์และมีจุดสิ้ นสุ ดที่บา้ นแก่ งสาว เมืองปากลาย สปป.
ลาว ระยะทางรวม 27.6 กิ โลเมตร 2) เส้นทางท้องถิ่ นระยะทางรวม 4.3
กิ โลเมตร แบ่งเป็ น 2 ช่ วง ได้แก่ - ช่ วงที่ 1 บริ เวณบ้านผาแก้ว ระยะทาง
1.8 กิ โ ลเมตร - ช่ ว งที่ 2 บริ เ วณบ้า นบ่ ม เลา ระยะทาง 2.5 กิ โ ลเมตร
สาหรับสถานะปั จจุบนั คือก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2557
ในด้ า นปั ญ หาที่ ส าคัญ และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น
โครงการคือปัญหาด้านการนาเข้าวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องจักรจากประเทศ
ไทยที่ ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุ ป ระสงค์โดยเฉพาะน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ซึ่ งทาง
สปป. ลาวเกรงว่าจะมีการลักลอบนาไปจาหน่าย

3) โครงการก่อสร้ างเส้นทางรถไฟเชื่ อมต่อระหว่างจังหวัด
หนองคาย-ท่านาแล้ง สปป. ลาว (สพพ., 2555)

รู ปที่ 4 แผนที่ต้งั โครงการ
ที่มา: สพพ.
รูปที่ 3 แผนที่ต้ งั โครงการ
ที่มา: สพพ.
5.1.4 โครงการก่อสร้ างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ถึง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว (สพพ., 2558)
เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาพื้นที่
และเศรษฐกิจของเมืองคู่แฝดเพื่อสนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรนทาง
การค้าชายแดนให้เป็ นจุดผ่านแดนถาวรและจะส่ งเสริ มการขยายตัวด้าน
การค้า ชายแดน, การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย วทั้ง ประเทศไทย และ
สปป.ลาว อีกทั้งโครงการนี้เป็ นโครงการเชื่ อมโยงกับโครงการที่ให้ ความ
ช่ วยเหลื อของ สพพ.ก่ อนหน้านี้ จึงจะเป็ นการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพระบบ
คมนาคมขนส่ งระหว่างภาคเหนื อตอนล่าง (จังหวัดอุตรดิตถ์) ของไทย

5.2 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการตัวอย่าง
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของโครงการตัว อย่า งโดยการ
สัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องและการสื บ ค้น ข้อมู ล นั้น จะนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้วยเกณฑ์ OECD/DAC
ตามหัว ข้อ ในข้า งต้น โดยประเมิ น สถานะโครงการ ณ ปั จ จุ บ ัน ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
5.2.1โครงการโครงข่ายทางหลวงเชื่ อมจุดผ่านแดนที่บา้ น
หนองเลี่ยม-สตึงบท
ส าหรั บ สถานะปั จจุ บ ั น ของโครงการอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนิ นการก่อสร้ างซึ่ งจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาการค้าชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาบริ เวณตลาด
โรงเกลือที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว จนทาให้จุดผ่านแดนดังกล่าวเกิด
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ความหนาแน่นและไม่มีความสะดวกต่อผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งการเกิ ดโครงการ
จะทาให้มีผลประโยชน์ คือ 1) ผลประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การใช้ยานพาหนะ 2) ผลประโยชน์จากการประหยัดเวลาในการเดิ นทาง
3) ผลประโยชน์จากการลดมูลค่าความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุบนถนน ซึ่ ง
ตรงกับความเห็นร่ วมระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่จะสนับสนุนให้
เกิดโครงการ
จากข้ อ มู ล โครงการสามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
โครงการตามมาตรฐาน OECD/DAC ได้ดงั นี้
1. ความสอดคล้อง
โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกับ กรอบความร่ วมมื อ ทาง
เศรษฐกิ จในอนุ ภูมิภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขงเพื่ อสนับสนุ นการเชื่ อมโยงการ
คมนาคมคม ขนส่งระหว่างประเทศแนวพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ จึงถือว่าผ่าน
ในด้านความสอดคล้อง
2. ประสิ ทธิภาพ
โครงการสามารถด าเนิ น ตามขอบเขตงานที่ ว างไว้ และ
สามารถดาเนินตามระยะเวลาที่กาหนด จึงถือว่าผ่านในด้านประสิ ทธิ ภาพ
3. ประสิ ทธิผล
เนื่ อ งจากสถานะปั จ จุ บ ัน ของโครงการคื อ อยู่ร ะหว่ า งการ
ดาเนิ นการก่อสร้ างซึ่ งจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2561 จึงทาให้ไม่สามารถ
ประเมินประสิ ทธิผลของโครงการได้
4. ผลกระทบ
ผลกระทบด้านสังคมพบว่าโครงการนี้มีผลทาให้คุณภาพชี วิต
ของประชาชนในพื้นที่บริ เวณโครงการดีข้ ึนและยังส่ งผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศกัม พู ช าอี ก ด้ ว ย ในด้ า นผลกระทบด้า น
สิ่ งแวดล้อมโครงการทาการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น หรื อ
IEE จึงถือว่าผ่านในด้านผลกระทบ
5. ความยัง่ ยืน
โครงการมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิ จของ
โครงการเป็ นการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการใช้ทรั พยากรเมื่อเที ยบกับ
ผลประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิ จที่ ไ ด้รั บ จากโครงการ แต่ ไม่ มี ผลการ
ติดตามความยัง่ ยืนของโครงการ จึงถือว่าไม่ผา่ นในด้านความยัง่ ยืน
จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ OECD/DAC ทั้ง 5 ประการ
พบว่าโครงการโครงข่ายทางหลวงเชื่ อมจุดผ่านแดนที่ บา้ นหนองเลี่ ยมสตึงบทไม่ผา่ นการประเมินในภาพรวมโดยผูว้ ิจยั
5.2.2 โครงการก่ อ สร้ า งทางสะพานข้า มแม่ น้ า เมยแห่ ง ที่ 2
อ. แม่สอด
ส าหรั บ สถานะปั จจุ บ ั น ของโครงการอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนิ นการก่อสร้ างซึ่ งจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ.2561ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
สนับสนุนการค้าชายแดน ที่มีบทบาทสาคัญในการสนับ สนุนการพัฒนา
ภูมิภาคส่ งผลถึ งความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จแก่ ประเทศไทย โดยเฉพาะ
การค้าชายแดนผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตากและประเทศพม่าส่งผลให้

เป็ นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญที่รัฐบาล ให้การสนับสนุนทาให้มีมติเห็นชอบ
จากครม.ของไทยและประเทศพม่า ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่า แห่ งที่ 2
จากข้ อ มู ล โครงการสามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
โครงการตามมาตรฐาน OECD/DAC ได้ดงั นี้
1. ความสอดคล้อง
โครงการสอดคล้อ งกับ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ า โขง, ยุท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี –
เจ้าพระยา–แม่ โขง,ความริ เ ริ่ มแห่ งอ่ าวเบงกองและการสนับ สนุ นการ
จัดตั้งเขต เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จึงถือว่าผ่านในด้านความสอดคล้อง
2. ประสิ ทธิภาพ
โครงการสามารถด าเนิ น ตามขอบเขตงานที่ ว างไว้ และ
สามารถดาเนิ นตามระยะเวลาที่กาหนด จึงถือว่าผ่านในด้านประสิ ทธิ ภาพ
3. ประสิ ทธิผล
เนื่ อ งจากสถานะปั จ จุ บ ัน ของโครงการคื อ อยู่ร ะหว่ า งการ
ดาเนิ นการก่ อสร้ างซึ่ งจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2561 จึ งทาให้ไม่สามารถ
ประเมินประสิ ทธิผลของโครงการได้
4. ผลกระทบ
ผลกระทบด้านสังคมพบว่าโครงการนี้ มีผลทาให้คุณภาพชี วิต
ของประชาชนในพื้นที่บริ เวณโครงการดีข้ ึน และยังส่ งผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าอีกด้วย ในด้านผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
โครงการได้จดั ทา IEE และ EIA เพื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการต่อสิ่ งแวดล้อม จึงถือว่าผ่านในด้านผลกระทบ
5. ความยัง่ ยืน
โครงการมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิ จของ
โครงการเป็ นการวิเคราะห์ ความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ ท างด้านเศรษฐกิ จที่ ไ ด้รั บ จากโครงการ แต่ ไม่ มีผลการ
ติดตามความยัง่ ยืนของโครงการ จึงถือว่าไม่ผา่ นในด้านความยัง่ ยืน
จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ OECD/DAC ทั้ง 5 ประการ
พบว่าโครงการก่อสร้ างทางสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่ งที่ 2 อ. แม่สอดไม่
ผ่านการประเมินในภาพรวมโดยผูว้ ิจยั
5.2.3โครงการก่ อ สร้ า งเส้ น ทางรถไฟเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
จังหวัด หนองคาย-ท่านาแล้ง สปป. ลาว
สถานะปั จจุบ นั คื อก่ อสร้ า งแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2550 ซึ่ งมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศไทยและ
สปป.ลาว โดย สปป.ลาวเป็ นประเทศผูผ้ ลิตอุตสาหรรรมที่สาคัญรวมถึง
แรงงานต่างชาติ ทาให้ประเทศไทยสามารถใช้วตั ถุดิบและแรงงานจาก
สปป. ลาว ในขณะเดี ยวกัน การเชื่ อมโยงโครงข่ายทางรถไฟจะท าให้
สปป.ลาว มีทางออกทางทะเลเพื่อกระจายสิ นค้าไปยังประเทศต่างๆ
จากข้ อ มู ล โครงการสามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
โครงการตามมาตรฐาน OECD/DAC ได้ดงั นี้
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1. ความสอดคล้อง
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาและปรั บ ปรุ ง
ระบบโครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งของ สปป.ลาว
อีกทั้งยังสอดคล้องกับกรอบความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค (ASEAN, GMS, ACMECS)จึงถือว่าผ่านในด้าน ความสอดคล้อง
2. ประสิ ทธิภาพ
โครงการสามารถด าเนิ น ตามขอบเขตงานที่ ว างไว้ แต่ ไ ม่
สามารถดาเนิ นตามระยะเวลาที่ก าหนด คือเกิ ดการล่าช้าของโครงการ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จฟองสบู่แตกในภูมิภาคเอเชี ย เมื่อ พ.ศ.2540จึงทา
ให้โครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ สายนี้ ตอ้ งชะงักลง จึงถือว่าไม่ผ่านใน
ด้านประสิ ทธิภาพ
3. ประสิ ทธิผล
โครงการมีการขนส่ งสิ นค้าขนาดใหญ่หรื อจานวนมากโดย
การขนส่ งทางรางท าให้ เ กิ ดการพัฒนาบริ เ วณพื้ นที่ โดยรอบและเพิ่ ม
รายได้แก่ชุมชนแต่ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ คาดการณ์ ไว้ในตอนแรก
เนื่องจากขาดการเชื่ อมต่อจากสถานีท่านาแล้งไปยังเมืองเวียงจันทร์ สปป.
ลาว ซึ่ งไม่ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ว างไว้ จึ ง ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นในด้ า น
ประสิ ทธิผล
4. ผลกระทบ
ผลกระทบด้านสังคมพบว่าโครงการนี้มีผลทาให้คุณภาพชี วิต
ของประชาชนในพื้นที่บริ เวณโครงการดีข้ ึน และยังส่งผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จของ สปป. ลาวอีกด้วย ในด้านผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
โครงการไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จึงถื อว่าไม่ผ่านใน
ด้านผลกระทบ
5. ความยัง่ ยืน
หลังจากดาเนิ นการก่อสร้ างเสร็ จสิ้ นจนถึ งปั จจุบนั โครงการ
อยู่ภ ายใต้ก ารบริ หารงานของกระทรวงโยธาธิ ก ารและขนส่ ง เป็ น
หน่ วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่ งได้บารุ งรักษาและบริ หารโครงการเป็ น
อย่างดี จึงถือว่าผ่านในด้านความยัง่ ยืน
จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ OECD/DAC ทั้ง 5 ประการ
พบว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่ อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคายท่านาแล้ง สปป. ลาว ไม่ผา่ นการประเมินในภาพรวมโดยผูว้ ิจยั
5.2.4 โครงการก่อสร้ างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ถึง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
สาหรับสถานะปั จจุบนั คือก่ อสร้ างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2557
ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาพื้นที่ และเศรษฐกิ จของเมื องคู่
แฝดและส่ งเสริ มการขยายตัวด้านการค้าชายแดน, การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและสปป.ลาว อีกทั้งยังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ
คมนาคมขนส่ งระหว่างภาคเหนื อ ตอนล่าง (จังหวัดอุตรดิ ตถ์) ของไทย
และนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป. ลาวให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

เนื่ องจากโครงการเชื่ อมโยงกับ โครงการที่ให้ความช่ วยเหลือของ สพพ.
ในก่อนหน้านี้
จากข้ อ มู ล โครงการสามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
โครงการตามมาตรฐาน OECD/DAC ได้ดงั นี้
1. ความสอดคล้อง
โครงการสอดคล้องกับ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 7 ของ สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2554-2558 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 ของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 จึงถือว่าผ่านในด้านความสอดคล้อง
2. ประสิ ทธิภาพ
โครงการสามารถด าเนิ น ตามขอบเขตงานที่ ว างไว้ และ
สามารถดาเนิ นตามระยะเวลาที่กาหนด จึงถือว่าผ่านในด้านประสิ ทธิ ภาพ
3. ประสิ ทธิผล
โครงการท าให้ เ กิ ด การสนับ สนุ น และส่ ง เสริ มให้ มี ก าร
ขยายตัว ด้า นการค้า ชายแดน, การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง ในฝั่ ง
ประเทศไทย และ สปป.ลาว มากขึ้นนอกจากนี้โครงการนี้ เป็ นเส้นทางที่มี
ความ ได้ เ ปรี ยบสามารถช่ ว ยลดระยะทางคมนาคมขนส่ งและ
ประหยัดเวลาการเดินทางทาให้ลดต้นทุนด้านโลจิสติส์ และส่ งเสริ มด้าน
การท่องเที่ยว โดยเป็ นเส้นทางเชื่ อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างล้านนา
ล้านช้าง และแหล่ งมรดกโลกสามารถสร้ างการจ้างงานและเพิ่มรายได้
ให้ ก ั บ ชุ ม ชนบริ เวณพื้ น ที่ แ ละใกล้ เ คี ย งของโครงการ ซึ่ งตรงกั บ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงถือว่าผ่านในด้านประสิ ทธิผล
4. ผลกระทบ
โครงการมีผลกระทบด้านการโยกย้ายที่อยูอ่ าศัยของประชากร
เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เนื่ องจากประชาชนที่ อยู่อาศัยในบริ เวณดังกล่ าว
ให้ความร่ วมมือในการโยกย้ายที่ อยู่อาศัยเป็ นอย่างดี จึ งไม่มีปัญหาการ
เวนคืนที่ดินและพบว่าโครงการนี้ มีผลทาให้คุณภาพ ชี วิตของประชาชน
ในพื้นที่บริ เวณโครงการดี ข้ ึน และยังส่ งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศทั้ง สอง แต่ ใ นด้า นสิ่ ง แวดล้อ มโครงการไม่ ไ ด้ ท า EIA
จึงถือว่าไม่ผา่ นในด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ความยัง่ ยืน
หลังจากดาเนิ นการก่อสร้ างเสร็ จสิ้ นจนถึ งปั จจุบนั โครงการ
อยู่ภายใต้การบริ หารงานของกระทรวงการคมนาคมขนส่ งใน ประเทศ
กัมพูชา แต่ สพพ. ไม่ได้ติดตามผลความยัง่ ยืนของโครงการ จึงถือว่าผ่าน
ในด้านความยัง่ ยืน
จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ OECD/DAC ทั้ง 5 ประการ
พบว่าโครงการก่ อสร้ างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิ ตถ์) ถึ ง เมือง
ปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาวไม่ผ่านการประเมิ น ในภาพรวมโดย
ผูว้ ิจยั
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จากการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการตัวอย่างโดยผุว้ ิ จยั
ทั้ง 4 โครงการในด้านต้น สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1ผลการสรุ ปการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการตัวอย่าง ตาม
มาตรฐาน OECD/DAC
มาตรฐาน OECD/DAC

โครงการ
1
โครงการโครงข่ายทาง
หลวงเชื่อมจุดผ่านแดนที่
บ้านหนองเลี่ยม
-สตึงบท
โครงการก่อสร้างทาง
สะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่ง
ที่ 2 อ. แม่สอด
โครงการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟเชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดหนองคาย-ท่านา
แล้ง สปป. ลาว
โครงการก่อสร้างถนนจาก
ภูดู่
(อ.บ้านโคก จ.
อุตรดิตถ์) ถึง เมืองปากลาย
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

3

4

5

ผ่าน ผ่าน

-

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ผ่าน ผ่าน

-

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ผ่าน

2

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่าน
ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ไม่
ผ่าน
ผ่าน

* - คือ ยังไม่สามารถระบุได้
**มาตรฐาน OECD/DAC 1 คือ ความสอดคล้อง, มาตรฐาน OECD/DAC 2 คือ
ประสิ ทธิ ภาพ ,มาตรฐาน OECD/DAC 3 คื อ ประสิ ทธิ ผล, มาตรฐาน
OECD/DAC 4 คือ ผลกระทบ, มาตรฐาน OECD/DAC 5 คือ ความยัง่ ยืน

6. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ว่ า ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการ
สนับสนุนโครงการความช่ วยเหลือโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ ง ได้แก่ผลประโยชน์ ด้านการเงิ นและเศรษฐกิ จที่ ประเทศไทยจะ
ได้รับจาก โครงการ ส่ วนปั จจัยสาคัญที่รองลงมาคือด้านความ สัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าโครงการที่ดาเนิ นตาม นโยบายของ
กรมทางหลวงโดยส่ วนใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับโครงการ ระหว่างประเทศ
จะต้องมีการผ่านมติ ครม.โดยเฉพาะโครงการที่ส าคัญต่ อประเทศ เช่ น
โครงการบนโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ, เขตเศรษฐกิจพิเศษหรื อ
ความต้องการของพื้นที่และภาคเอกชน โดยโครงการส่ วนมากของกรม
ทางหลวงจะเกิดอุปสรรคในด้านความยัง่ ยืนของโครงการเนื่ องจากกรม
ทางหลวงยังไม่มีห น้าที่ ใ นการรั บผิดชอบถึ งความยัง่ ยืนของโครงการ
ส่วนโครงการที่ดาเนิ นตามนโยบายของ สพพ. จะเป็ นรู ปแบบการให้

ความช่ วยเหลือที่เน้นการให้ความช่ วยเหลื อระหว่าง 2 ประเทศโดยส่ วน
ใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับโครงการที่ประเทศไทยมีส่วน ได้ผลประโยชน์เป็ น
หลัก โดยเฉพาะการได้ผ ลประโยชน์ ท างด้า นการค้า และการลงทุ น
โครงการส่ ว นมากของ สพพ.จะเกิ ด อุ ป สรรคในด้า นผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมของโครงการเนื่ องจากบทบาทของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ที่ มีมากยิ่งขึ้ นทาให้โครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง
โดยส่ วนใหญ่จะต้องมีการทารายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ง สพพ.
ยังไม่มีการดาเนิ นการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากนัก
โดยที่ผ่านมา สพพ.ได้ใช้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมของประเทศที่
ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ และยัง ไม่ มี ม าตรฐานในด้ า นการวิ เ คราะห์
สิ่ งแวดล้อมของตนเอง จะเห็นได้จากผลการประเมินโครงการตัวอย่างทั้ง
4 โครงการซึ่งโครงการที่ดาเนิ นการให้ความช่ วยเหลือโดยกรมทางหลวง
ได้แก่ โครงการโครงข่ายทางหลวงเชื่ อมจุดผ่านแดนที่ บา้ นหนองเลี่ ยมสตึงบทและโครงการก่อสร้ างทางสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่ งที่ 2 อ. แม่
สอดนั้น ผลจากการประเมินโครงการของทั้งสองโครงการคือ ไม่ผา่ นการ
ประเมินโดยผูว้ ิจยั เนื่ องจากโครงการไม่ผ่านการประเมินในด้านความ
ยัง่ ยืนของโครงการในขณะที่โครงการที่ดาเนิ นการให้ความช่วยเหลื อของ
สพพ.ได้แ ก่ โครงการก่ อสร้ างเส้ น ทางรถไฟเชื่ อมต่ อระหว่า ง จังหวัด
หนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาวไม่ผ่านการประเมิน โดยผูว้ ิจยั เนื่ องจาก
โครงการไม่ผ่านการประเมิ นในด้านความประสิ ทธิ ผล, ประสิ ทธิ ภาพ
และผลกระทบของโครงการเนื่ อ งจากโครงการประสบ ปั ญหาภาวะ
เศรษฐกิ จฟองสบู่แตกในภูมิภาคเอเชี ย เมื่อ พ.ศ.2540 จึงทาให้โครงการ
เชื่ อมต่อเส้นทางรถไฟสายนี้ ตอ้ งชะงักลง จึงส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของโครงการ รวมถึงในด้านผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ
ไม่ ไ ด้มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม จึ ง ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นในด้ า น
ผลกระทบ และโครงการก่ อสร้ างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ถึง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ไม่ผ่านการประเมินโดยผูว้ ิจยั
เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จึงถือว่าไม่
ผ่านในด้านผลกระทบ
จากการวิเ คราะห์ การประเมิ นโครงการ พบว่าการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง โดย
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไทยยัง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ใ นการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น
โครงการโดยหลัก เกณฑ์ OECD/DAC เนื่ อ งจากรั ฐ บาลไทยไม่ มี ก าร
กาหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือในด้านโครงสร้ างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ งแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็ นรู ปธรรมและความชัดเจน
ในภาพรวม และขาดการจัดทาแผนของโครงการในระยะกลางและระยะ
ยาว รวมถึ งการให้ ค วามช่ วยเหลื อของหน่ วยงานไทยยังเน้น ไปที่ ร าย
โครงการ ซึ่งโดยมากจะเป็ นเป้าหมายในระยะสั้นมากกว่าการเชื่ อมโยงใน
หลายโครงการหรื อการมองภาพรวมของการพัฒนาในประเทศที่เป็ น
เป้ า หมายในระยะยาวจึ ง ส่ ง ต่ อ ความยัง่ ยื น ของโครงการที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือ รวมถึงบทบาทของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีมากยิง่ ขึ้น
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ทาให้โครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งโดยส่ วนใหญ่
จะต้อ งมี ก ารท ารายงานผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอ
เสนอแนะนโยบายเกี่ ย วกับ การประเมิ น โครงการความ ช่ ว ยเหลื อ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งแก่ประเทศเพื่อน บ้าน คือ
1) นโยบายการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว
กาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในระยะสั้นและระยะยาวของ
การให้ความช่วยเหลื อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู ้
รับและควรมีการให้ความช่ วยเหลื อเชิ งรุ กโดยพิจารณาถึ งผลประโยชน์
ของประเทศไทยเป็ นหลักโดยให้ความช่วยเหลือแก่โครงการที่ขบั เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อทางด้านเศรษฐกิ จและการค้าของประเทศไทย
อาทิ เ ช่ น ยุท ธศาสตร์ ค วามร่ วมมื อ เพื่ อ การพัฒ นาระหว่ า งประเทศ,
ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ (เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ), Eastern Economic
Corridorและเน้ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โครงการ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เชื่ อมโยงของอนุ ภูมิภาคซึ่ งจะส่ งผลให้ประเทศไทยเกิ ด ความเชื่ อมโยง
ทางเศรษฐกิ จและสังคมเพื่อให้เกิ ดการขยายตัวทางการค้า และการลงทุน
แก่ ป ระเทศไทยซึ่ งจะส่ ง ผลถึ ง ความยัง่ ยื น ของโครงการที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เนื่ องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานในด้านการ
คมนาคมขนส่ งเป็ นโครงการในระยะยาว จะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ของ
ประเทศไทย และควรมี ก ารให้ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการแก่ บุ ค ลากรของ
ประเทศผูร้ ับ เพื่อให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภาพในการดู แลรั กษาโครงการที่ ให้
ความช่ ว ยเหลื อ รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ วมของภาคเอกชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์โดยตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์ที่แท้จริ ง
2) นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม
เนื่ องจากที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมของคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติโดยมากได้หายไป หรื ออยูใ่ นสภาพที่
เสื่ อมโทรมและเกิ ดภาวะมลพิษที่ส่ งผลต่อ คุณภาพชี วิตของประชาชน
นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิ งกันใช้ ทรัพยากรธรรมชาติจะ
รุ นแรงมากขึ้ นตามการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาในแต่ละ
ประเทศดังนั้นการพัฒนาโครงการโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ งจะต้องมุ่งให้มี ก ารใช้ท รั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อ เงื่อนไขในการ
ใช้ท รั พ ยากรระหว่า งประเทศทาให้ ห น่ ว ยงานไทยควรจะ ต้อ งมี ก าร
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นปัจจัยในการพิจารณา ด้วย

[2] กรมทางหลวง (2558). รายงานสรุปผู้บริ หาร งานบริ การด้ านวิศวกรรม
การสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงข่ ายทางหลวงเชื่ อมโยงจุดผ่ าน
แดนที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท.
[3] สานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (2554).
รายงานประจาปี 2554.
[4] สานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิ จกับประเทศเพื่อนบ้าน (2555).
รายงานขั้ นสุ ดท้ าย โครงการศึ ก ษาผลกระทบ ผลประโยชน์ และความ
คุ้ ม ค่ า ของโครงการความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ของ สพพ. โครงการ
ก่ อสร้ างเส้ นทางรถไฟเชื่ อมต่ อระหว่ างจังหวัดหนองคาย-ท่ านาแล้ ง สปป.
ลาว.
[5] สานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิ จกับประเทศเพื่อนบ้าน (2558).
รายงานปิ ดโครงการ โครงการก่ อสร้ างถนนจากภู ด่ ู (อ.บ้ า นโคก
จ.อุตรดิตถ์ ) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว.

เอกสารอ้ างอิง
[1] กรมทางหลวง (2558). รายงานขั้นสุ ดท้ าย การศึ กษาความเหมาะสม
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรมและผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการ
ก่ อสร้ างทางสะพานข้ ามแม่ นา้ เมยแห่ งที่ 2 อ.แม่ สอด พร้ อมโครงข่ าย.
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Abstract
Conflicts between human usage of roads and wildlife habitat have been gaining attention in
the recent decades with growing body of knowledge on the issue. Vehicle-animal collision is the
visible and tangible impact to road users. Impacts to wildlife, including road aversion, habitat
fragmentation, and in-breeding, leading to reduced ecosystem biodiversity and lower resilience which
are less visible but very significant. With pressures on both the socio-economic development side and
environmental protection and promotion side, development of new and existing roads need to
consider ways to facilitate connectivity and movement of wildlife across the roads. Throughout
Thailand, there are numerous potential sites for bridging forests each with differing degree of
closeness between forests alongside highways. While some have forest patches adjacent to the
highway, like the corridor on National Highway 304 in Prachinburi Province connecting Khao Yai
and Thaplan National Parks, others have existing land uses such as agriculture, resident, temples, in
the same corridor. This paper presents the study of wildlife corridor on National Highway 317 in
Chantaburi Province where the proposed corridor encompasses human use areas including fruit
orchards and communities. The approximately 2-kilometer-long corridor would connect the Khao Soi
Dao Wildlife Sanctuary with the Khlong Kruewai Chalearm Phrakiat Wildlife Sanctuary where there
are elephant population in both forests. There will be challenges in human coexistence in the corridor
for free movement of elephants. With the proposed design for wildlife crossing over and under
National Highway 317 along with guide fences lining the boundaries of the wildlife corridor, impacts
of the project are assessed and measures are proposed to ensure that existing residents can safely
coexist while animals can thrive sustainably.
Keywords:1) Wildlife corridor, 2) elephant, and 3) sustainable highway
projected to increase by 60% in 2010 to 2050
globally (Ibisch et al., 2016).
While losses from animal-vehicle
collision are the visible and tangible impacts to
road users, a host of less visible impacts to
wildlife include traffic mortality, habitat loss
and
degradation,
pollution,
altered
microclimate and hydrological conditions, and
increased activity in adjacent areas (COST
341). The influences are not localized to the
roadside but widespread both in land and in

1. Introduction
Natural habitat has not been receiving
much weight in the context of highway
development decision in comparison to
economic aspect.
Consequently, highway
development has created vast spreading
network providing linkages between human
populated nodes while leaving natural habitats
extensively fragmented. The remaining
roadless areas are expected to undergo further
fragmentation with the length of roads
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water (Torres, 2016; Trombulak and Frissell,
2000).
In the recent decades, there have been
growing body of knowledge and experiences
on the impacts of habitat fragmentation and
the consequential loss to ecosystem services,
these natural habitats can otherwise provide.
We are in the time that lesson learnt and
success stories start to accumulate and emerge
in several countries, i.e. European countries,
USA, Canada, Malaysia (Markle et al., 2017;
Jacobson, 2005; Yaap et al., 2016, Beier and
Noss, 1998; Gregory et al., 2014).
As for Thailand, after over 10 years of
culmination, the first of its kind wildlife
corridor project by the Department of
Highways is being constructed on the National
Highway 304 along the section bordering
Khao Yai National Park on the left side and
Thap Lan National Park on the right side in the
World Heritage Dong Phayayen - Khao Yai
Forest Complex. Apart from the wildlife
corridor on NH304, there were a small number
of wildlife crossing structures implemented on
various highways as mitigation measures set
forth by environmental impact assessment
(EIA) studies. Evidence of their effectiveness
or the lack thereof still requires further
observations. Stepping away from projectbased efforts, there was a country-wide
feasibility study on ecological corridors for
major forest groups by the Department of
National
Parks,
Wildlife
and
Plant
Conservation (DNP) in 2012. The DNP study
laid out potential ecological corridors bridging
between and within 288 conservation areas in
19 forest groups.

durian, banana) experienced elephants more or
less every harvest season.
Thus the existing conditions pose
socio-economic challenges to the project. This
paper presents highlights from the wildlife
corridor study by the DOH addressing both the
ecological and human use aspects of the
wildlife corridor development proposal.
Impact assessment and mitigation measures
will be presented along with challenges and
outlook for future greener highways.
3. Project site
The project site is situated on NH317
which links Sa Kaeo Province to Chantaburi
Province in North-South direction. The study
examines the section of NH317 between
station km. 27+000 and km. 30+250 bordering
between Makham District and Pong Namrom
District in Chantaburi Province. About 2
kilometers to the east of the NH317 lies the
Khlong Kruewai Chalearm Phrakiat Wildlife
Sanctuary (Patch 1) and around 500 meters to
the west of the NH317 situated the Khlong
Kruewai
Chalearm
Phrakiat
Wildlife
Sanctuary (Patch 3). Khao Soi Dao Wildlife
Sanctuary is located approx. 4 kilometers
away in northwest direction. The premise of
this study is to connect these protected areas.
In terms of NH317 presence in the highway
network, NH317 connects the lower
northeastern region to the eastern region. In
the context of the Eastern Economic
Community (EEC), NH317 is part of the
strategic transportation network supporting the
EEC. It should be noted that at the time of the
study NH317, including the section of interest,
is being widened from 2-lane to 4-lane.

2. Objectives
4. Scope and methodology
The
wildlife
corridor
study
encompasses 5 major components, namely, 1)
ecosystem survey, 2) alternatives study, 3)
engineering, 4)
environmental
impact
assessment, and 5) public involvement.
Ecosystem survey incorporates existing data,
reports, and records review (especially
elephant incident records), interviews, and
field survey. The survey covers the possible
area for the proposed wildlife corridor.
Alternative study utilizes the information
obtained from the ecosystem survey to
propose possible wildlife corridors. Through
selection process involving economic,
engineering, environmental and social impacts

The main objectives are two-fold,
bridging ecosystems and facilitating free
movement for 2 key species, namely, Asian
Elephant (Elephas maximus) and Tiger
(Panthera tigris). The ecological corridor
study also highlighted Eastern forest group as
high priority area by ranking the identified
ecological corridors, among which involves
the corridor currently separated by NH317.
This provides the motivation for the wildlife
corridor study on NH317 by the Office of
Environment and Public Involvement,
Department of Highways under the 2016 fiscal
budget. The proposed wildlife corridor over
NH317 is interspersed by human populated
residents and orchards. The fruit orchards (i.e.
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aspects, the more appropriate solution is
determined.
Engineering work includes
engineering survey, preliminary design of the
wildlife corridor structures, related systems
design, e.g. drainage, utilities, safety facilities,
and cost estimation.
Also traffic management is proposed.
Environmental and social impact assessment
are considered for all environmental factors
following the Guideline for Preparation of
Environmental Impact Statement by Office of
Environment and Public Involvement, DOH
(2010), categorized in four groups, namely,
physical resources, biological resources,
human use values, and quality of life.
The impact assessment goes through
first
screening
leaving
only
those
environmental resources with possible
impacts, then existing condition data
collection and detailed impact assessment
covering all the project development stages
(pre-construction, construction, and operation)
are performed. Mitigation measures and
action plans are then proposed. The final
component
is
public
involvement.
Stakeholders are identified and consultations
are conducted through series of meetings.

The sequences of consultations are
project introduction (public meeting) –
discussing alternatives (focus group) –
presenting the appropriate design (public
meeting) – discussing impacts and draft
mitigation measures (focus group) – project
summary (public meeting). Public meetings
are targeted at all stakeholders to disseminate
project information and receive comments
from a wide audience. Focus group meetings,
on the other hand, are targeted at specific key
stakeholders affected by the project which are
emphasis on discussions from the affected
persons. Public announcements of events and
communication channels through project’s
web site, Facebook, local and major
newspaper are among the public relation
actions carried out in the project.

5. Wildlife situation
For the wildlife situation of the study area, the
spotlight is on elephants. The study compiled
elephant location data from various sources.
Elephant incidents records provided by the
Khlong Kruewai Chalearm Phrakiat Wildlife
Sanctuary officers covers the year 2012 2016.

Figure 1 Compilation of elephant location records and analyzed elephant route across the NH317
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Note that this is just the incidents of
elephant – human conflicts that the officers
dealt with outside the Wildlife Sanctuary, not
indicative of the number of elephants
inhabiting the Wildlife Sanctuary.
Additional elephant siting records
were obtained from Wildlife conservation
information center, Bureau of Wildlife
Conservation, DNP.
Lastly, field survey of elephant
footprints, dung, and surrounding flora,
especially food source plants, and interviews
with local residents provided specific locations
where elephants utilized the area nearby and
alongside NH317 and where elephants crossed
NH317.The appropriate location for the
wildlife crossing structures is situated between
station km.29+562 and km.30+181 near the
Chao Mae Khao Kleu Shrine. The rolling hills
area has lush forest areas bordering both sides
of the NH317 and has nearby no houses or
orchards thus poses no conflict to the locals.
An analysis of elephant siting records
along with topographic features, land uses, and
streams yielded the elephant route in the study
area (Figure 1). The identified elephant route
is an important piece of information shaping
the wildlife corridor design, specifically the
location for wildlife crossing structure.

6. Wildlife corridor design
The decision for location of the
wildlife crossing structures across the NH317
was resultant of the alternatives study and
public consultation.
The site previously
proposed by DNP in their 2012 ecological
corridor study at Khlong Chai (station km.
27+500), despite evidences of elephant
frequently traversing this stream, were avoided
for the reason of social impacts to local
residents with legal land ownership.
The appropriate location for the
wildlife crossing structures is situated between
station km.29+562 and km.30+181 near the
Chao Mae Khao Kleu Shrine. The rolling hills
area has lush forest areas bordering both sides
of the NH317 and has nearby no houses or
orchards thus poses no conflict to the locals.
The fact that there was no elephant crossing
records along this road section is because the
NH317 geometric design has become an
obstacle to elephant crossing.
Hence, the rolling hills feature which
was altered in the NH317 right-of-way,
namely, high embankment in sag segment and
mountain cutting in the crest segment, will be
converted back to resemble natural feature
prior to NH317.

Figure 2 The design of a viaduct for animal underpass and a shallow tunnel for animal
overpass.

(Left) Figure 3 The proposed wildlife corridor comprising
the crossing structure on NH317 and guide
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The proposed wildlife corridor
comprises wildlife crossing structures and
animal guide fences. The wildlife crossing
structures composes 3 continuous sections:
1) a viaduct for wildlife underpass on
km.29+562 – km.29+773 (211 meters),
2) a shallow tunnel on km.29+773 –
km.29+953 (180 meters), and
3) a viaduct for wildlife underpass on
km.29+953 – km.30+181 (280 meters) (Figure
2).
The present embankment and MSE
wall along the sag segment will have to be
removed followed by flora reintroduction
along the wildlife underpass to create natural
ecosystems. The design dimension considers
elephant scale to ensure proper clearance of
the underpass both in terms of height and

width between piers.
Another important
component is the animal guide fences vital to
lead the animal to cross NH317 at the
introduced underpass/overpass. There will be
4 fences stretching out from the edge of the
NH317 where the wildlife crossing structures
begin/end toward the wildlife sanctuary areas
(Figure 3). These fences encapsulate the
wildlife corridor boundary to form a free
ranging corridor for elephants along with other
wild animals. The decision for the alignment
of the fences follow the boundary of the
agricultural land reform (sor-por-kor) areas
(i.e. the corridor is completely outside the
agricultural land reform areas) to avoid socioeconomic impacts to those with legal land
entitlement. Elephant fence design will be
applied for the guide fences.

Figure 3 The proposed
wildlife corridor comprising
the crossing structure on
NH317 and guide fences
encapsulating the corridor
area.

dispersion, noise, vibration, soil erosion, water
pollution. The main impacts to the key
stakeholder groups are in the operation phase
reflecting the changes to how they live or
work in the study area with the development
of the proposed wildlife corridor.
The impacts assessment result is
presented as follows:
1) Impact to the people in the proposed
wildlife corridor
There are 18 households in the propose
corridor that will be directly affected because
they are in the area designated for free
movement of elephants along with other wild
animals. Although elephants will most likely
pass with same seasonality as present, they
will likely experience more frequent incidents,

7. Impact assessment result
Impacts of the proposed project can be
categorized by key stakeholder groups.
Presented here are the important impacts to
those directly affected, namely:
1) people in the proposed wildlife
corridor,
2) people outside the wildlife corridor,
3) local DNP staffs and Royal Forest
Department (RFD) staff.
While the study by DOH considers the
whole range of environmental impact issues in
pre-construction/ construction/ operation
phases, this paper does not present preconstruction/construction phases issues that
are typical of any road construction project.
For example, traffic disruption, accidents, dust
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i.e. fruits/trees eaten or damaged, damage to
property, direct encounter, as the elephants are
confined in the wildlife corridor.
Therefore, their risk of losses to their
properties and lives will likely increase. The
risk of losses can range from increased loss of
harvest and annoyance to injury or death. The
risk perception and tolerance of each
individual differs as reflected in the socioeconomic survey result. The survey revealed
that 60 percent chose to remain in the corridor
as they felt they can handle the coexistence of
elephants just like before. The other 40 percent
expressed concern that they cannot live with
elephants and they do not welcome the project.
With the guide fences lining the corridor to
prevent elephants from wandering off, those
people in the corridor are also fenced in. They
would have to go through allocated gates.
Also since there will be changes to how they
go about in and out of the corridor, this added
difficulty might alter their social relationship
with others outside the corridor. The added
complexity to the impacts for this group is
that, if in case of relocation, compensation
may not be possible. The status of the area is
either a wildlife sanctuary area or a forest
under the Forest Act B.E.2484. In other words,
the residents in the proposed corridor do not
have legal ownership to the land. Their rights
to claim the land may be an issue that will
need investigation.
2) Impact to the people outside the wildlife
corridor
For those outside the fences of the
wildlife corridor, their risk of losses due to
elephants is significantly decreased.
3) Impact to local DNP and RFD staff
Mainly the impacts to the government
agency staff, namely, DNP and RFD, are
added duties. While the implementation of
wildlife corridor is entirely in line with the
mission of the DNP, the local staff will be the
ones bearing the new workload. The new
responsibilities will involve the wild animals
and also people in the corridor. Start from the
construction phase, these staff may have to
assist the construction crew about safe conduct
in case of elephant encounter. When the
corridor is in operation, there will be new
wildlife monitoring work and also poaching
prevention. The monitoring system might
employ new technologies that they will have
to learn. The wildlife corridor will require
maintenance of the trees and forage plants for

wild animals along with other desirable
components for habitat, like salt licks. The
study also proposes a monitoring and warning
system to alert the people in the corridor in the
event of elephants passing through the
corridor. The staff will also have to train
people how to safely coexist in the corridor
with wildlife.
Lastly, in the event of encountering
elephants outside the fences of the corridor,
these staff will have to guide the elephants into
the corridor through designated access gates.

8. Impact mitigation measures
The mitigation measures are presented in
correspondence with the impacts categorized
by the key stakeholder groups as follows.
1) Mitigation measures for the people in the
proposed wildlife corridor
• Implement elephant monitoring and
warning system to monitor elephants’
activities as they enter the wildlife
corridor so that real-time alerts can be
sent out to the residents for
appropriate actions.
• Grow forage plants for wild animals in
the wildlife corridor so that elephants
will less likely to eat or damage the
residents’ fruit produces.
• Setup a fund and compensation
mechanism to pay for damages
incurred to the residents’ properties
and harvests by elephants or other
wild animals. Funding sources are not
limited to governmental budget; they
may be sourced via philanthropic or
corporate social responsibility (CSR)
mechanisms.
• Provide training for the people in the
corridor for appropriate behaviors and
actions in the events of wild animal
encounter.
• Relocate residents who opt to move
out of the wildlife corridor. The
specifics of the assistance will have to
be explored for legal compliance and
the residents’ acceptance.
• Provide access points to enter/exit the
guide fences.
2) Mitigation measures for the people
outside the wildlife corridor
For this group, the impact is mainly
positive with the reduced risk of losses
caused by elephants. However, in the
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3)

unlikely event of elephant damaging their
properties or harvests, there exists the
mechanism for compensation.
Mitigation measures for local DNP and
RFD staff
For the new responsibilities arise with the
project, these local staff shall be equipped
to take on these tasks with sufficient
budget, manpower, and capabilities.
Timely budget allocation, sufficient staff,
and technical assistance are the key
measures.

same time opportunities to learn for future
wildlife corridor implementation.
One major recommendation from the
project for future projects is there should be
closer cooperation between the DOH and DNP
in the planning stage. The case of NH317 is a
clear evidence of the lack of cooperation
between the two agencies at the policy level.
While the DNP found the importance of
wildlife corridor on NH317 to be important in
2012, at the same time the DOH was already
in the progress of allocating budget for 4-lane
widening of NH317 including the very same
section identified as potential corridor. Hence
this study came at a time that there was
already heightened degree of fragmentation
from the road construction. If in the future,
DNP is adamant about achieving forests
connectivity as suggested by their 2012
ecological corridor study, a shared vision for
greener highway network that coexists with
natural habitat network must be crafted
together by DNP and DOH along with other
relevant agencies, i.e. Department of Rural
Roads, Royal Forest Department, Department
of Agricultural Land Reform, etc.

9. Challenges and recommendations
The challenges arise from this study is
how to deal with the local people living and
working in the area of the proposed wildlife
corridor. For the concept of providing a
corridor for free movement of animals, ideally
there should not be human existence in the
same confined area. The concept of land
stewardship in which human coexists with
wildlife has been shown work in cases of
smaller fauna, i.e. a case of Iberian lynx in
Extremadura, Spain (IBERLINCE, 2014).
However, safe and sound coexistence of
human and large animals like elephants
requires diligent management such as the case
documented in Gabon (FAO, 2017).
Also
human
presence
may
significantly discourage smaller animals to
utilize the area thus more or less hinder the
purpose of wildlife corridor for all species.
The actions to relocate people in the proposed
corridor will be viewed as harsh and unpopular
despite the fact that the legal ownership of
land in the proposed corridor is questionable at
best if not downright non-existential. While
the One Map project by the current
administration in which the maps managed by
all government agencies, i.e. conservation
areas, agricultural land reform (sor-por-kor)
area, seems to be the promising path to clarify
any disputable land ownership issue, the
completion time of the One Map project is
uncertain.
Thus, the successful implementation
of the proposed wildlife corridor rests for the
big part on dealing with the current land uses
in the proposed corridor. Another challenge is
at the heart of the project’s goal, to ensure
wildlife successfully utilizing the designed
corridor. Since a wildlife corridor concept is
still new and there has not been experiences in
Thailand, there may be difficulties but at the

10. Summary
The Department of Highways
conducts a study to develop a wildlife corridor
across the NH317 in Chantaburi Province.
The wildlife crossing structures feature a
shallow road tunnel for wildlife overpass in
between two viaducts for wildlife underpasses.
The decision for crossing location takes into
account engineering, economic, environmental
and social impacts. The design decision for
the structures is mainly dictated by the
topography. Ultimately the outcome will
resemble the natural topographic feature in the
past as obstructing embankments will be
removed and a through cut section will be
connected. Apart from the crossing structure,
there will be guide fences lining the wildlife
corridor to lead them to use the crossing
structures and to prevent wild animals from
wandering off to nearby properties or onto the
highway.
Despite the attempt the avoid impacts
to existing people in the area, there are still a
number of households situating in the
proposed wildlife corridor. Important impacts
to the people in the wildlife corridor are
increased risk of losses due to elephants and
limited and altered access to existing local
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roads. Proposed mitigation measures include
implementing elephant warning system,
growing forage plants for wild animals in the
corridor, setting up compensation mechanism
and funds, relocating people if needed, and
providing access points through the guide
fences. For people outside the corridor, their
risk of losses due to elephants is greatly
reduced.
Another important stakeholder is the
local staff of the DNP and RFD who will have
new workloads in the wildlife corridor in
terms of managing safety for both animals and

people and effective utilization of the corridor
by wildlife. With the new responsibility, they
shall be allocated proper budget, human
resources, and the know-how.
Lesson learnt from this project is that
while implementing a wildlife corridor on a
human populated area can be difficult, it will
be an opportunity to test the concept of
harmonious coexistence of human and
elephants. Another important note for future
development is multi-agency cooperation will
be needed for greener highway networks that
coexists with natural habitat networks.
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Abstract
The concept of freight transport management (FTM) is perceived as an aspect of traffic
management that has a significant influence on freight transport. A review of relevant literature gives
descriptions of numerous FTM measures and a lot of methods that could be utilized to measure their
impacts. However, the research in multi-stage assessment method is considerably scarce as compared to
the number of single methods. The objective of this study is to develop a conceptual framework to
investigate and assess the impacts of FTM measures on production, logistics and traffic. The proposed
method is composed of two main stages. The first stage serves as a pre-selection of measures with a focus
on defining and classifying the measures based on qualitative or partly-quantitative methods. The second
stage investigates the core effects of selected measures using quantitative methods to carry out detailed
analysis. The case study of the Vietnamese rice production and logistics is introduced and will be the
application case for the framework developed.

Keywords: Freight transport management, impact assessment
1. Introduction
There are strong interactions among the
three sectors of production, logistics and traffic,
especially in the context of global supply chains.
Decisions made in one sector often have impacts on
the others. Freight transport management measures
like HGV (Heavy Goods Vehicle) toll in Germany
or load factor control in Vietnam are examples.
These measures have apparently influenced carriers
or logistics service providers deciding on modes
and routes. Production and logistics processes are
also influenced by these measures as, for example;
orders or stocks can be changed to minimize
negative impacts on costs. It is a fact that there are
lots of methods that could be utilized to measure the
impacts of freight transport management (FTM)
measures. However, the research in multi-stage
assessment method is considerably scarce as
compared to the number of single methods.
Qualitative methods such as expert consultation or
multi-criteria assessment (MCA) permit a quick
classification and a first assessment of adopted
measures and their impacts, but they do not give a
precise analysis of those impacts. Quantitative
analysis of the core effects of the measures can,

however, overcome some limitations associated with
qualitative methods, but data availability and overall
efforts are usually limited. Therefore, the
incorporation of both qualitative and quantitative
approaches in assessing the impacts of the measures
can yield more understanding of the impacts of FTM
measures on production and logistics.
The objective of this study is to develop a
method to investigate and assess the impacts of FTM
measures on production, logistics and traffic. In this
study, firstly, a review of the overall transport
decision-making process in general and the impact
assessment methods for FTM measures in particular
are discussed to provide a theoretical foundation for
this study as a whole. The discussion of pros and
cons of existing assessment methods is brought into
focus. Subsequently, a multi-stage impact
assessment method for FTM measures is developed
by which the core effects of the measures can be
effectively estimated and captured. The rice sector in
Vietnam is chosen as an application case for the
developed framework.
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2. Literature review
2.1. Transport decision-making
Impact evaluation or assessment is an
important tool in the decision-making process.
Thus, it is critical to have a clear grasp of the
foundation content of the decision-making chain in
order to arrive at in-depth understanding of the
impact assessment process. Until now, the cycle of
“Plan-Do-Check-Act” (PDCA) has been recognized
as a dynamic approach to the decision-making
process, since this method promotes explorations of
a range of innovative possible alternatives to solve
problems, and adjust potential solutions in a
controlled way before implementation. In the
freight transport sector, the decision-making on
freight transport management can be represented in
detail as a quality loop based on the continuous
PDCA cycle as shown in Fig. 1.

quantification of the technical impacts of FTM
measures (Browne et al., 2005). FTM measures
contribute not only to changing traffic and transport
dynamics but also impose impacts upon the
environment and the society (so called
environmental impacts and socio-economic impacts).
These impacts can be either positive or negative. The
decline in air quality and noise associated with the
construction of intermodal freight logistics centre is
an example of negative impacts where the
implementation of a specific measure may be linked
to health problems from increased CO2 emissions
due to rising freight traffic volume in and around a
centre. On the other hand, however, this centre
would be expected to increase the number of jobs in
the area, and promote the development of wholesale
and retail networks in the region. Fig. 2 briefly
demonstrates various aspects of impact possibly
occurring as the results of measure implementation
within the freight transport system.

Fig. 1 Decision-making process in freight transport
management based on PDCA cycle
Source: Adapted from Taniguchi (2014)

In general terms, impact assessment is the
process of exploring the expected and/or
unexpected social, economic and environmental
impacts of policy intervention. Impact assessment
can serve many purposes, such as providing
feedback as parts of the monitoring process;
assessing the outcomes of a policy intervention;
drawing lessons learned for future interventions.

2.2. Impact categories and types
Determination of impact boundaries is a
primary component of the objective formulation
process. This step can help to outline the content of
the objective tree more clearly and establish
timelines more easily for better implementation and
monitoring. Technical impacts are directly
associated with the change in movement of goods as
tangible impacts. The specific contents of these
impacts could be decreasing/increasing transport
time, total tonnage moved by modes, and vehicle
speed, for example.
The literature review shows some

Fig. 2 Aspects of impact caused by FTM
Source: Sinha and Labi (2007)

In carrying out impact assessment work, it is
critical to take into consideration not only various
aspects of impact but also the dimension of the
evaluation or the scope of impacts. By doing so, we
can clearly decline scope of the study and identify
the appropriate performance criteria to be considered
in the evaluation. he possible scope of FTM measure
impacts is shown in Fig. 3.
The scope of impacts can be classified into
three
dimensions:
stakeholders
affected,
geographical aspect, and temporal scope.
Stakeholders affected are identified not only from
within transport user groups but also include nontransport users. The quality of impact assessment is
influenced by the geographical scope of the impacts.
As shown in Fig. 3 a range of spatial scopes for the
analysis exists, from be small locations such as a
point (i.e. intersection) to bigger ones like facility
(combination of nodes and segments) and even very
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large areas like city, region, country, and globe.
Normally, the degree of impact assessment
complexity is aligned with the study area, and a
specific geographical scope is typically connected
to a specific impact type and stakeholder
demographics.

different objectives of the stakeholders involved in
the decision-making process.
At the early stage of freight transport impact
assessment research, Taniguchi and Tamagawa
(2005a) examined the methodology of assessing the
city logistics measures while taking into account
various behaviors of stakeholders involved in
freight transport activities. There are five
stakeholders considered in their research, including
freight carriers, shippers, residents, administrators
and urban express operators. From their research,
performance indicators for each stakeholder are
developed. Since these proposed indicators are
mostly based on assumptions that stakeholder’s
behavior is pre-defined and stakeholder economic
attributes (e.g. economic scale, amount of sales) are
fixed, they may be meaningfully applied at the
micro level to assess the impact of a single freight
measure on a specific transport corridor.
To sum up, Table 1 summaries criteria and
performance indicators for FTM impact assessment.

Fig. 3 Scope of FTM measure impacts
Source: Adapted from Sinha and Labi (2007)

2.3. Assessment criteria and performance
indicators
Based on the identification of objectives,
the criteria and performance indicators for
evaluation can be established. The aims of such
criteria are to supplement the specified goals and
objectives mentioned in the previous section. There
are two kinds of criteria: qualitative and quantitative
criteria. Both of these can be used to measure
physical and visible (measurable) outcomes as well
as changes in attitudes and behavior, which are
often less tangible and not always easy to count.
In practice, the choice of criteria depends
very much on which stakeholders are focused in
the impact assessment, and the types of impacts to
the assessment team want to better understand and
assess. For example, if we want to assess the
impacts of a consolidation centre on carriers, the
assessment criteria could be the change in the
number of vehicle trips, change in the number of
vehicle-kilometers, change in the number of
vehicle used, change in total fuel consumed, or
change in vehicle emissions. Clearly, those criteria
are directly associated with carriers and geared
toward achieving economic freight transport
efficiency.
The literature review has revealed that a
multi-criteria system is often employed for
transport impact assessment (BESTUFS II, 2006;
Browne et al., 2005; Sinha and Labi, 2007). This
criteria system allows the evaluation of various
alternatives (policy measures, scenarios and
technologies for examples) by taking into account

Table 1 Summary of criteria and performance

indicators for FTM impact assessment
(*) This list of indicators is not exhaustive and each
Objectives

Improvement
of freight
movements

Criteria category

Freight
transport
performance

Accessibility

Improvement
in economic
efficiency and
development

Economic
efficiency

Economic
development

Safety of goods
Improvement
in safety

Safety of roaduser

Exhaust
emissions
Environmental
and resource
conservation

Resource
conservation

Performance indicators
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(* )

The number of ton-km
The number of vehicle trips
Total travel time
Vehicle load factor
Average trip length
Average line-haul speed
Loading/ unloading time
Transfer time between modes
Modal split by ton-km
Temporal shift
The number of intermodal facilities
Time to access intermodal factilities
Delay of freight vehicle at facility per ton-km
Percentage of whosales, retails and manufacturies within
a specified distance from freight facilities
Revenue per ton-km by mode
Cost per ton-km by mode
Tons transported per hour
Total time of the whole supply chain
Total logistics cost
Reliability
Flexibility
Percent increase of freight facilities used
Direct and indirect jobs created
Increase of business sales
Economic attractiveness of the city and region

▪ Risk of damaged shipments
▪ Risk of lost shipments
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

The number of accidents caused by freight transport
Cost of accidents caused by freight transport
Percentage of accident frequency
Percentage of severe accidents
Involvement of freight vehicles in accidents
Share of freight transport in exhaust emissions
Tons of pollutants generated
Air pollution
Noise pollution
Typical fuel consumption by vehicle type
Energy consumption in freight transport
Consumption of non-renewable fuel resources
Water quality
Habitat degradation
Land use
Wetland and ecosystem

assessment criterion only provides simple examples
among the various formulations in literature

2.4. Review of impact assessment methods for
FTM measures
From the literature review, many attempts
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have been made to develop methods for carrying
out effective impact assessment on transport
policies or measures. The selection and application
of a particular method much depends on the purpose
of assessment, the socio-economic context,
available budget, available data and other factors.
For this study, in order to develop an impact
assessment method for FTM measures, it is
necessary to identify and examine comprehensive
and innovative existing impact assessment methods
employed in the freight transport sector.

Fig. 4 Categorization of impact assessment methods
for FTM measures
Explanations
SWTO
AHP
MCA
CBA

Strengths-WeaknessOpportunities-Threats
Analytical Hierarchy
Process
Multi-Criteria
Analysis
Cost-Benefit Analysis

CEA
SCBA
TLC
MRIO

Cost-Effectiveness
Analysis
Social Cost-Benefit
Analysis
Total Logistics Cost
Multi-Regional InputOutput

Source: Adapted Fornauf, L (2015)

It is apparent from the literature review that
the methods used to assess the impacts of FTM
measures are diversified. These methods can be
classified by their purpose, their objects, or their
scope. Building on the work of Fornauf, L (2015),
assessment methods for FTM measures, in this
study, are categorized by data generated in the
research process. Specifically, they are divided into
three groups: qualitative; partly-quantitative, and
quantitative methods. The qualitative assessment
methods are mostly based on data stated in prose or
textual form while quantitative assessment methods
tend to use data in the form of numbers. Partlyquantitative assessment has similarities with
qualitative methods in regards to data collection but
then goes on to provide numerical values or scaling
for the qualitative data when conducting the impact
assessment.
Within the context of freight transport,
qualitative approaches have shown the most

advantage in their ability to assess complex issues
through relatively simple structures. In particular,
most qualitative methods such as brainstorming,
expert survey or focus group discussion
accommodate extensive involvement of stakeholders
in the impact assessment process, which enables a
quick highlighting of problems and consideration of
a wide range of potential impacts. However, the key
disadvantages of qualitative methods lies in the
challenges associated with explaining the core effect
of measure. In addition to this, most indicators used
in the qualitative impact assessment processes are
formed at an aggregate level, thus limiting the
quality of assessment. Qualitative methods are
further prone to higher degrees of subjectively and
therefore potentially bias in research results.
Partly-quantitative methods, Delphi method,
MCA or AHP as for examples, involve both
qualitative and quantitative data analysis. This means
that these methods incorporate a combination of
subjective judgments and quantitative estimations in
the assessment process. Therefore, their first
advantage is the potential ability to provide sound
reasoning for an impact assessment. Secondly, most
of these methods allow for screening of the impacts
under considerations with reference to of socioeconomic, environmental, safety, and mobility
implications in order to provide useful overall
comparisons between proposed FTM measures.
However, the Delphi, MCA and AHP methods are
often more subjective in nature and do not provide
sufficient insights into the causality.
A review of the application of quantitative
assessment methods has shown that they can actually
be performed on different aspects of policy under
assessment. Specifically, CBA, CEA, and SCBA
deal with the detailed quantitative level of costs and
benefits possibly caused by freight transport
activities. These methods are especially useful in
assessing impacts in terms of economic efficiency,
hence can provide transparent results that are easily
communicated. The TLC, discrete choice and agentbased models are seen as disaggregate approaches
that focus on detailed analysis of stakeholder
behaviors. The big advantage of such methods is the
ability to model fundamental reactions of
stakeholders to policy intervention, which ultimately
enables explanation of the causality of impacts. The
TLC model focuses on detailed population of
commodity flows and allows taking into account
mode and route choice for each commodity flow in
the impact assessment process. Also, TLC has the
ability to explain the most important drivers within a
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sector and their interdependencies which determines
the behavior of stakeholders. The discrete choice
model can be applied to estimate and explain freight
modal section based on shipper characteristics.
However, while the discrete choice model is a
powerful tool in analyzing of discrete alternatives
for passenger transport, its application is
challenging in the freight transport sector due to the
heterogeneity of stakeholders and diversity of
alternatives present. Finally, three disaggregate
approaches mentioned above demand high volumes
of data and large amounts of processing work in
order to model all entities at a micro-level. Unlike
disaggregate approaches; gravity model and MRIO
are especially useful in large-scale impact
assessments at s international, national or regional
levels. However, they operate based on the
assumption
of
deterministic
stakeholder
relationship, and this presents a difficulty in
explaining policy impact causality.

3. Methodology
The study is based on a large body of
literature relating to overall transport decisionmaking process of FTM measures and their
impact assessment methods have been presented
and an effort has been made to compare and
assess those different approaches. The analysis
shows the gaps in existing assessment methods
and their practical application. As a
consequence, the study develops a multi-stage
assessment method by which the core effects of
FTM measures can be captured and estimated.
The multi-stage impact assessment
method for FTM measures, as in this study, is
divided into two stages. The first stage covers
the working items of pre-selection of measures.
In the second stage, a detailed quantitative
assessment is carried out to estimate the core
effects of the measures, considering the
economic benefit as well as their social
and environmental impacts.
The case study of the Vietnamese rice
industry is briefly introduced. Surveys and
observations are employed to investigate current
practices in the chosen example sector (rice
production and logistics). In particular, the
study
conducted
practical
data
collection/survey/discussion with the key units
(public and private) involved in production,
transportation, processing, storage, consumption
and export in the Mekong Delta. To gather
survey data, meetings between logistics experts

and company managers in key positions were
carried out. There were nice largest food
companies from VINAFOOD 2, ten big IWT and
road companies, and two regional port
companies participating in the interview process.
The main content of the questionnaire focused on
areas including rice procurement, rice
distribution, transport modes, transport routes,
distance from suppliers to customer; typical
frequency, delivery mode or lead time, and
logistics cost.

4. Results
4.1. The case study: Vietnamese rice
production and logistics
The rice industry in Vietnam is distributed
across six basis economic zones - the Red River
Delta, the Midland and Northern Mountains, the
North Central and Central Coast, the Central
Highlands, the Southeast and the Mekong Delta. The
contribution of each region to the country‘s total rice
production is presented in Fig.5.
The Mekong Delta, as the chart indicates, is
the most important region for rice production,
contributing over 50% of the total rice volume in
Vietnam and 90% of the country‘s rice exports.
The following text will deeply analyse the
rice production, logistics and transport in the
Mekong Delta.
Red River Delta
18%

Midlands and Northern
Mountains
8%

53%

Northern Central and
Coastal Central

Central Highlands
16%
Southeast
3% 2%

Mekong Delta

Fig. 5: Rice production by region in Vietnam, 2010
Source: GSO (2011)

Rice supply chain
There are two kinds of rice supply chain in
the Mekong Delta, domestic and export rice supply
chain. Fig.6 shows the relationship among key
stakeholders in the rice supply chain.
After harvesting, farmers sell most of
unmilled rice (93.1%) to collectors. In the Mekong
Delta, collectors are an indispensable component in
the rice supply chain. They often use small boats to
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visit the field and collect the paddy. They then
resell the paddy to millers (30.3%) for milling or
directly to food companies (47.8%). Only 15% of
total volume is processed directly by collectors
and then transported to wholesalers and retailers
for domestic consumption. Once the rice milling
and polishing process is finished, rice is either
delivered to food/export companies or to domestic
wholesalers and/or retailers. Currently, up to 70%
of the rice volume produced in the Mekong Delta
is for export, with the remaining 30% consumed
domestically.

fairly rapidly when the road infrastructure network
in the Mekong Delta is significantly upgraded in the
period 2020-2030.
Total Logistics Cost (TLC)
Logistics cost is one of the most important
indicators in analyzing the efficiency of the rice
supply chain. As stated previously, there are two
kinds of the rice supply chain in the Mekong Delta.
The biggest difference between the two supply
chains is the transport mode used. For the domestic
supply chain, trucks are mostly used while
barges/other vessels are dominant in the export rice
supply chain. Logistics cost for the rice supply
chain is divided according to many elements
involved in moving rice from farmer to final
destination. In particular, the logistics activities
include inbound collection transport; loading and
unloading; miller, polisher and food company
warehousing; packaging, and trucking/barging.
Fig.7 and Fig.8 illustrate the logistics cost
breakdown for 1 ton of rice delivered at port or
wholesale in HCMC.

Fig.6: Rice supply chain in the Mekong Delta
Source: Own illustration based on data from Loc (2011)
and field survey in the Mekong Delta (2014)

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-

39.90

38.95

26.57
As mentioned above, collectors play a key
20.86
role in collecting rice in the supply chain. While
18.48
10.86 17.52
there are some state-owned companies involved in
3.81 8.57 9.05
2.86
collecting rice, it is very hard for them to go
directly to individual farmers, so collectors have
taken up this role. There are thousands of
collectors with different sized barges operating at
localized levels in the Mekong Delta. They are
Logistics cost (USD/ton)
very flexible in determining price, payment
method, and supporting farmers. Furthermore,
Fig.7 TLC in the domestic rice supply
having a good geographical knowledge, they are
well positioned to carrying out the challenging
40.00
33.48
35.00
task of travelling to remote and isolated areas to
30.00
30.38
25.00
buy paddy from farmers and sell on. Many
25.62
20.00
collectors, however, are not focused on the quality
20.86
15.00
18.48
17.52
10.00
of rice, which can explain the lower quality of
10.86
5.00
9.05
3.81 8.57
Vietnamese compared with Thai rice.
2.86
IWT and road are considered main
transportation modes in the rice industry.
Motorcycles are used mainly for purchasing
material inputs such as fertilizers, and pesticides.
It becomes apparent that IWT (95%) is very
Logistics cost (USD/ton)
popular in transporting rice to export ports
Fig.8 TLC in the export rice supply chain
whereas road (98%) is primarily used to distribute
Source: Binh (2014)
rice for domestic market. Currently, the share of
Challenging issues of the rice industry
IWT and road transportation in the rice industry is
(1) Increase in road freight transport
90% and 10% respectively (MOT, 2014).
It is the fact that within the transport sector of
However, road transport forecasts to increase
Vietnam, about 92% of the CO2 emissions
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originated from road transport and about 5% from
waterborne transport (IWT and coastal shipping).
Based on Blancas & M. Baher (2014), the emission
factor for road and IWT freight transport in
Vietnam is estimated as bellow:
Table 2 Estimated emission rates by freight transport
modes
CO2 Emission Factors

2010

2030

Truck (gCO2/ton. km)

110

80

IWT (gCO2/ton. km)

71

50

Source: Blancas & M. Baher (2014)

Apparently, the heavy dependence on road
transportation will lead to an increase of GHG
emissions as road freight transport generally
generates much higher CO2 emission rate than
IWT. Besides, fuel consumption is significantly
influenced by the size and age of the vehicles
deployed. The larger vehicle or vessel engine, the
higher fuel efficiency per unit of service it is.
Particularly, on average, barge transport is 4.0 times
more fuel efficient than truck transport on ton-km
(Blancas & M. Baher, 2014). Furthermore, the roadintensive situation could become a potential danger
of the increase of traffic accidents. The statistics on
traffic safety of Vietnam has shown that the road
traffic is much more dangerous than waterway
traffic as total number of road accidents is
approximately 65 times higher than IWT accidents.
In short, so much focus on developing the
road transport system in Vietnam would lead to the
tendency of IWT-to-road modal shift, which has
been challenging the sustainable development of the
rice industry in particular and Vietnam in general.
To solve this problem in the long term, measures to
improve performance of waterway sector should be
introduced.
(2) High transport and logistics costs
In the rice industry, it seems that
minimizing transport cost is prioritized over
reduced time-response. The reason is that transport
cost makes up the largest proportion in total
logistics cost figures, nearly 60% and 43% for the
domestic and export rice supply chains, respectively
(Binh, 2014). Meanwhile, there is no big difference
between the lead-time of two transport modes, road
and IWT. In fact, transporting rice from the Mekong
Delta to HCMC takes one day and two days by road
and IWT, respectively (Binh, 2013). Interestingly,
most time is spent on warehousing by food
companies or export companies in the Mekong

Delta. This can be partly explained by the food
storage habits in the Mekong Delta in particular and
in Vietnam in general. As rice export orders annually
are not stable, export/food companies often keep a
portion of their stock in reserve to cope with the
volatility of the market.
In fact, to transport rice from the Mekong
Delta to HCMC it takes one day and two days by
road and IWT, respectively (Binh, 2014). The
transport time between the two modes is not so
different. However, transport cost is highly critical.
Fig.9 shows that transport cost makes up the largest
proportion (59.3%) of the total logistics cost.

Warehousing cost
Packing cost
Loading/unloading cost

Transportation cost

8.1%

19.5%

13.0%

59.3%
0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

Fig.9 Breakdown of the total rice logistics in

Vietnam
This can be explained by the fact that
Vietnamese rice supply chain is complicated with
many relations. Rice is mostly exported via ports in
HCMC, located about 200 km far from the Mekong
Delta. Only a small quantity is exported via ports in
the region, such as Can Tho and My Thoi port, due
to limited shallowness of the Hau river. Therefore,
the “last mile” of the rice supply chain has been
increased, leading to the rise of transport cost. The
case of Thailand is more efficient. Once the rice
polishing process has completed, it is conveyed into
tug-boat and then transported by large ship for
exportation (Wilasinee et al., 2010).
(3) Overloading in long-distance freight
transport
Loading factor of the road freight from the
Mekong Delta to HCMC is averagely 1.7. Freight
companies tend to reduce transport cost to compete
with each other by overloading. Monitoring and
management system for long distance freight is so
weak that it makes the issue more severe. Ministry of
Transport of Vietnam has recently strengthened the
control of road freight loading factor by Decision No
1526/QD-BGTVT dated 5th June 2013. This scheme
also proposed short-term and long-term measures to
control road factor for long-distance freight. It
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included strengthening state management on road
load factor, strict punishment on oversized and
overloaded vehicles, restructuring rationally
transport modal share of the economy. Initially, this
scheme has been bringing some impacts. On the one
hand, the transport market is more transparent since
the road transport price goes back to its true value,
and the deterioration of road infrastructure is better
controlled. On the other hand, the regulation may
increase the total transportation cost born by the
carriers. As a result, the price of goods and services
could go up. In the short-term, road traffic volume
is forecasted to grow to meet the commodity flows.
In short, the rice industry in the Mekong
Delta has been facing various problems related to
emission, safety, and energy. This necessitates a
better management of freight transport system to
address the problems, thus maintaining the role of
the rice industry in the future. So far, there have
been a total of seven FTM measures applied in the
rice industry, including hard measures (e.g.
improving National Highway 1A) and soft measures
(e.g.
load
factor
control).
To
address
comprehensively the issues facing the industry, a
range of complementary measures will be required
and a detailed quantitative assessment of these
measures should be taken to estimate the traffic,
economic, safety and environmental benefits at the
sector level and transport network level.

qualitative techniques are brainstorming, focus
groups, and expert consultation. These methods
enable highlighting of problems associated with
freight transport and of potential FTM measures to
deal with these problems. It is of note that most of
these techniques involve a wide range of
stakeholders in the assessment process, which
allows multiple existing aspects and potential
freight transport problems to be identified and
understood. These techniques also facilitate
formal recording via listing of potential measures
to solve these problems.

4.2. Developing a multi-stage impact
Fig.10
assessment method for FTM measure
A literature review on impact assessment
methods enables this study to propose a
comprehensive impact assessment method for
FTM measures as presented in Fig.10.
As presented in Fig.10, a multi-stage
impact assessment method has been developed
which systematically integrates various FTM
measures and evaluates them at different levels
of detail.
The first assessment stage involves two
main objectives: defining problems and a list of
potential FTM measures to deal with those
problems; and weighting and ranking these
measures. In fact, it is of critical importance to
determine and sufficiently understand the
problems to be solved and list of potential
measures. This is because the quality of
subsequent impact assessment stages depends on
whether problems are correctly defined or not.
Numerous techniques are useful for problem
definition at this stage. The most common

Proposal of a multi-stage impact
assessment method for FTM measures
After defining the problems and
understanding their reasons, latent effects and
amplitude, as well as proposing a list of potential
FTM measures, it is necessary to check the
interdependency of proposed measures. The
rational for that is there are existing
interdependencies between measures in freight
transport, production and logistics. This results in
a strong need to assess these interdependencies
and design a measure package that will achieve
system optimization.
For effectiveness assessment criterion, the
relationship between measures is evaluated as the
followings:
• Independent: the implementation of two measures
(Mi and Mj) together yields a similar level of
effectiveness as the implementation of each
measure individually, as presented in the
following formula:
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Effectiveness (Mi + Mj) = Effectiveness (Mi) =
Effectiveness (Mj)
• Complementary: the implementation of two
measures (Mi and Mj) together yields a higher
level of effectiveness than the sum of
effectiveness attained by implementing each
measure individually
Effectiveness (Mi + Mj) ≥ max (Effectiveness
(Mi); Effectiveness (Mj)
• Substitutability: the implementation of two
measures (Mi and Mj) together yields a lower
level of effectiveness than the implementation of
each measure individually, as presented in the
following formula:
Effectiveness (Mi + Mj) < max (Effectiveness
(Mi); Effectiveness (Mj)
After checking the interdependency of
measures, a method is established to weight and
rank the importance level of these measures. A
review and analysis of the pros and cons of the
assessment methods has revealed that the Delphi,
MCA, and AHP methods are powerful tools for
fulfilling this objective. These methods allow for
screening of the impacts under considerations to
determine
socio-economic,
environmental,
safety, and mobility implications, which
ultimately allows for an overall comparison
between FTM measures. In addition to this, the
involvement of multiple stakeholders in the
assessment
process
demonstrates
the
effectiveness of these methods in terms of
generalization of inclusions. There are two
hierarchical groups of criteria are employed to
weight and rank FTM measures, namely
Effectiveness representing the expected impacts
and Applicability representing the main barriers
in implementation of the measures. In fact, as
noted previously, FTM measures aim to achieve
multiple goals related to mobility, accessibility,
safety, economic efficiency and environmental
enhancement. Therefore, there is always a tradeoff among those objectives advocated for by
different stakeholders and interest groups. Within
this context, the technique commonly adopted to
assign weighting and ranking is via expert
survey.
The second assessment stage focuses on
detailed quantitative analysis of pre-selected
measures based on a comprehensive sector
analysis. Because of the multi-dimensional nature
of FTM measure impacts, interdisciplinary
consideration of production, logistics and freight

transport system is necessary to identify the main
factor driving changes in stakeholder behavior
following policy intervention. Policy application
scenarios can then be defined and detailed
quantitative impact analysis can take place. A
review and discussion on the pros and cons of
different assessment methods has shown that the
application of disaggregate models is highly
necessary to capture and estimate the core effects
of an intervention. Consequently, this study
proposes methods for possible use in detailed
analysis of the impacts of FTM measures
including the TLC model, agent-based model, and
discrete choice model. These models focus on
analysis at a detailed behavioral level and
differentiate
disaggregate
population
of
commodity flows. In particular, it allows for
detailed knowledge of structure (of network or
sector), stakeholders involved and their potential
behavioral changes by which the core effects of
proposed measures can be estimated and
explained their causalities explained. Finally, as a
result, traffic, safety, economic and environmental
benefits can be quantified at both company level
and transport network level.
To summarize, through this multi-stage
impact assessment method for FTM measures it
has been established that it is possible to define
and classify the FTM measures and their potential
impacts. Significantly, this method can help to
capture and estimate the core effects of these
measures. The proposed impact assessment
method also facilitates involvement of a broad
range of stakeholders in different stages of the
assessment process, increasing the validity of
conclusion. The limitation to this method is the
need for the extensive data and the large amount
of processing work required in the assessment
process.
This study plans to take the Vietnamese
rice industry as an example sector for application.
Among various methods presented in the proposed
multi-stage impact assessment method, it is
necessary to define methods most relevant to
assessing the impacts of FTM measures in the
context of the Vietnamese rice industry. Currently,
there is a wide range of different stakeholders
involved in the rice industry, namely farmers,
collectors, millers, polishers, freight transport
operators, food companies, wholesalers, retailers,
and
individual/household
consumers.
Furthermore, FTM measures in the rice industry
have been recognized as closely related to rice
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production and logistics processes. Rice freight
transport plays a connective role in several
immediate steps that involves in moving rice
commodities from farmers to final consumers in
Hochiminh city.
Following the review of the assessment
methods for FTM measures, MCA is
recommended for the first assessment stage of
FTM measures in the rice industry since they
take into account several stakeholders’ interests
and a wide range of impacts. Furthermore, it
enables to rank and weight various FTM
measures, which are already and potentially
applied in the rice industry. Significantly, the
application of this method can cause less cost
than other ones since this study gets strong
cooperation from VINAFOOD 2 and Vietnam
Food Association in introducing stakeholders
joining the expert interview survey. In the second
assessment stage, TLC model could be very
useful for the detail impact analysis of the
measures in the rice industry. This is because
TLC model has a strong ability in quantifying the
impacts of FTM measures and explaining their
causes. In addition, TLC is also one of the most
crucial factors for transport mode choice which
has been widely seen in the literature.
Meanwhile, modal selection has for long seen as
the most traditional decision from shippers’
perspective in the rice industry. This decision is
not only simply influenced by transport cost but
also by other cost elements facing the particular
shipper such as rice handling and inventory cost.
All of them form total logistics cost for using a
particular transport mode. Apart from that,
available data is also a strong argument to choose
TLC model as key method for the detailed
analysis of the impacts of FTM measures in the
rice industry
The next stage of the study will be data
collection which consists of in-depth interview
survey with food companies (shippers) and focus
group associated with rice distribution in HCMC
to understand rice commodity flows as well as
mode and route choices of rice transport. The
data collect will be analyzed and incorporated in
the assessment framework developed in this
study.

effects of measures applied in the industry. The main
contribution of this study is to propose the
conceptual framework for impact assessment of
freight transport management measures through
which the core effects of FTM measures can be
identified and impact estimated.
The study introduces briefly the existing
situation of the Vietnamese rice industry and some
challenging issues of the rice freight transport. The
analysis will provide the motivation and background
for the application of the proposed framework in the
next step.
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Abstract
This study aimed to assess the impact of integrating a new form of mass transportation, which is the
Aerial Ropeway Transport (ART) system, into the current transportation network of Baguio City.
Currently, there is only limited mass transportation available in Baguio and residents have to take private
vehicles or public transportation in the form of jeepneys, metered taxis, or provincial buses. Vehicle
congestion is one of the reasons for traffic in Baguio and introducing a new form of mass transportation,
that will only require a limited amount of structure footprint, will improve the current situation. The
objective of this study was to assess the acceptability of a proposed ART system in Baguio City. Also, this
study looked into the current characteristics of transportation in the city, proposed the most appropriate
route based on travel demand, and formulated mode choice equations to determine the significant factors
affecting the commuters’ choice to switch to ART as an alternative mode of transportation. The study
included surveys and data analysis in order to completely assess the integration of the system. The proposed
ART, which is a unique mode of transportation, will reduce traffic congestion since more residents will
prefer to use the ART over any other mode of transportation.
Keywords: aerial ropeway transport system, cable cars, urban mass transportation, mode choice analysis

1. INTRODUCTION
1.1 Background of The Study
Known as the “Summer Capital of the
Philippines,” Baguio City is a popular destination
for tourists. Currently, the Central Business District
caters to many local and even international
businesses as a result of the flourishing tourism
industry. The Department of Tourism aims to
maintain the level of competence of Baguio in
terms of tourism. However, issues such as rapid
population growth and traffic congestion plague
the city. Despite several traffic experiments and
proposed solutions, officials have not completely
addressed the congestion in the area as problems
linked to public transportation and lack of wide
roads surface. There is a thriving source of
jeepneys and private cars in Baguio City and
majority of these parked vehicles occupy the road

networks, which make it even more congested. In
taking one’s private vehicle, looking for a parking
space could be an inconvenience. Aerial Ropeway
Transport System (ART) was first introduced in
1986 but the concept has been applied for over a
century already. The system is composed of
suspended cabins or gondolas that pass through
support towers being pulled by cables in between
two stations located in different areas (Swallow,
2013). It is commonly located in mountainous
areas, especially ski resorts, to transport visitors
and guests into areas with great elevation and
distance. Today, these cable cars can be found in
places all over the world like Colombia, Singapore
and London. The system increases tourism while
providing an effective mode of transport to areas
that are difficult to reach.
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With road widening, a larger amount of cars can
pass through the streets of Baguio, however, the
cost of widening is a large restriction (Thompson,
2010).
An article in Palaubsanon (2015)
introduces a new and unique mode of
transportation, which is the Aerial Ropeway
Transport system. Only a few cities such as
Caracas, Venezuela; Constantine, Algeria; Rio de
Janeiro, Brazil; La Paz, Bolivia and Medellin,
Colombia have fully integrated cable propelled
transit into their transportation system (Manzi,
2014). In Medellin, Colombia, marginalized
communities have been using the Metro Cable
because of its relatively cheap fare (Hidalgo et al.
2015). It is unique in a sense because it caters to
residents with low-income (JICA Research
Institute, n.d.). When taking a long journey, riding
the cable car saves about 33% of the money
compared to riding two buses towards the same
destination. (Bernet et al. 2014). In Tyrol, Austria,
glaciers are common along the route so cable cars
are the most suitable mode of transportation for
access along mountainous areas (Felline et. al,
2007). According to Manzi (2014), perception
plays an important role in the integration of the
Aerial Ropeway Transit system as a form of mass
transportation since most people view it as an
amusement park ride rather than a viable and
effective way to reach a destination.
According to Alshalalfah et al (2012), it
must be technologically and operationally sound
and must have a performance/cost package at least
equal to that of an existing mode of transportation
in order to be considered a viable transit mode. The
term Aerial Ropeways is defined any form of aerial
transportation system wherein riders are
transported by a cabin that is suspended and hauled
by a combination of ropes (Ropeways Transport
Ltd., 2016).

1.2 Problem Statement
The City of Baguio is a profoundly
urbanized metropolitan in the Province of Benguet,
Northern Luzon. Unlike Metro Manila, the space
that can be developed has a terrain, which is
mountainous and steep. This renders it suitable for
the ART system since the expansion of its road
network to reduce traffic is extremely difficult. The
traffic in the area is among the worst in the
Philippines (Tan, 2007). There is currently limited
mass transportation system in Baguio City. Private
vehicles or public transportation in the form of
jeepneys or metered taxis are the only options for
residents and tourists. Despite the congestion on
Baguio’s roads, private vehicle ownership is still
increasing and worsening the existing predicament.
There is a pressing demand to address and
legitimize the mass transportation options for the
city through a profound understanding of the
travelling population. This impact analysis of
Aerial Ropeway Transport System as a form of
mass transportation aims to resolve the prevalent
traffic congestion in this area.

1.3 Methods
In order to determine the acceptability of
the ART within Baguio City, the researchers
adapted two types of surveys - revealed and stated
preference. Revealed preference surveys assess the
current factors, such as ingress and egress time,
cost, comfort, and safety, that affect the mode
choice of the commuters. It is followed by the
stated preference surveys, which provides 9 cases
wherein the trip characteristics that were evaluated
in the preceding survey are compared to
characteristics of the proposed ART. The data,
which will be gathered from the survey, both
Revealed Preference (RP) and Stated Preference
(SP), will be analyzed through Mode Choice
Models and the most appropriate route for the ART
will be determined.

2. THEORY/CONCEPTS
2.1 Logistic Regression Analysis
To determine the significant attributes
affecting the choice of an individual, the Logistic
Regression Analysis was used. It evaluates the
relationship between dependent variables and
independent variables. The dependent variables are
the mode usage (private vehicle, public
transportation, ART) while the independent
variables are the attributes that influence each
mode. A software called NLOGIT was used for the
analysis of the data.

1.4 Related Literature
According to the Philippine Statistics
Authority (PSA) (2015), the population of Baguio
City as of 2015 is around 345,000. The annual
increase in the population, however, has brought
many issues contributing to the congestion of
Baguio (“Lakbay Baguio”). Mark De Guzman
(2012) says the city has 345.6 kilometers of inner
city and suburban roads, which were not designed
to serve the current volume of Baguio’s vehicles.
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surveys takes into account the trip characteristics
that were evaluated in the latter survey to
determine if the commuter is willing to switch to
another mode choice. The two survey data allows
the assessment of the socio-demographics, trip
characteristics and origin destination trips.
The software to be used in the data
analysis is NLOGIT, which assess the Multinomial
Logit Model. The binary data is programmed in
NLOGIT, where complete evaluation is done. The
Multinomial Logit Model is used in the data
analysis because it estimates the probability of the
responses based on the trip characteristics. The
result of the model will yield to the evaluation of
the factors that affects commuter’s acceptability of
the ART.

2.2 Utility
The utility function for transport mode 𝑥
can be formed from the weighted sum of a set of
attributes of choice. The utility of a mode of
transport can be expressed as:
𝑼𝒙 = ∑ 𝒂𝒊 𝑿𝒊
(2)
where:
Ux = utility of mode x
Xi = attribute value (time, cost, comfort)
ai = coefficient value for attributes i

2.3 Multinomial Logit Model
The Multinomial Logit Model explains and
predicts a traveller’s choice between two or more
alternatives. It statistically relates the choice made
by each person to the attributes of the person and
the attributes of the alternatives available to the
person. It was used to investigate the tendency of
tourists to change their travel behavior in relation
to the choice of mode available for their trips.

3.2 Descriptive Statistics
The surveys were distributed in different
areas in Baguio City, mainly around the perimeter
of Burnham Park and Mines View. 535 data
samples have been accomplished and encoded in
Microsoft Excel in a binary system for easier
programming in the NLOGIT.
The revealed preference survey data
contains basic information on the personal
background and the current trip characteristics of
the commuter. The basic background information is
evaluated as these might affect the mode choice of
the commuter. These are encoded in Microsoft
Excel for easy and efficient tracking.
From the 535 samples, the gender
distribution is even within females and males. A
majority of the survey respondents are unemployed
and most belong to the lower income class level.
This can be associated to the number of students
that were surveyed. The two highest trip purposes
are work and school, which is expected as these
contribute to the commuters’ daily trips. In Baguio,
the most common mode choice is the jeepney.
According to the local government, there are
21,197 public utility vehicles and half of this is
comprised of jeepneys (Cabreza 2017). The survey
collected strengthens the claim that the jeepney is
one of the most commonly used mode of
transportation in the area. One of the probable
reasons why the jeepney is the most preferred
mode of transportation is because it’s cheap cost.
The survey data on the current travel cost show
that usual travel cost ranges from Php 1 to Php 10.
This further justifies that the jeepney is the most
chosen mode of transportation. In fact, minimum
travel fare cost about Php 8.50. In addition to that,

2.3.1 Probability
The probability of selecting a mode x can
be written as:
𝐞𝐱𝐩(𝑼𝒙 )
𝒊=𝟏 𝐞𝐱𝐩(𝑼𝒊 )

𝑷𝒙 = ∑𝒏
where:

(3)

Px = probability of x mode
Ux = utility of mode
x = sum of exponential function of utility
per mode

3. DATA, RESULTS, AND ANALYSIS
3.1 Preparation of Data
The study on the impact analysis of the
Aerial Ropeway Transport System was designed to
evaluate the current factors to a commuter’s mode
choice and determine the acceptability of the ART.
The research consulted on data collection methods
and survey design of Alcantara, Garrido, Moya,
and Pimentel (2015) in their thesis, “Impact
Analysis of the Proposed Ferry Service on
Commuter to Iloilo City.” The previous study in
Iloilo presented data that are essential in the
evaluation of the mode choices of a commuter. For
this reason, the study on the ART adapted two
types of surveys - revealed and stated preference
surveys.
Revealed preference surveys assess the
current factors that affect the mode choice of the
commuters. On the other hand, stated preference
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Baguio City’s area is significantly smaller as
compared to other metro cities, which makes
jeepney stops closer to each other. Despite its area,
the usual travel times are 1-10 and 21-30 minutes.
It is possible that the usual travel time during offpeak hours is 1-10 mins, and latter indicates the
travel time during peak hours, where traffic is the

most congested. Although jeepneys have
designated stations, they tend to pick up passengers
at any point along the road. Since the jeepney is the
most used mode of transportation, highest
access/egress times are 0 and 1-5 minutes as the
commuters can alight and disembark at any chosen
point

Table 1. ART for each case
Trip Factors
Fare (Php)
Travel Time Reduction(%)
Access/Egress Time (min)
Comfort

Case 1
10
40
5
Low

Case 2
10
30
15
Med

Case 3
15
50
5
Med

Case 4
15
10
10
Low

Case 5
15
40
15
High

Case 6
20
30
5
High

Case 7
20
15
15
Low

Case 8
10
50
10
High

Case 9
20
40
10
Med

Fig. 1 Level of Comfort and Travel Time
Reduction Guide for Respondents
Table 1 shows the trip factors and the
that will be used in Choice Modelling for both
different cases of the ART System. The travel cost
revealed preference and stated preference:
of ART, which are Php 10, 15, and 20, are
● A_ART - alternative constant for ART
converted into local currency from the prices of
● A_CAR - alternative constant for car
other ART systems abroad. The access and egress
● A_TAXI - alternative constant for taxi
time of ART are based on the average access and
● TCOST - Travel cost/trip of all modes
egress time of the respondents in the pilot survey.
● ACCTIME - access time of all modes
The travel time reduction of ART is a
● TTIME - Travel time of all modes
comparison between speeds
of existing
● EGRTIME - Egress time of all modes
international gondola installations and the average
● TIME – Total Travel time of all modes
speed of local public transport during peak hour,
● COMFOR - Level of comfort for all modes
which are 22-25 kph and 16 kph respectively. The
● COSTIM – Travel cost/total travel time of modes
nine cases for the ART System was made using the
Orthogonal Design of the software SPSS. It was
3.3.2 Revealed Preference Model
made sure that there will be no the same
The data gathered from the survey were placed in
combination in all cases.
an excel worksheet such that it can be readable to
the NLOGIT software. The results are shown in
Table 2.

3.3 Logit Choice Model
3.3.1 Variable List

The following are the possible variables
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Table 2. Multinomial Logit Model of Revealed
Preference
Log Likelihood

-255.772

R^2

0.59155

R^2adj

0.58928

Chi^2

170.371

Variable

Coefficient

𝑈𝐶𝐴𝑅 =  −0.3427(𝐶𝑂𝑆𝑇𝐼𝑀)
+ 0.9143(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅) − 0.4358
(4)
𝑈𝑇𝐴𝑋𝐼 =  −0.3427(𝐶𝑂𝑆𝑇𝐼𝑀)
+ 0.9143(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅) − 1.1466
(5)
𝑈𝐽𝐸𝐸𝑃 =  −0.3427(𝐶𝑂𝑆𝑇𝐼𝑀)
+ 0.9143(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅)

p-value

COSTIM

-0.34271

0

COMFOR

0.914279

0

A_CAR

-0.43582

0.0388

A_TAXI

-1.14617

0

(6)

3.3.3 Stated Preference Model
The data obtained from the stated
preference survey was used and the model is
shown in Table 3

The p-value is used to determine whether a
variable is significant or not. Since the confidence
level is set to 95%, the p-value should not exceed
0.05 in order for the variable to be statistically
significant. In the model, no variable has a p-value
greater than 0.05, therefore all variables are
significant.
For the mode specific constants of the
modes, A_CAR and A_TAXI have a coefficient
value of -0.43582 and -1.14617. A negative value
means that it has negative impact on a person’s
choice. One reason could be that respondents could
not afford to pay a lot just to travel. According to
the survey data, most of the respondents belong to
the below P5000 income group, and riding a taxi
everyday could put their money to waste. As for
car, it has a negative coefficient could be because it
is not available to all respondents. Based from the
survey results, only 143 out of 535 respondents
have car. Another possible reason could be because
using a car requires a parking space, which is a
problem in Baguio especially in Baguio Central
District.
Results show that the coefficient for the
COSTIM is -0.34271. it has a negative value
because a person would prefer to spend less over a
particular distance. As for COMFOR, it obtained a
positive value because during the duration of the
trip, a person is more likely to choose a mode with
high comfortability such as having own private
space, air-conditioning, safety and facilities.
Shown below are Equations 4, 5, and 6 that
can be used to calculate the probability of the
revealed preference.

Table 3. Multinomial Logit Model of Stated
Preference
Log Likelihood
R^2
R^2adj

-255.772
0.59155
0.58928

Chi^2

170.371

Variable
TCOST
ACCTIME
TTIME
EGRTIME
COMFOR
A_ART
A_CAR
A_TAXI

Coefficient
p-value
-0.03866
0
-0.01407
0.0187
-0.03078
0
-0.03386
0
0.413044
0
0.353
0
-0.75556
0
-0.50107

0.0001

Analyzing the Model, the specific constants for the
alternatives are 0.355, -0.7558, -0.5017 for ART,
car, and taxi respectively. A negative value means
that it has negative impact on a person’s choice. A
reason why car has a negative coefficient could be
because it is not available to all respondents. Based
from the survey results, only 143 out of 535
respondents have car. Another possible reason
could be because using a car requires a parking
space, which is a problem in Baguio especially in
Baguio Central District. Also, the mode taxi also
yielded a negative value, which means that it has a
negative impact on travel choice. On the other
hand, ART has a positive value which means that
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choosing these modes have a positive impact on
the choice of mode of a traveller. This could mean
that travellers need a reliable public transportation
around the city.
The factors that affect a traveller’s choice
are TCOST, ACCTIME, TTIME, EGRTIME, and
COMFOR, which has a value of -0.0386, -0.0144,
-0.0306, -0.0338, and 0.4133 respectively. TCOST
has a negative value because a person would prefer
to travel without spending that much money.
Therefore, having to pay a bigger amount of
money would cause a negative impact on a
traveller’s travel choice. Other variables that have
negative coefficient are ACCTIME, TTIME, and
EGRTIME. This could be because travellers would
want to reach their destination as fast as possible.
Therefore, it would have a negative impact on a
person if a mode will take a longer time to reach
his/her destination. As for COMFOR, it has a
positive value because comfort leads to traveller’s
satisfaction. Thus, a mode with higher satisfaction
will give a positive impact in travel choice.
Shown below are the equations to solve for
the utility of each mode of transportation:

probabilities of an individual in choosing his/her
mode. The significant attributes of a respondent are
shown in Table 4 these attributes are used to
calculate the utilities and probabilities which is
shown in Table 5.
Table 4. RP Attributes of a respondent
MODE
COMFOR COSTIM
Car
0
5.894737
Taxi
0
6.75
Jeepney
0
0.164271
Table 5. Utilities and Probabilities of RP
Variable
Utility
Probability
Car
-2.45591369
8.07
Taxi
-3.459425
2.96
Jeepney
-0.05630561
88.97

3.4 Probabilities of each Cases
The equations 7, 8, 9, and 10 will be used
to identify the utilities and probabilities when ART
is introduced as another option for means of
transportation.

𝑈𝐴𝑅𝑇 =  −0.0386(𝑇𝐶𝑂𝑆𝑇) −
0.0144(𝐴𝐶𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸) − 0.0306(𝑇𝑇𝐼𝑀𝐸) −
0.0338(𝐸𝐺𝑅𝑇𝐼𝑀𝐸) + 0.4133(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅) +
0.3551
(7)

3.4.1 Case 1
Table 6. Case 1 Utilities and Probabilities of Stated
Choice
Variable
Utility
Probability

𝑈𝐶𝐴𝑅 =  −0.0386(𝑇𝐶𝑂𝑆𝑇) −
0.0144(𝐴𝐶𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸) − 0.0306(𝑇𝑇𝐼𝑀𝐸) −
0.0338(𝐸𝐺𝑅𝑇𝐼𝑀𝐸) + 0.4133(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅) −
0.7558
(8)
𝑈𝑇𝐴𝑋𝐼 = −0.0386(𝑇𝐶𝑂𝑆𝑇) −
0.0144(𝐴𝐶𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸) − 0.0306(𝑇𝑇𝐼𝑀𝐸) −
0.0338(𝐸𝐺𝑅𝑇𝐼𝑀𝐸) + 0.4133(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅) −
0.5017
(9)

Preference

and

-0.7768

Car

-2.2986

47.11
10.29

Taxi

-3.9145

2.04

Jeepney

-0.9266

40.56

Analyzing the results from the current
choice of transportation to the ART, it is observed
that the probability of selecting the car has
significantly increased from 8.07% to 10.29%.
Similarly, the taxi and jeepney options decreased
from 2.96% to 2.04% and 94.34% to 40.56%
respectively. It illustrates that the rider is
essentially
guaranteed
to
select
public
transportation instead of the private transportation
choice due to low ratings in the car and taxi.
Whereas, the transportation which is highly
favored for this case is the ART with the leading

𝑈𝐽𝐸𝐸𝑃 =  −0.0386(𝑇𝐶𝑂𝑆𝑇) −
0.0144(𝐴𝐶𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸) − 0.0306(𝑇𝑇𝐼𝑀𝐸) −
0.0338(𝐸𝐺𝑅𝑇𝐼𝑀𝐸) + 0.4133(𝐶𝑂𝑀𝐹𝑂𝑅) (10)

3.3.4 Revealed
probabilities

ART

the

Using Equations 4, 5, 6 from the revealed
preference, the utilities of each mode can be
calculated, which can be used to simulate actual
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value of 47.11%. Although the comfort is low, the
ART is favorable because the access, travel, and
egress times are shorter in comparison to their
current choice. This depicts the importance of time
over comfort to the riders.

Case 1 and 45.02% in Case 2 to 52.99% in Case 3
emphasizes the concern of time over cost and
comfort.

3.4.4 Case 4
Table 9. Case 4 Utilities and Probabilities of Stated
Choices
Variable
Utility
Probability
ART
-1.2261
36.24
Car
-2.2986
12.40
Taxi
-3.9145
2.46

3.4.2 Case 2
Table 7. Case 2 Utilities and Probabilities of Stated
Choice
Variable
Utility
Probability
ART
-0.8611
45.02
Car
-2.2986
10.69
Taxi
-3.9145
2.12
Jeepney

-0.9266

Jeepney

42.16

3.4.5 Case 5
Table 10. Case 5 Utilities and Probabilities of
Stated Choice
Variable
Utility
Probability
ART
-0.6258
50.88
Car
-2.2986
9.55
Taxi
-3.9145
1.90
Jeepney
-0.9266
37.67

3.4.3 Case 3
Table 8. Case 3 Utilities and Probabilities of Stated
Choice
Variable
Utility
Probability
-0.5415
-2.2986
-3.9145

52.99
9.14

Jeepney

-0.9266

36.05

48.90

ART at 36.24% trails behind jeepney at 48.90%,
this is in result to the high cost in combination with
low comfort. Access, travel, and egress times have
all increased in comparison to case 3. Thus,
causing the decrease in demand of the ART.
jeepney and Taxi have again remained in the same
range while an evident increase in the car’s
probability is detected at 12.40% from 8.07% in
the RP survey. Case 4 is the second lowest
percentage of ART probability in comparison to all
other cases due to this combination of undesirable
qualities in the variables of commuting.

The results of probabilities for case 2 are
shown in Table 7. In comparison to case 1, case 2
has an increase in access, travel, and egress time
while other attributes such as cost have remained
the same. Despite the increase in comfort from low
to medium, the ART was still not favorable due to
the lengthy commute time. The probability of
selecting the car and taxi is typically in the same
range as Case 1 from 8.07% to 10.69% and 2.96%
to 2.12% against the RP probabilities respectively.
Results with the jeepney were consistently in the
same range as well, differing only in 1.6% from the
value in the previous case. Despite the slight 2.1%
decrease in the ART from its value in case 1, it is
still the preferred mode in the given situation.

ART
Car
Taxi

-0.9266

The cost from Case 4 was retained but the
access and egress times were increased to 15.
Travel time was slightly decreased and comfort
was placed at high. Respondents have exhibited
that they are willing to pay marginally more as
long as the transportation they are taking is
comfortable, safe, and efficient. The 50.87% value
of the ART is almost equivalent to the sum of all
other options; 9.55% car, 1.90% taxi, and 37.67%
jeepney equal to 49.12%. The increase in
probability can be attributed to the change in time
and comfort.

1.82

Case 3 as shown in Table 8 is one of the
scenarios with the most costly fare at 15 Php. It is
given with a medium comfort rating and the lowest
combination of access, travel, and egress times in
comparison to the other 8 cases. An increase in the
favorability of the car from 8.07% to 9.14% is
observed while a there is slight decrease in values
for taxi from 2.96% to 1.82%. A notable increase in
the inclination towards the ART from 47.11% in
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3.4.6 Case 6

3.4.8 Case 8

Table 11. Case 6 Utilities and Probabilities of
Stated Choice
Variable
Utility
Probability
ART
-0.3521
57.67
Car
-2.2986
8.23
Taxi
-3.9145
1.64
Jeepney
-0.9266
32.47

Table 13. Case 8 Utilities and Probabilities of
Stated Choice
Variable
Utility
Probability
ART
-0.1765
61.88
Car
-2.2986
7.41
Taxi
-3.9145
1.47
Jeepney
-0.9266
29.23

High comfort in combination with
shortened access and egress times in comparison to
the preceding case cause the probability of the ART
to increase by 6.78%. The likelihood of selecting
the ART is again well over half the sum of the
other options at 57.67% from car at 8.24%, taxi at
1.64%, and jeepney at 32.47%. Despite the fare
being one of the highest in Case 6, it is still the
preference against the current available public and
private transportation. When correlated to the RP
survey values, taxi and jeepney have decreased
while Car remained almost the same.

There are various cases demonstrated in
this SP survey and the ART leads in 7 out of 9. This
case in particular presents the highest probability in
favor of the ART at 61.87%. It is associated to the
economical fare and relatively low access, travel,
and egress times. Commuters are also presented
with the highest possible comfort. The tendency to
select the Car decreased from 8.70% to 7.41%
while there is a similar decline in jeepney from
88.97% to 29.24%. Only taxi has made an increase
from 2.96% to 1.48%. As mentioned, the ART is
not constructed to compete with the other forms of
mass transportation, rather, complement the
existing options in order to provide residents with
competent system.

3.4.7 Case 7
Table 12. Case 7 Utilities and Probabilities of
Stated Choice
Variable
Utility
Probability
ART
-1.6295
27.52
Car
-2.2986
14.10
Taxi
-3.9145
2.80
Jeepney
-0.9266
55.58

3.4.9 Case 9
Table 14. Case 9 Utilities and Probabilities of
Stated Choice
Variable
Utility
Probability
ART
-0.6048
51.41
Car
-2.2986
9.45
Taxi
-3.9145
1.88
Jeepney
-0.9266
37.26

The unsatisfactory combination of high
cost and low comfort has decreased the normally
high probability of the ART, bringing it down to
27.52%. The current available forms of
transportation such as car and taxi have both
increased by 6.03% and 0.16% respectively
relative to RP survey. On the contrary, the jeepney
has decreased significantly from a value of 88.97%
to only 55.58%. Despite the short travel time, the
access and egress times are disadvantageous to the
commuters because it would take them a longer
time to find a means of transportation than the
actual trip from origin to destination. These reflect
the rider’s attraction to options that are affordable,
efficient, and comfortable at the same time.

A minor increase in the travel time comfort
made the probability for the ART drop by 10.48%
from 61.87% to 51.41%. Other attributes such as
travel cost, access time, and egress time were
retained. It is reasonable to conclude that riders
look to time and comfort the most when it comes to
selecting the mode of transportation for daily
activities. Probabilities for car have increased from
8.70% to 9.45% while there is a decline in taxi
from 2.96% to 1.88% and jeepney from 88.97% to
37.26%. Majority of the probability lost in the ART
was distributed between the next in line contenders
Car and jeepney.
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while in Fig 4, both the previous maps were
overlapped in order to come up with the Combined
OD Trips Map wherein we can see the highly trip
dense areas all throughout the city. Considering the
data from the OD Trips of the respondents, a single
line route is suggested that would connect the
barangays of San Luis Village, Military Cut Off
and Gibraltar. The straight-line center to center
distance between San Luis Village and Military Cut
Off is around 4.2 to 4.5km while Military Cut Off
to Gibraltar is around 3.8 to 4.0km. By placing the
stations in the proposed locations, which are not
exactly at the center of the trip-dense areas, the
ART is able to provide a system that would not
compete but complement other existing forms of
transportation systems. Traffic congestion will be
reduced in many major roads in Baguio because
transporting people between these 3 stations with
high trip density will now be taken care of by the
ART.

3.5 Proposed Route

Fig 2. Origin Trips Data

4. CONCLUSION
The primary objective of this research is to
identify the current mode choices of the residents
and tourists of Baguio city and analyze the impact
of integrating a new mass transportation to
complement the existing systems. Relevant
information
such
as
the
transportation
characteristics, ridership preference, and travel
characteristics are also discussed. The revealed
preference survey examined the socio-demographic
and travel characteristics. From this, it is
determined that most of the respondents’ trip
purpose is work. The jeepney is the most used
mode of transportation and the travel cost is within
the range of 1-10 Php. The usual access and egress
time is within the range of 1-5 minutes while the
travel time is along 11-20 minutes. The mode
characteristics evaluated the commuter’s rating of
their current mode of transportation where safety
has the highest rating and travel time has the
lowest. This information are used in order to
produce a model that resulted to having egress
time, cost, travel time, and comfort as the
significant characteristics that affect the
commuter’s choice. This is further justified by a
value 76.49% correctness prediction by the use of
the contingency table. In addition to the RP survey,
the stated preference survey was modeled in order
to assess the commuter’s preference when the ART
is introduced. Model 1 yielded the most significant
values to produce equations to solve for the utility
of each mode of transportation. The contingency

Fig 3. Destination Trips Data

Fig 4. Combined OD Trips and Proposed Route
The origin and destination trips data
gathered from the survey were plotted into the map
of Baguio city which is divided into its barangays.
In Fig 2 and Fig 3, the separate data for Origin and
Destination trips of the respondents are presented
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table for the SP survey provided supplementary
validation on the correctness prediction of the
model as it resulted to 80.06% correctness.
Applying these equations to each case, the
probability and utility of the ART when it is
introduced along the current mode is determined.
Seven out of the nine cases are favorable to the
ART. With the knowledge of the acceptability of
the ART, a proposed route is determined based on
the origin and destination trips of each respondent
from the revealed preference survey. A single line
that runs through the barangays of San Luis
Village, Military Cut-Off, and Gibraltar allows
accessibility to those areas with large populations
and high demand.
A frequent misconception with alternative
transportation technology is that it will singlehandedly solve all traffic troubles. In reality, there
is no singular solution to any given problem. Urban
planners, policy-makers, and engineers will
acknowledge that public transportation is at its
maximum potential when it is multi-modal. In this
manner, it leverages the strengths of distinct
transport modes in creating an efficient, dense, and
viable network. With ongoing urbanization and
continual increase in population, the ART System
will make a larger impact in the scene of urban
mass transit.
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บทคัดย่ อ
ประตูศรี ตรังเป็ นประตูหลักแห่ งหนึ งของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีทางแยกตัดกันระหว่างถนนกาญจนวนิ ชกับถนน
อรรถกระวี ทางแยกนี# รองรั บการจราจรเข้
เข้าและออกวิทยาเขต
ยาเขตเป็ นปริ มาณมากในช่ วงชัวโมงเร่ งเช้าและเย็น ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการจราจรติ ดขัดและ
อุบตั ิเหตุจราจรบ่อยครั# ง บทความนี# นาํ เสนอผลศึกษา
ษาการปรั บปรุ งบริ เวณทางแยกประตูศรี ตรังเป็ นกรณี ศึกษา โดยสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะ
กายภาพและปริ มาณการจราจร สร้ างแบบจําลองสภาพการจราจรบริ เวณทางแยกระดับจุลภาคด้วยโปรแกรม VISSIM แล้วประยุกต์ใช้แบบจําลองที
พัฒนาขึ#นในการวิวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของมาตรการ
าพของมาตรการการจัดการจราจรบริ เวณทางแยก ผลศึกษาพบว่า การปรับปรุ งบริ เวณทางแยกโดยย้ายตําแหน่ ง
จุดกลับรถและจัดการพื#นทีขดั แย้ง สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพของการจราจรบริ เวณทางแยกได้อย่างมีนยั สําคัญ

คําสําคัญ: การจัดการจราจร, การปรับปรุ งทางแยก
ทางแยก, แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
Abstract
Sri Trang is a main gate of the Prince of Songkla University, Hat Yai campus
campus. There is a major intersection, between Kanchanavanich
road and Athakrawee road, in front of the gate.. The intersection serves high traffic volume of in and out vehicles during the morning and evening
peak hours. This frequently results in traffic congestion and accident problems. This paper presents the results of intersection improvement at the Sri
Trang Gate as a case study. The geometry and traffic volume data were surveyed. Traffic microsimulation model was developed using VISSIM
software and applied to analyze the efficiency of the proposed traffic management schemes. The results showed that the intersection improvements
(i.e., u-turn
turn relocation and conflict area management
management) could increase traffic efficiency at the intersections significantly.
significantly

Keywords: Traffic management, intersection improvement
improvement, traffic microsimulation model
ั จรผ่
จร านทางแยกบนถนนกาญจนว
มหาวิทยาลัย รวมทั#งยานพาหนะทีสัสญ
นิ ช (ประมาณ 3,275 PCU/ชัว โมง) ทํา ให้ บ ริ เวณทางแยกเกิ ด ปั ญ หา
การจราจรติดขัดทั#งบนถนนกาญจนวนิ
กาญจนวนิ ชและบนถนนอรรถกระวี ส่ วนใน
ชัว โมงเร่ งด่วนเย็นมียานพาหนะที
ยานพาหนะที ตอ้ งการออกจากมหาวิทยาลัยสู่ ถนน
กาญจนวนิ ชผ่านประตูศรี ตรัง โดยมีมี ปริ มาณการจราจรทีผ่านบริ
น เวณทาง
แยกประมาณ 3,350 PCU/ชัว โมง ปั ญหาหลั
หา กทีทาํ ให้เกิดการจราจรติดขัด
ในชัวโมงเร่ งด่ วนมาจากลัลักษณะทางกายภาพของบริ เวณทางแยกที ไม่
สอดคล้องกับพื#นที การสัญจรของยานพาหนะ เช่ น จุดกลับรถบนถนน

1. บทนํา
ป ร ะ ตู ศ รี ต รั ง เ ป็ น ป ร ะ ตู ห ลั ก แ ห่ ง ห นึ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริ เวณประตูมีทางแยก
ตัดกันระหว่างถนนกาญจนวนิ ช กับถนนอรรถกระวี ทางแยกนี# รองรั บ
การจราจรเข้าและออกวิทยาเขตปริ มาณมากในช่
ในช่วงชัว โมงเร่ งเช้าและเย็น
ซึ งจากการสํารวจโดยคณะผูว้ ิจยั ปริ มาณการจราจรสู งสุ ดที ผ่านนบริ เวณ
ทางแยกในชัว โมงเร่ งด่วนเช้าประมาณ 3,313 PCU/
PCU/ชัว โมง ประกอบด้วย
ยานพาหนะของบุ คลากร อาจารย์ นักศึ กษา และ
และประชาชนที มาติ ดต่ อ
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กาญจนวนิ ชอยูต่ตรงกั
รงกับประตูทางออกประตูศรี ตรัง และจุดกลับรถทีไม่มี
ช่องรอเลี# ยวสําหรับกลับรถ ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการจราจรติดขัดดังกล่าว
และบ่อยครั#งทีมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ#นในบริ
นบริ เวณทางแยก
วณทางแยกนี#
คณะผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาและเสนอการจัดการจราจรบริ เวณทาง
แยกประตูศรี ตรั ง โดยแนวทางการจัดการเบื#องต้ต้นจะเน้นการปรั บปรุ ง
ลักษณะทางกายภาพเป็ นหลัก เช่น การย้ายจุดกลับรถบริ เวณทางแยก การ
เพิมช่องรอเลี#ยว และการจัดการทิศทางและกระแสจราจรบริ เวณทางแยก
โดยได้ วิ เ คราะห์ ม าตรการการจัด การจราจรด้ ว ยแบบจํา ลองสภาพ
การจราจรระดับจุลภาค ผลการศึกษาทีได้จะเป็ นข้อมูลให้กบั หน่ วยงานที
เกียวข้องเพือพิจารณาดําเนิ นการปรับปรุ งต่อไป

จะถู กพิ จารณาทุ ก ๆ ช่ วงเวลาย่อย โดยอาศัยหลักการพื#นฐานของการ
เคลื อนที และพฤติ กรรมการขับขีของยานพาหนะแต่
ของยานพาหนะแต่ละคัน [1] ผลที ได้
จากแบบจําลองสามารถใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของถนน เช่ น
ระดับ การให้ บ ริ การ เวลาและความล่ า ช้ า ในการเดิ น ทาง ความยาว
แถวคอย เป็ นต้น

2.2 โปรแกรมจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
ที ผ่ า นมาได้ มี ก ารพัฒ นาโปรแกรมเพื อ ใช้ จ ํา ลองสภาพ
การจราจรระดั
ะดับจุ ลภาคให้มีค วามถู ก ต้องแม่ นยําหลายโปรแกรม เช่ น
AIMSUN CORSIM NETSIM PARAMICS VISSIM และ Simtraffic
เป็ นต้น Mosseri et al. [2] ได้เปรี
เปรี ยบเทียบคุ ณลักษณะของโปรแกรม
ข้างต้น เพือหาโปรแกรมทีเหมาะสมกับการพัฒนาแบบจําลองการจราจร
ระดับจุลภาคของ ocean parkway ในเมืองนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ เวณพื#นที ศึกษาครั#งนันั#นเป็ นถนนในเขตเมื องที มีรูปแบบการเดิ นทาง
แบบผสมผสานและมีลกั ษณะทางกายภาพของถนนในเขตเมื
ษณะทางกายภาพของถนนใน
องไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน จากการศึกษา พบว่าโปรแกรม VISSIM เป็ นเครื องมือ ทีมี
ความเหมาะสมทีสามารถรองรับโครงข่ายถนนแบบ link-connector และ
โครงข่ ายถนนที มีความซับ ซ้อนและหนาแน่ น นอกจากนี# โปรแกรม
VISSIM ยังรองรั บการแจกแจงการเดิ นทางได้ท# งั แบบ static และ
dynamic โดยใช้ขอ้ มูลจากตารางการเดินทางเพียงอย่างเดียวได้
ชัยวัฒน์ ใหญ่บก และปรเมศวร์
ปรเมศวร์ เหลื อเทพ [3] ได้ศึกษาและ
เสนอการจัดการจราจรบนถนนกาญจนวนิ ชช่ วงระหว่างแยกคลองเรี ยน
ถึ งแยกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แนวทางการจัดการจราจรได้เน้น
การปรั บปรุ งลักษณะทางกายภาพ เช่ น ขนาดของช่ องรอเลี# ยว ความยาว
และความกว้างของเกาะกลาง การจัดการทิศทางและกระแสจราจร และ
การจํา กัด ระยะการจอดรถริ มทางก่ อ นถึ ง ทางแยก และได้วิ เ คราะห์
มาตรการการจัดการจราจรแบบต่าง ๆ ด้วยแบบจําลองสภาพการจราจร
ระดับจุลภาคของแต่ละทางแยกอิสระต่อกัน จากผลการศึกษา พบว่า การ
รวมทุกมาตรการช่วยลดปั ญหาการจราจรติดขัดได้ในระดับหนึ ง อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาดังกล่าวไม่ได้ศึกษาครอบคลุมพื#นทีของการศึกษานี#
วราศักดิz ปะสังติ โย และคณะ
คณะ [4] ได้ศึกษาและวิเคราะห์การ
จัดการจราจรสําหรับรถจักรยานยนต์ทีทางแยกสัญญาณไฟจราจรบนช่ วง
ถนนศรี จนั ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกําหนดมาตรการจัดการ
จราจร ประกอบด้วย 1) การกําหนดพื#นทีเฉพาะสําหรับหยุดรอสัญญาณ
ไฟจราจร และ 2) การกําหนดช่ องทางเฉพาะด้านซ้ายร่ วมกับการวิงแบบ
hook turn สําหรั บรถที ต้องการเลี# ยวขวา จากผลการศึ ก ษา พบว่ า
มาตรการทั#งสองสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การบริ เวณทาง
แยกได้อย่างมีนยั สําคัญ โดยวัดประสิ ทธิ ภาพจากเวลาเดิ นทาง ความล่าช้า
และความยาวแถวคอย ซึ งดัชนี ดงั กล่าวมีค่าทีลดลง นอกจากนี# ยังพบว่า
มาตรการข้างต้นช่ วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซมลพิษของยานพาหนะใน
ภาพรวมบริ เวณทางแยกได้อีกด้วย

1.1 วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
บทความนี#มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อดังนี#
1) เพือศึกษาปั ญหาการจราจรบริ เวณทางแยกประตู
ณทางแยกประตูศรี ตรัง
2) เพือเสนอแนะและวิเคราะห์ปประสิ
ระสิ ทธิ ภาพ
าพของมาตรการ
การจัดการจราจรบริ เวณทางแยก
วณทางแยกโดยใช้แบบจําลอง
สภาพการจราจรระดับจุลภาค

1.2 ขอบเขตของงานวิจยั
งานวิจยั นี# มี ข อบเขตการศึ กษาบริ เ วณทางแยกประตู ศรี ตรั ง
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ งเป็
เป็ นทางแยกตัดกันระหว่างงถนนกาญ
จนวนิ ชกับถนนอรรถกระวี ดังแสดงในรู ปที 1 โดยได้ปัญหาการจราจรที
ติ ด ขัด บริ เวณทางแยกและเสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งแก้ไ ข เพื อ ลด
ปั ญหาการจราจรติดขัดและเพือเพิมความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนน

รู ปที8 1 พื#นทีการศึกษา บริ เวณทางแยกประตูศรี ตรัง

2. งานวิจยั ทีเ8 กีย8 วข้ อง
2.1 หลักการของแบบจําลองการจราจรระดับจุลภาค
แบบจํา ลองสภาพการจราจรระดับ จุ ล ภาค เป็ นการจําลอง
พฤติกรรมการเคลื อนที ของยานพาหนะแต่ละประเภทที อยูใ่ นโครงข่าย
ถนน ซึ งประกอบด้วยเงื อนไขการจราจร 2 ลัก ษณะ คื อ 1) แบบพลวัต
(dynamic) 2) แบบสุ่ ม (stochastic) การจําลองพฤติกรรมของยานพาหนะ
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เสกสรร บุ ญ ฉวี และคณะ [5] ได้วิ เ คราะห์ ห าระยะห่ า งที
เหมาะสมระหว่างทางแยกแบบกระแสจราจรไหลต่อเนื อง (continuous
flow intersection หรื อ CFL) โดยใช้โปรแกรม VISSIM ในการพัฒนา
แบบจํา ลองสภาพการจราจรระดับ จุ ล ภาคบริ เวณสี แ ยกประตู เ มื อ ง
ขอนแก่นและได้พิจารณาอิทธิ พลของระยะห่ างระหว่างทางแยกหลักกับ
ทางแยกรองที ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการจราจร อี กทั#งได้วิเคราะห์
หารอบสัญญาณไฟจราจรทีเหมาะสมของตัวแทน CFI ในแต่ละเงือนไข
ของการจราจร เพือเสนอการออกแบบระยะห่ างระหว่างทางแยกหลักกับ
ทางแยกรองให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ลักษณะทางกายภาพของ
ทางแยก และการใช้ประโยชน์ทีดินบริ เวณทางแยก

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจํ
ง
าลอง
ข้างต้น เพื อตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบจําลองฐานที ไ ด้จากการ
ปรับเทียบให้มีมีความใกล้เคียงกับข้อมูลทีได้จากการสํารวจมากทีสุด

3. วิธีการศึกษา
3.1 พืCนทีก8 ารศึกษา
พื#นทีศึกษา คือ บริ เวณทางแยกประตูศรี ตรัง เป็ นสามแยกรู
นสาม ป
ตัว T ที ถ นนอรรถกระวี (ถนนภายใน
ถนนภายในมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ น ทร์ )
บรรจบกั บ ถนนกาญจนวนิ ช (รู ปที 2) ทางแยกนี# ไม่ มี ก ารควบคุ ม
การจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจร และมีมีลกั ษณะทางกายภาพบริ เวณทาง
แยกดังรู ปที 3 โดยทีถนนกาญจนวนิ ชขามาจากทิศเหนื อมี 2 ช่ องจราจร
(ช่ช่องทางตรงและช่ องทางตรงร่ วมกับกลับรถ)
รถ ส่ วนขาทีมาจากทิศใต้มี 2
ช่ องจราจรสําหรับรถทางตรง และ 1 ช่ องจราจรสําหรับรถเลี# ยวขวา (เข้า
มหาวิ ทยาลัย) หรื อกลับ รถ โดยมี เ กาะกลางแบบยกแยกการจราจรใน
สองทิศทาง สําหรับถนนอรรถกระวี มี 2 ช่ องจราจร และมีเพียงเส้นแบ่ง
ทิศทางของกระแสจราจร

2.3 การพัฒ
ฒนาและประยุ
นาและประยุกต์ ใช้ แบบจําลองสภาพการจราจร
ระดับจุลภาค
ลองสภาพการจราจรระดับ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจําลองสภาพ
จุลภาค เริ มต้นจากการกําหนดขอบเขตการศึกษา ซึ งเป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมก่ อนการสร้ างแบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค เช่ น การ
กําหนดระยะเวลา เครื องมือบุคลากร วิธีการ และการรวบรวมงานวิจยั ที
เกียวข้อง เป็ นต้น ต่อมาเป็ นการสํารวจข้อมูลภาคสนาม โดยเตรี ยมข้อมูล
สําหรับการสร้ างและปรั บเที ยบแบบจําลองฯ เช่ น ลักษณะทางกายภาพ
การควบคุ มการจราจร ปริ มาณจราจร เป็ นต้น จากนั#นเป็ นการพัฒนา
แบบจําลองฐาน (base model) ซึ งเป็ นแบบจําลองที ใกล้เคียงสภาพจริ ง
มากทีสุด หลังจากนั#นต้องตรวจสอบความผิดพลาดของแบบจําลองทีอาจ
เกิดขึ#น ลําดับถัดไปคือการปรับเทียบแบบจําลอง โดยเลื อกตัวแปรบางตัว
ในแบบจําลองฯ มาปรั บเทียบและใช้
และใช้กระบวนการทําซํ#า เพือให้ได้ค่าที
สอดคล้องกับข้อมูลจริ งมากทีสุด ขั#นตอนนี# อาจใช้เวลานานหากต้องการ
ผลที ถู ก ต้อ งมาก ต่ อ ไปเป็ นการตรวจสอบความคลาดเค
นการตรวจสอบความคลาดเคลื อ นของ
แบบจําลองฯ ซึ งนิ ยมใช้ค่าสถิติของ GEH [4, 6, 7]] จากสมการที 1
 Simulated − Observed 
GEH = 

 0.5 × ( Simulated + Observed ) 

รู ปที8 2 บริ เวณพืพื#นทีศึกษา

2

(1)

โดยที

Simulated คือ ค่าทีได้จากแบบจําลอง
Observed คือ ค่าทีได้จากการสํารวจจริ ง
1) ค่ า GEH < 5 หมายถึ ง ปริ มาณการจราจรที ได้จาก
แบบจําลองและทีได้จากการสํารวจ สอดคล้องกันเป็ นอย่างดี
2) ค่า 5 < GEH < 10 หมายถึ ง ปริ มาณการจราจรทีได้จาก
แบบจําลองและที ได้จากการสํารวจ สอดคล้องงกัน แต่ ค วรตรวจสอบ
ข้อมูลปริ มาณการจราจรอีกครั#ง
3) ค่ า 10 < GEH หมายถึ ง ปริ มาณการจราจรที ได้จาก
แบบจําลองและทีได้จากการสํารวจ ไม่สอดคล้องกักัน

รู ปที8 3 ลักษณะทางกายภาพบริ เวณแยกศรี ตรัง
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3.2 การสํารวจข้ อมูลปริมาณการจราจรบริเวณทางแยก
คณะผูว้ ิ จยั ได้สํารวจข้อมูล สําหรั บพัฒนาแบบจําลองสภาพ
การจราจรระดับจุลภาคของพื#นทีศึกษา ประกอบด้วย
1) ข้อมูลลักษณะทางกายภาพบริ
บริ เวณทางแยก
2) ข้อมูลสภาพปั ญหาการจราจรบริ
บริ เวณทางแยก
3) ข้อมูลปริ มาณการจราจรของชัว โมงเร่ งด่วนนเช้าและเย็น
4) ข้อมู ล ปริ ม าณการจราจรในแต่ ล ะทิ ศทางของชัว โมง
เร่ งด่วนเช้าและเย็น
5) ข้อมูลสัดส่ วนยานพาหนะในชัง โมงเร่ งด่วนนเช้าและเย็น
6) ข้อมูลความเร็ วของยานพาหนะในแต่ละทิศทาง
ข้อมู ล ที ใ ช้สสํําหรั บพัฒนาแบบจําลอง
ลองฯทั#งหมด ผูว้ ิ จยั ได้ล ง
สํารวจพื#นที ในวันจันทร์ ที 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
โดยสํารวจใน 2 ช่ วงเวลา
คือ 08:00-10:00 น. และ 16:00-18:00 น. ซึ งครอบคลุมช่ วงเวลาเร่ งด่วน
เช้าและเย็น ผลจากการสํารวจข้อมูลลปริ
ปริ มาณการจราจรบริ เวณทางแยก
เพื อหาชัวโมงเร่ งด่ วนเช้าและเย็น พบว่า ปริ มาณการจราจรในชัว โมง
เร่ งด่วนเช้ามีค่าเท่ากับ 3,275 PCU/ชัชัว โมง ในเวลา 08:00-09:00 น. แสดง
ดังรู ปที 4 ส่ วนปริ มาณการจราจรในชัว โมงเร่ งด่วนเย็นมีค่าเท่ากับ 3,389
PCU/ชัว โมง ในเวลา 16:15-17:15 น. แสดงดัง รู ป ที 5 และปริ มาณ
การจราจรของแต่
แต่ละทิศทางในชัว โมงเร่ งด่วนเช้าและเย็น แสดงดังรู ปที 6
และ 7 ตามลําดับ
สําหรับข้อมูลสัดส่ วนของยานพาหนะ
ยานพาหนะที ผ่านบริ เวณทางแยก
ค ณะ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ งยาน พาห นะ ออก เ ป็ น 4 ป ระ เ ภท ห ลั ก คื อ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อและรถบรรทุก 10 ล้อ เพือให้
สอดคล้องกับข้อมูล ที ต้องนําเข้าในแบบจําลองสภาพการจราจรระดับ
จุลภาค ผลการสํสํารวจปริ มาณของยานพาหนะแต่ละประเภท
ะประเภทในชัวโมง
เร่ งด่ ว นเช้ า พบว่ า มี ร ถจัก รยานยนต์ ร้ อ ยละ 15 รถยนต์ ร้ อ ยละ 82
รถบรรทุ ก 6 ล้อร้ อยละ 2 และรถบรรทุ ก 10 ล้อ ร้ อยละ 1 ตามลําดับ
แสดงดังรู ปที 8 และปริ มมาณของยานพาหนะแต่
าณของยานพาหนะแต่ ล ะประเภทในชัว โมง
เร่ งด่ ว นเย็น พบว่ า มี ร ถจัก รยานยนต์ร้ อ ยละ 18 รถยนต์ ร้ อ ยละ 80
รถบรรทุ ก 6 ล้อร้ อยละ 1 และรถบรรทุ ก 10 ล้อ ร้ อยละ 1 ตามลําดับ
แสดงดังรู ปที 9 ในส่ ว นของข้อมู ล ความเร็ วเฉลี ย ของยานพาหนะ ซึ ง
จําแนกตามชนิ ดของยานพาหนะแต่ละประเภททีทีผ่านบริ เวณทางแยกและ
ในแต่ละทิศทาง จะแสดงไว้ในตารางที 1
โดยในงานวิจยั นี# จะใช้เฉพาะข้อมูลปริ มาณจราจรในชัวโมง
เร่ งด่วนเช้า ในการสร้ างแบบจําลอง เพือเป็ นการทดสอบมาตรการต่าง ๆ
ทีใช้ในแบบจําลองและประสิ ทธิ ภาพของการแก้ไขปั ญหา และจะนําไป
พัฒนาเพิมเติมกับข้อมูลปริ มาณจราจรในชัว โมงเร่ งด่วนเย็นในภายหลัง

รู ปที8 4 ปริ มาณการจราจรชัว โมงเร่ งด่วนเช้า

รู ปที8 5 ปริ มาณการจราจรชัว โมงเร่ งด่วนเย็น

รู ปที8 6 ปริ มาณการจราจรในแต่ละทิศทางของชัว โมงเร่ งด่วนเช้า
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ของยานพาหนะ ผา่ นทางแยก
ตารางที8 1 ความเร็ วเฉลียของยานพาหนะที

ประเภท
ยานพาหนะ

ทิศทาง A-01
เลียC ว

ทิศทาง A-02

ทิศทาง A-03

ทางตรง กลับรถ เลียC วซ้ าย เลียC วขวา ทางตรง เลียC วขวา กลับรถ

ซ้ าย

รู ปที8 7 ปริ มาณการจราจรในแต่ละทิศทางของชัว โมงเร่ งด่วนเย็น

รถจักรยานยนต์

14.2

46.8

10.7

12.4

10.4

50.6

13.1

10.5

รถยนต์

12.4

51.3

11.6

11.3

10.9

47.7

12.5

11.1

รถบรรทุก 6 ล้อ

-

40.7

-

-

-

41.5

-

-

รถบรรทุก 10 ล้อ

-

37.5

-

-

-

38.2

-

-

หมายเหตุ หน่วยเป็ นกิโลเมตรต่อชัว โมง

3.3 การพัฒนาและประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง

รู ปที8 8 สัดส่ วนยานพาหนะในชัว โมงเร่ งด่วนเช้า

รู ปที8 9 สัดส่ วนยานพาหนะในชัว โมงเร่ งด่วนเ
นเย็น

คณะผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม VISSIM รุ่ น 8.0 ในการ
พัฒนาแบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุล ภาคบริ
ภาค เ วณทางแยกศึ ก ษา
โดยมีข# นั ตอนดังนี#
1) การสร้ า งแบบจํา ลองฐาน โดยสร้ า งโครงข่ า ยถนนให้
เสมือนสภาพพื#นทีศึกษาจริ งมากทีสุด เช่น การสร้างลักษณะทางแยก การ
เชื อมต่อทางแยก การกําหนดจํานวนและ
และความกว้างของช่องจราจร
2) การปรับเที ยบแบบจําลองและการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบจําลอง แบบจําลองฐานทีได้จากข้อ 1 ได้ถูกนํามาปรับเทียบ โดย
นําผลลัพธ์ทีได้จากแบบจําลองมาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลปริ มาณจราจรใน
ชัว โมงเร่ งด่วนเช้า (08:00-09:00 น.) ซึ งเป็ นช่
น วงเวลาทีมีปัญหาการจราจร
ติดขัดมากทีสุด ผลลัพธ์ทีได้จากแบบจําลองครั# งนี# ผ่านเกณฑ์ GEH < 5
ซึ งถือว่ายอมรับได้ จากนั#น นําแบบจําลองทีปรับเทียบแล้ว มาตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ ง โดยใส่
ใส่ ข ้อ มู ล ปริ มาณจราจรในชัวโมงเร่
โ ง ด่ ว นเช้า แล้ว
เปรี ยบเทียบปริ มาณการจราจร ความเร็ ว และ ความล่าช้า ซึ งผลลัพธ์อยูใ่ น
เกณฑ์ทียอมรับได้
3) การประยุกต์ใช้แบบจําลองสภาพการจราจรในการจัดการ
จราจรบริ เวณทางแยกของบทความนี
บทความนี# คณะผู้วิ จ ัย นํา เสนอมาตรการ
ปรับปรุ งทางแยก 3 มาตรการ รายละเอียดกล่าวในหัวข้อถัดไป อย่างไรก็
ตาม การศึกษานี#พิพจิ ารณาเฉพาะบริ เวณทางแยกประตูศรี ตรังเท่านั#น ไม่ได้
พิจารณาลัก ษณะทางกายภาพแยกบริ เ วณใกล้เ คี ยงหรื อผลกระทบจาก
การจราจรที เกิ ดขึ#นจากแยกบริ เวณใกล้เคียง ซึ งควรพิจารณาในงานวิจยั
อนาคต
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4. ผลการวิจยั
คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี#

4.1 ปัญหาและมาตรการจัดการจราจรในพืCนทีศ8 ึกษา
จากการสํารวจพื# นที ศึก ษา พบปัปั จจัยหลัก ที ส่งผลต่ อ ปั ญหา
การจราจรติดขัดและปั ญหาความไม่ปลอดภัยบริ เวณทางแยก ดังนี#
รู ปที8 12 ปั ญหาการจราจรติดขัดจากรถรอเลี#ยวเข้ามหาวิทยาลัยแต่ไม่มี
ช่องทางเฉพาะ

ปั ญหาที 1 แยก ถนนกาญจนวนิ ช ซอย
ซอย17 (ทางลัดเพือเข้าสู่ ตวั
เมืองหาดใหญ่) ได้มีการปิ ดเกาะกลาง (ดังรู ปที 10
10) ทําให้รถทีมาจากทิ ศ
เหนื อของถนนกาญจนวนิ ช ที ตอ้ งการเข้าสู่ ถนนกาญจนวนิ ช ซอย 17
ต้องกลับรถทีแยกประตูศรี ตรัง

ปั ญหาที 4 ส่ วนชัชัว โมงเร่ งด่วนเย็น มีรถออกจากมหาวิทยาลัย
ปริ มาณมาก รวมทั#ง รถที ผ่ผ่า นทางแยกบนถนนกาญจนวนิ
นทางแยก
ช และรถที
ต้องการกลับรถเข้าสู่ถนนกาญจนวนิ ช ซอย 17 แต่ขาดการจัดการทางแยก
และจัด การพื# น ที ข ัด แย้ง (มีมี ก ารหยุ ด รถซ้ อ นคัน ) ทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
การจราจรติดขัดและเสี
เสี ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ (ดังรู ปที 13)

รู ปที8 10 เส้นทางรถทีตอ้ งการกลับรถไปยังถนนกาญจนวนิ ช ซอย17
ปั ญหาที 2 เกาะกลางบริ เวณทางแยกฝังทิ ศเหนื อไม่มีช่องรอ
กลับรถ ทําให้รถจากข้อ 1) กีดขวางการจราจรของรถทางตรง
ขวางการจราจรของรถทางตรงบนเส้นทาง
หลัก (ดังรู ปที 11) และเสี ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุชนท้าย

รู ปที8 11 จุดกลับรถบนถนนกาญจนวนิ ชไม่มีช่องรอ
งรอกลับรถ
ปั ญหาที 3 รถบนถนนกาญจนวนิ
บนถนนกาญจนวนิ ช จากทิ ศเหนื อ ที ต้องการ
เลี#ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัยในชัว โมงเร่เร่ งด่วนเช้ามีปริ มาณมาก แต่ไม่มีช่อง
จราจรสําหรับเลี# ยวซ้ายเฉพาะ ทําให้เกิ ดปั ญหาการจราจรติ
การจราจรติดขัด (ดังรู ปที
12) และกีกีดขวางการจราจรของรถบนถนนกาญจนวนิ ช

รู ปที8 13 ปั ญหาการจัดการทางแยกและจั
และจัดการพื#นทีขดั แย้งในชัว โมง
เร่ งด่วนเย็น
จากการสรุ ปปั ญหาบริ
บริ เวณทางแยกข้
วณทางแยก างต้นทั#งหมด (ดังรู ปที
14) คณะผูว้ ิจยั ได้เสนอมาตรการในการจัดการจราจรและความปลอดภั
การจราจร
ย
บริ เวณทางแยก (ดังรู ปที 15) ประกอบด้วยมาตรการ
ย
3 มาตรการดังนี#
มาตรการที 1 การปรับปรุ งเกาะกลางถนน โดยย้ายจุดกลับรถ
และเพิมช่องรอกลับรถ บนถนนกาญจนวนิ ช (ทิศเหนื อก่อนถึงทางแยก)
มาตรการที 2 การเพิ
เพิมช่ องรอเลี# ยวซ้ายบนถนนกาญจนวนิ
ย
ช
เพือให้รถเลี#ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัยได้สะดวกและปลอดภัย
มาตรการที 3 การเพิ
เพิ ม ช่ อ งจั
ง ด กระแสจราจรและลดพื# น ที
ขัดแย้งบริ เวณจุดเปิ ดเกาะกลางของทางแยก
และการรวมทุ ก มาตรการโดยบู ร ณาการทุ ก มาตรการเข้า
ด้วยกัน
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ได้มากทีสุด โดยสามารถลดความล่าช้าเฉลี ยบริ เวณทางแยกได้ร้อยละ 88
จากกรณี ปัจจุบนั

รู ปที8 14 ปั ญหาก่อนปรับปรุ ง
รู ปที8 16 การเปรี ยบเทียบเวลาในการเดินทางเฉลีย

รู ปที8 15 มาตรการเสนอเพือปรับปรุ ง

4.2 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลอง
คณะผู้วิจยั ได้ใ ช้ แ บบจําลองสภาพการจราจรระดับ จุ ล ภาค
กรณี ฐ าน (สภาพปั จจุ บนั ) ที พฒั นาขึ#น มาทดสอบ
มาทดสอบกับมาตรการทั#งสาม
ข้างต้นโดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 4 กรณี กรณี ที 1 ถึ ง 3 เป็ นการ
วิเคราะห์โดยนําแต่ละมาตรการมาทดสอบในแบบจําลองแยกมาตรการ
กัน ส่ วนกรณี ที 4 เป็ นการบูรณาการทั#งสามมาตรการร่ วมกัน
จากการวิเ คราะห์ แ บบจําลองสภาพการจราจรระดั
สภาพการจราจรระดับจุ ลภาค
สามารถสรุ ปผลตัวชี# วดั ด้านเวลาในการเดิ นทาง ความล่าช้า และความ
ยาวแถวคอย ได้ดงั ตารางที 2 และนําผลทีได้มาเปรี
เปรี ยบเทียบแ
บแต่ละกรณี ใน
แต่ละตัวชี# วดั ได้ดงั แสดงในรู ปที 16 ถึงรู ปที 18 ตามลําดับ
จากรู ปที 16 พบว่ า การปรั บ ปรุ งบริ
บริ เวณทางแยกโดยใช้
มาตรการที 1 เวลาการเดิ นทางเฉลี ยจะเพิมขึ# นจาก
จากกรณี ปัจจุ บนั ส่ ว น
มาตรการที 2 เวลาการเดิ นทางเฉลี ยจะเพิมขึ# นจาก
จากกรณี ปัจจุบนั เล็กน้อย
ส่ วนมาตรการที 3 เวลาการเดิ นทางเฉลี ยจะลดลงจาก
จะลดลงจากกรณี ปัจจุบนั มาก
และเมือนํามาตรการทั#ง 3 รวมเข้าด้วยกันทั#งหมด สามารถลดเวลาในการ
เดิ นทางผ่านบริ เวณทางแยกได้มากที สุด โดยสามารถลดเวลาในการเดิ น
ทางผ่านบริ เวณทางแยกได้ร้อยละ 75 จากกรณี ปัจจุบนั
จากรู ปที 17 พบว่ า การปรั บ ปรุ ง บริ เวณทางแยกโดยใช้
มาตรการที 1 ความล่าช้าเฉลียจะเพิมขึ#นจากกรณี ปัจจุบนั ส่ วนมาตรการที
2 ความล่าช้าเฉลี ยจะเพิมขึ#นจากกรณี ปัจจุบนั เล็กน้อย ส่ วนมาตรการที 3
ความความล่าช้าเฉลียจะลดลงจากกรณี ปัจจุบนั มาก และเมือนํามาตรการ
ทั#ง 3 รวมเข้าด้วยกันทั#งหมด สามารถลดความล่าช้าเฉลี ยบริ เวณทางแยก

รู ปที8 17 การเปรี ยบเทียบความล่าช้าเฉลีย

รู ปที8 18 การเปรี ยบเทียบความยาวแถวคอย
ความยาวแถวคอยเฉลีย
จากรู ปที 18 พบว่ า การปรั บ ปรุ งบริ เวณทางแยกโดยใช้
มาตรการที 1 ความยาวแถวคอยเฉลี ยจะเพิมขึ# นจากกรณี
จาก ปัจจุบนั ส่ วน
มาตรการที 2 ความยาวแถวคอยเฉลี ยจะลดลงจากกรณี
จะลดลงจาก ปัจจุบนั เล็กน้อย
ส่ วนมาตรการที 3 ความยาวแถวคอยเฉลี ยจะลดลงจากกรณี
จะลดลงจาก ปัจจุบนั มาก
และเมื อนํามาตรการทั#ง 3 รวมเข้าด้วยกันทั#งหมด สามารถลดความยาว
แถวคอยเฉลี ย บริ เวณทางแยกได้ม ากที สุ ด โดยสามารถลดความยาว
แถวคอยเฉลียบริ เวณทางแยกได้ร้อยละ 98 จากกรณี ปัจจุบนั
จากผลการศึ กษา สรุ ปได้ว่า การปรั บปรุ งโดยบู
โดย รณาการทุ ก
มาตรการเข้าด้วยกัน สามารถลดเวลาในการเดิ
เวลาในการเดิ นทาง ความล่ าช้า และ
ความยาวแถวคอย ได้ร้อยละ 75 ร้อยละ 88 และร้ อยละ 98 ตามลําดับ ใน
ส่ วนของมาตรการที 1 ทีทาํ ให้เวลาในการเดิ
เวลาในการเดินทางเฉลี ย ความล่าช้าเฉลี ย
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และความยาวแถวคอยเฉลี
เฉลีย มีค่าสู งกว่าปั จจุบนั นั#น อาจเกิ ดจากการทียา้ ย
ตําแหน่งจุดกลับรถออกจากบริ เวณทางแยกประตูศรี ตรัง ทําให้รถทีวิงใน
กระแสทิ ศทางหลักของถนนกาญจนวนิ ชมี ความคล่ องตัวมากขึ# น แต่ ก็
ส่ งผลต่อกระแสจราจรของถนนอรรถกระวี เนื องจาก
งจากรถทีออกจากถนน
อรรถกระวีตต้อ้ งรอจังหวะให้รถบนถนนกาญจนวนิ ชมีช่องว่างเพือทีจะได้
ตัดข้ามกระแสจราจรได้ ดังนั#นเมื อรถที วิงบนถนนกาญจนวนิ ชมี ความ
คล่องตัวมากขึ#น ทําให้รรถที
ถทีอยูบ่ นถนนอรรถกระวีตอ้ งใช้เวลานานในการ

รอจัง หวะเพื อ จะตัด ข้า มกระแสจราจรหลัก ได้ ส่ ง ผลให้ เ วลาในการ
เดินทางเฉลีย ความล่าช้
าช้าเฉลียและความยาวแถวคอยเฉลีย ของบริ เวณทาง
แยกประตูศรี ตรั งนั#นมี ค่าสู งกว่าปั จจุบนั ทําให้ตอ้ งมี การจัดการปั ญหา
การจราจรบริ เวณทางแยก โดยการเสริ มมาตรการที 2 และ 3 เพือช่ วยลด
เวลาในการเดิ นทางเฉลี ย ความล่ าช้าเฉลี ยและความยาวแถวคอยเฉลี ย
ของบริ เวณทางแยกประตูศรี ตรังให้ลดลง

ตารางที8 2 ตัวชี# วดั ความแตกต่างของแบบจําลอง
ลองแต่ละมาตรการในการจั
ในการจัดการจราจรระดับจุลภาค
แบบจําลองที8
1) สภาพการจราจรปัจจุบนั
2) ย้ายจุดกลับรถและเพิมช่องรอกลับรถ
3) เพิมช่องรอเลี#ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัย
4.เพิมช่องแบ่งกระแสจราจร
5.รวมทุกมาตรการเข้าด้วยกัน

เวลาในการ
เดินทางเฉลี8ย
(วินาที)
680
841
689
295
172

ความ
แตกต่ าง

ร้ อยละ

0
161
9
-386
-508

0%
+24 %
+1 %
-57 %
-75 %

ความล่ าช้ า
เฉลี8ย
(วินาที/คัน)
584
749
591
198
73

ตัวชีCวัด
ความ
แตกต่ าง

ร้ อยละ

0
165
7
-386
-511

0%
+28 %
+1 %
-66 %
-88 %

ความยาว
แถวคอยเฉลี8ย
(เมตร
เมตร)
91
132
81
14
1

ความ
แตกต่ าง

ร้ อยละ

0%
41
-7
-77
-89

0%
+45 %
-8 %
-85 %
-98 %

5. สรุปและข้ อเสนอแนะ

6. กิตติกรรมประกาศ

บทความนี# นาํ เสนอการวิเคราะห์การจัดการจราจรบริ เวณทาง
แยกประตู ศรี ตรั ง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดย
โดยการสํารวจข้อมู ล
กายภาพและข้อมูลลักษณะการจราจรบริ เวณทางแยก และ
และใช้โปรแกรม
VISSIM ในการสร้ างแบบจําลองการจราจรระดับจุลภาค
ภาคของทางแยก
ศึกษา จากผลการศึ กษาา พบว่า ปั จจัยหลักที ส่งผลต่อกา
การจราจรที ติดขัด
ได้แ ก่ ลัก ษณะทางกายภาพบริ เวณทางแยกที ไไม่ม่ สอดคล้อ งกับ สภาพ
การจราจรในปั จจุบนั จุดกลับรถที อยู่ตรงบริ เวณทางแยก และการไม่มี
ช่องรอเลี#ยวสําหรับรถทีตอ้ งการกลับรถและช่ช่องรอ
งรอเลี# ยวเข้าประตูศรี ตรัง
จากผลการประยุกต์ใช้แบบจําลองเพือพิจารณามาตรการจัดการ
การการจราจร
บริ เวณทางแยก พบว่า การปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพ
ษณะทางกายภาพบริ เวณทางแยก
โดยการบูรณาการมาตรการย้ย้ายจุดกลับและเพิมช่ องรอจุดกลับ มาตรการ
เพิมช่องรอเลี#ยวเข้ามหาวิทยาลัย และมาตรการเพิ
เพิมช่องแบ่งกระแสจราจร
สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพของการจราจรบริ
บริ เวณทางแยก
วณทางแยกศึกษาได้อย่างมี
นัยสําคัญ โดยสามารถลดเวลาการเดิ นทางได้ร้อยละ 75 ความล่ าช้าได้
ร้อยละ 88 และความยาวแถวคอยได้ร้อยละ 98
งานวิจยั ในอนาคตควรมี
ควรมีการศึ กษาเพิมเติม เช่ น การศึกษาหา
มาตรการเสริ มเพือให้ได้ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการจราจรบริ เวณทาง
แยกดียงิ ขึ#น หรื ออาจตัดมาตรการทีทาํ ให้เวลาในการเดิ นทาง ความล่าช้า
และความยาวแถวคอยเพิมขึ#นจากปั จจุบนั รวมทั#งประเด็นการปรับปรุ ง
แบบจําลองให้ครอบคลุ มบริ เวณทางแยกใกล้ล้เคี ยงเพือศึ กษาพฤติ กรรม
และผลกระทบจากการใช้
จากการใช้มาตรการต่อทางแยกบริ เวณใกล้เคียง รวมทั#ง
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ขของมาตรการที
องมาตรการทีนาํ เสนอ

ผู้วิ จ ั ย คนที 1 ขอขอบพระคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น เพื อ การวิ จ ั ย
วิทยานิ พนธ์ ประจําปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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Abstract
The jeepney is a very unique public transport mode not only as a vehicle but also in the ways it is
operated and utilized by passengers. This paper presents the characteristics of the public utility jeepney
service operation and demand in Baguio City. The analysis is made on the basis of various field surveys
conducted. The rationalization of color
color-coded trunk lines (Red, Blue, Green and Yellow) of jeepneys
comprising 116 jeepney lines and associations and 4208 units are thought to determine the exact number
numbe of
vehicles on the road to complement the carrying capacity of the city’s roads. Results show that the average
jeepney load factor computed is 0.82 or 82%, the average jeepney trips per day is 7.47,
7.47 the average seating
capacity is 20.97. Moreover, the avverage speed of jeepneys is at 10.228 kph at an average distance of 4.140
kilometers. The Aurora Hill and Trancoville lines obtained the highest demand with values of 43,973 and
37,689 passengers per day, respectively. This paper provides an initial analysiss regarding the demand and
supply of jeepneys serving particular routes in Baguio City.
Keywords: Jeepneys, Public Transport, Jeepney demand and supply

1. Introduction
The Philippine Jeepney is one of the most
popular, the most convenient and cheapest mode of
public transportation in the country. These public
utility jeepneys (PUJs) are not only one of the most
popular icons of Filipino creativity and
innovativeness today,
y, but also the most prominent
mode of public transportation in the Philippines,
with a total of 220,114 registered units in year 2012
(Bacero, 2009).
Coz et al. (2015) stated that Jeepneys are
branded the “king of the road” not only because of
their box-framed
framed chassis and their overall aesthetic
design, but more predominantly due to the
infamous way on how drivers jostle their way in
and out of traffic, usually causing congestion and
sometimes even accidents.
A series of consultations with the
stakeholders
rs in Baguio City indicates that one of
the most pressing concerns with regard to transport

in Baguio City is the congestion and vehicle
population increase resulting from increasing
tourist arrival and the capacity of the population to
buy private vehicles.
s. The challenges in limiting the
volume of vehicles on the road are further
aggravated by the lack of parking management
strategy to effectively reduce private vehicles, and
to ensure space for the loading and unloading zones
of public utility vehicles; the
t lack of centralized
public transport terminal; the inadequacy of
infrastructure for non-motorized
motorized transport and
public transportation; compliance of public utility
vehicles to vehicle emission standards, and; lack of
implementing body and authority to manage
m
all
transport and traffic operations, rules and standards,
engineering, and education of public transport
operators (CLUP-Baguio
Baguio City, 2010-2020).
2010
In order to cope with the ever-increasing
ever
traffic congestion in Baguio City, the local
government and the
he Department of Transportation
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(DOTr) would like to come up with a network
networkbased approach in determining the number of
vehicles required to serve the estimated passenger
demand.
The primary aim of this paper is to present
the public transport route operational
ional characteristics
of jeepneys and demand in Baguio City as a public
transport vehicle serving particular routes. The
more specific objectives of this paper are the
following:
• Determine the factor that affect the service
operation of jeepneys; and,
• Conduct
uct public utility jeepney survey to
determine jeepney load factor, average
seating capacity, average speed and
utilization ratio.

2. Literature Review
Each Asian country has its own unique type
of public transport. For example, opelet and bemo
in Indonesia,
ia, minibas in Malaysia, rot song tao and
silor in Thailand and jeepney in the Philippines.
Jeepneys symbolize the history of the Philippines in
the 21st century. They also stand as evidence to
Filipino mechanical genius. The “jeepneys” is the
Filipino version
sion of the “jitney,” the taxi/minibus
that travels along a fixed route, found in many
countries. They were originally built by modifying
leftover army surplus Willys and Ford military
jeeps after WWII (Bacero, 2009).
Barwell, et al. (1985) provided a deta
detailed
description of the jeepneys, its ordinary routine and
the average revenue and operating expense based
on the interviews with six jeepney operators. On the
other hand, D.B. Bautista (1995) identified several
components that contributed to the increasin
increasing
number of serious accidents in the City of Manila
as well as the locations where such transpired. One
of his findings was that jeepneys ranked second in
terms of proportions of accident by vehicle. Edata,
et al. (1996) studied the jeepney supply system aand
structure in order to address the problems related to
the goals of achieving a sustainable and stable
jeepney business in Metro Manila. Bacero (2009)
revealed in his study that most jeepney
manufacturing firms have varied specifications with
regard to capacity,
apacity, dimensions and weight of the
vehicle and similar specification on the parts and
equipment of the jeepney vehicle.
The jeepney has been the predominant
mode of public transport in Metropolitan Manila,
accounting for 55% of the daily person trips (E
(Ebata,
et al, 1996:1). Based on the Databook on Philippine

Transportation prepared by the University of the
Philippines, National Center for Transportation
Studies, the highest mode share of total person trips
per day belongs to jeepneys, estimated at 46% in
i
1974, 59% in 1980, 56% in 1985 and 50% in 1989.
However, the trend is decreasing due to the
introduction of the other modes. In 1994, the
Jeepney industry accounted for 40 % of the total
vehicles registered in the National Capital Region
(NCR) and there were about 350,000 units plying
the major and minor routes in the metropolis
(Sevilla, 1994).
According to Kurokawa (1984), the
average car-ownership
ownership ratio is about one for every
ten thousand owned an average of 1.4 cars.
However, car –ownership
ownership varies significantly
sig
by
income level. Only 3% of the households belonging
to the lowest income group own a car per
household, while 67% of those who belong to the
upper income group own more than 2 cars per
household.
Route
Measured
Capacity
(RMC)
represents the "public
blic necessity" requirements in
the franchising procedure, it represents the number
of services required in a given route therefore "in
Bus or PUJ units", while in other countries it is
represented as preferred "headway", it attempts to
represent the demand
d in terms of unit(s)
requirement. RMC is an attempt to define the "seats
required" of a given route. "Seat requirement" is a
public transport analyses jargon widely adopted in
the transport planning world. It represents the levels
of service of a passenger
passenge service taking into
consideration the trips generated and/or attracted by
a certain route structure and proposing a certain
level of operation while ensuring the viability of
operation. All these analyses and inputs submit to
market acceptability principles
princip
(Manresa, A et al,
2013).

3. Methodology
Basically, in order to capture the passenger
demand and supply characteristics of jeepneys, the
following surveys were conducted.

3.1
.1 Boarding and Alighting survey
Japan International Cooperation Agency
(1984) used boarding and alighting survey in
estimating the demand for public transport in Metro
Manila. The objective of the survey in the study is
to create a public transport database, as well as to
provide a planning
ing basis for rerouting the existing
public transport route in view of implementation of
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LRT. Apilado and Perez (2013) estimated the
supply and demand of public transport of the six
routes in UP Campus. The survey was conducted
for the two peak days of the week. Results of the
study show that there is relatively enough supply of
jeepneys that meets the demand.
Boarding and Alighting Survey is
conducted to estimate the occupancy or the current
passenger volume of jeepneys at different loading
and unloading stations along the jeepney route.
Also, the average occupancy is determined to
calculate the passenger demand along the route. In
this survey, the surveyor initially rides a specific
public transport vehicle at a specified starting point.
In each station, the number of boarding and
alighting passengers are counted and recorded.
Once the vehicle has traversed the whole route, the
surveyor rides another vehicle and repeats the
process for the remaining time of the survey.
The surveys were conducted during pea
peak
periods (630AM-9AM, 11AM-1PM,
1PM, 4PM
4PM-6PM)
and during working days (Monday –Friday).
Survey dates was randomly chosen, depending on
the availability of surveyors.

data gathering technique were on-board
on
interviews,
wherein the passengers of the transport line were
asked about
ut their ultimate origins and destination.
The survey was conducted from 8am-5pm.
8am
The
surveyor initially rode a Jeepney from its origin and
interviewed on-board
board passengers until the Jeepney
was back at Terminal where the surveyor rode
another jeepney. The process was repeated until the
end of the survey period.

4. Results
4.1 Traffic Density
Density in transportation is defined as the
number of vehicles in a given length of road at an
instant point in time (Sigua, 2008). This section
presents the current traffic
raffic condition along the
entrances and exits of the Central Business District
of Baguio City to determine the volume of traffic
moving on the roads during weekdays
week
from 6:00
A.M to 7:00 P.M shown in Figures 1 and 2.

3.2
.2 License Plate Survey and Frequency
Survey
License Plate Survey was conducted to
obtain thee frequency of jeepneys operating for a
day. This data were used to estimate the passenger
demand for a day by expanding the average
occupancy of each jeepney to one (1) day. Other
data including number of roundtrips and utilization
rate may also be obtained
ed in this survey. The time a
jeepney was observed and recorded.
Surveyors were assigned at stations
wherein they recorded the body number of every
jeepney observed. The stations for the survey were
established on the entrances of the CBD area.

Fig. 1. Volume of Private Vehicles on Links.

3.3 Volume Count
Volume counts were conducted along the
four (4) jeepney trunklines to identify which routes
are used most, and to either improve that road or
provide an alternative if there is an excessive
amount of traffic. Moreover, frequency survey will
be conducted
ducted to determine the number of vehicles
per unit of time that operates on a particular route.

3.4 Origin-Destination Survey
Origin-Destination
Destination Survey was conducted
to determine the ultimate origins and destinations of
passengers of the different PUJ transport line. The

Fig. 2. Volume of Public Vehicles on Links.
Links
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On the other hand, the green trunkline
along Marcos Highway and Kennon Road
experiences the worst level of service during peak
hour which is LOS F with a volume
volume-capacity ratio
of 1.21. It implies that the amount of traffic
approaching a point exceeds the amount that can
traverse the points. The operation within the queue
is characterized by stop-go-waves
waves and is extremely
unstable. It is the point at which arrival flow causes
the queue to form.

4.2 Jeepney Load Factor
Passenger load factor is an important
parameter for the assessment of any transport
system. Load factors measures the capacity
utilization of public transport services like jeepneys
determining the ratio of passenger
passenger-kilometres
travelled to seat-kilometres
kilometres available.

Fig. 3. Overloading of jeepneys and inadequacy of
jeepneys especially during weekday peak hours.
Data Source:: www.google.com
The average speed is computed using the
average distance and average travel time. Results
show that the average seating capacity of jeepneys
plying Baguio City is 20.97, the average number of
passengers on board is 17.32 and the average
jeepney load factor computed is 0.82 or 82%.
Green trunkline obtained the highest load factor of
0.92 or 92%. It indicates that the seating capacity of
the green trunkline jeepneys are maximized or even
exceeds the maximum capacity. Camp 7, Santo
Tomas and Tuba jeepney lines were found have
load factors of 1.10 and 1.06 where jeepneys tend
to overload passengers
sengers as shown in Fig. 33. The
scenario applies in areas where the average trips per
day ranges from 3 – 4 trips per day with less
number of jeepneys are in operation and areas that
are underserved.
Furthermore, the average load factor

Green and red trunklines ought to have the
highest volume of vehicles entering the CBD area
located along Marcos Highway, Leonard Wood
Road and Upper Session Road during peak hours in
the morning, afternoon and evening with a volume
of 7,289 vehicles per hour and 14,119 vehicles per
hour, respectively. The peak hour volume happens
during 06:30 a.m. – 07:30 a.m. (6,001 units); 11:00
a.m. – 12:00 nn (5,262 units) and 05:00 p.m. –
06:00 p.m. (5,104 units). The three other major
entry points, Naguilian Road, Magsaysay Avenue
and Rimando Road experience almost the same
volume of vehicles entering the central business
district with a volume of 4,662, 4661 and 4159,
respectively.
Moreover, Marcos Highway in the green
trunkline appears to have the highest volume of
vehicles exiting
ng the CBD with a value of 10,539
units during peak hours in the morning, afternoon
and evening. The highest volume of vehicles occurs
during 07:45 a.m. – 08:45 a.m. (5,400 units), 12:00
nn – 01:00 p.m. (5,087 units) and 04:00 p.m. –
05:00 p.m. (6,229 units).
Results indicate that there is almost equal
number of vehicles entering and exiting the central
business district with a volume of 34,890 units and
34,854 units, respectively. Furthermore, the highest
volume of vehicles in the Central Business District
Distric
area of Baguio City takes place in the afternoon
peak hour from 04:00 p.m. to 05:00 p.m. with a
value of 11,289 units.
Motorcycles
917 Trucks
8% 262
Van2%

Others
Jeepney 289
3%
2548
23%

925
8%
Bus
99
1%

CAR/SUV/
Pick-up
3179
28%

Taxi
3070
27%

Fig. 4. Distribution of Vehicle Type Entering and
Exiting the Central Business District of Baguio City
Data Source: Calculated based on Volume Studies
conducted by the researcher, 2016
From the data gathered and established
peak hour volume of vehicles entering and exiting
the Central Business District of Baguio City during
weekdays. Fig. 4 illustrates the graphical analysis
according
rding to vehicle type. Private cars comprise the
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highest percentage of vehicles in the CBD area with
a value of 28% (3,179 units) of the total number of
vehicles during peak hours. The next highest type
of vehicle is the taxi with 27% (3,070 units).
Jeepneys
ys were recorded 23% (2,548 units) of the
total number of vehicles in the Central Business
District of Baguio City. Motorcycles and vans
accumulated garnered 8% while trucks and buses
accumulated 2% and 1%, respectively.
Capacity is defined as the maximum hourly
rate at which vehicles can reasonably be expected
to traverse a point or uniform section of a lane or
roadway during a given period of time under
prevailing roadway, traffic, and control conditions.
Traffic engineers
ers rely on the capacity and level of
service analysis to determine the width and when
expanding existing facilities that are already
experiencing congestion problems. Table 1 presents
the computed level of service along the streams
entering and exiting thee Central Business District of
Baguio City based from the four (4) trunklines.
Table 1. Level of Service along the Entry and Exits
of CBD in Baguio City
Peak
Hour
Trunkline Location
v/c
LOS
Volume
(pcu/hr)

in the area. Driver experiences a generally poor
level of comfort and convenience. All other
trunklines were 0.78,, 0.77 and 0.83 for red, blue
and yellow trunklines respectively. All load factors
were consistently higher than the comparable load
factors in Metro Manila which is equivalent to 0.44
to 0.73.
Load factors of jeepneys indicate that they
do not vary much by area nor by trunkline but by
average trips per day. This relates the current fare
structure that the fare per trip is the same within the
first four (4) kilometres. It is considered that there
is a tendency that jeepney units are distributed in
such a way
ay that the income per vehicle would be
fairly equal.
Although jeepneys usually operate along
the fixed routes, they sometimes alter their routes as
to avoid traffic congestions. Inter municipality
public utility jeepneys (PUJs) are prohibited from
picking
g up passengers along existing Baguio City
PUJ routes as implemented by the Ordinance
Numbered 08, Series of 2017. However, the tenets
of the resolution regulating the PUJs route are
ignored.

4.3 Jeepney Average Trips

Yellow Naguilian
1662
0.54 LOS C
Rd
Red
Teacher's
2403
0.77 LOS D
Cmp
Red
Upper
2420
0.78 LOS D
Session
Blue
Magsaysay
1729
0.56 LOS C
Rd
Blue
Rimando
1894
0.61 LOS C
Road
Green
Marcos
3765
1.21 LOS F
Data Source:Hway
: Calculated based on Volume Studies
conducted by the researcher, 2016
The level of service along Naguilian Road,
Magsaysay Avenue and Rimando Road was LOS C
with a volume – capacity ratio of 0.54, 0.56 and
0.61, respectively. As such, the level of service is in
the zone of stable flow, but speed and
maneuverability are most closely controlled by
higher volumes. Most of the drivers are restricted in
the freedom to select their own speed, lane
changing, or overtaking maneuvers. The level of
comfort and convenience declines noticeably. Red
trunklines along Teachers Camp Leonard Wood
Road and Upper Session Road Extension
experience LOS D with a volume--capacity ratio of
0.77 and 0.78 which approaches to an unstable flow

The average trips per day obtained from the
survey is equal to 7.47. One trip is from an origin
terminal to the destination and back. Aurora Hill
jeepney line has the highest number of trips per day
equal to 14.75 trips where routes are within the
Central Business District running express. On the
other hand, Beckel obtained the lowest number of
trips per day with a value of 2.25.
Camp 7, Santo Tomas and Tuba jeepney
line have values of 3.00 and 3.50 trips, respectively.
The obtained values show some constraint
const
of
having 3 – 4 roundtrips per day that can be a result
of passengers needing to fall in line in the
respective terminals especially during peak hours in
the morning and afternoon.

4.4 Jeepney Average Speed.
Jeepney routes are relatively short. The
average route length is around 4.27 kilometers. The
minimum fare, Php8.50 corresponds to the first 4
kilometers travelled in the City of Baguio. The
computed average speed for the 41 jeepney lines
surveyed is 10.228 kilometers per hour. Though,
the computed values for jeepneys plying within the
central business district and congested areas travel
at 9 kph and less while jeepneys traveling outside
the CBD have an average speed of 10 kph and
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more. The farthest jeepney line, Nangalisan, Asin
Road has an average speed of 23 kph. The average
travel speed of jeepney is fairly higher than the
jeepneys travelling in Metro Manila which is equal
to 8 kph or less. This closely relates to the
similarity in operational attitudes w
when loading and
unloading of passengers and jeepneys tend to stop
anywhere to serve passengers.

4.5 Passenger Demand
Passenger demand is computed using the
product of the average frequency and the average
occupancy in jeepneys.
lly the Trancoville
Blue trunkline specifically
and Aurora Hill jeepney lines obtained the highest
number of units entering and leaving the Central
Business Distrcit area in a day period with values of
3426.38 and 3318.75 trips. This is significant since
Aurora Hill and Trancoville lines
ines have the most
number of units operating within the City. All other
trunklines operate less than 500 trips in a day
period. It implies that the operation is dependent
upon the served passenger demand in a day.

Fig. 6. Jeepney Frequency for each route in
Baguio City
Data Source:: Jeepney Lines and Associations
(2012), Boarding and Alighting and Frequency
Survey Conducted by the researcher, 2017
Fig. 5 illustrates the frequency of jeepney
plying in the different routes inn the CBD using
EMME software. The diameter of the circle implies
a high volume of jeepneys traversing in that area.
Most of the areas with high volume of jeepneys are
major arteries like Marcos Highway, Naguilian
Road, Magsaysay Avenue, Kennon Road and
Leonard
onard Wood Road. These roads are the entry and

exit points toward the Central Business District of
Baguio City.
The highest number of served passenger
demand were Aurora Hill and Trancoville lines
with values of 43,973 and 37,689 passengers per
day,
respectively.
tively.
These
jeepney
lines
accommodate passengers within the Central
Business District Area. On the other hand, the
Santo Tomas jeepney line obtained the lowest
number of served passenger demand with a value of
97 only. It indicates that passengers tend to
t travel
less and on a scheduled system due to
unavailability of jeepneys or the population is less
in the area.

4.6 Estimated Jeepney Supply
The Route Measured Capacity (RMC)
method was used to calculate the required number
of jeepney units to meet the passenger demand.
Using the obtained values from the previous
discussions, the estimated supply of jeepney units
which are neither to be added nor
n to be removed are
were computed.
Based from the data gathered in the survey,
there are six (6) jeepney lines which tend to be
oversupply. These are the Liteng jeepney line,
Scout Barrio, Aurora Hill, Trancoville, La Trinidad
and San Luis jeepney lines with values of 2, 2, 101,
103, 23 and 13. Aurora and Trancoville accounted
the most number of supplies of jeepneys operating
in a day.
Moreover, for Aurora Hill jeepney lines,
219 units are required every day to satisfy the
averaged passenger demand of 43,973
43,
considering
average roundtrips of 14.75. For Trancoville
jeepney lines, 320 units are required to operate
every day to satisfy the averaged passenger demand
of 37,689 with average roundtrips of 9.00. The
restriction of having oversupply jeepneys can be
b a
result of operators needing to fall in line when they
arrive at the Central Business District which
contributes to traffic congestion.
Meanwhile, all other jeepney lines
comprise of six (6) jeepney lines from the red
trunklines, 12 jeepney lines from the
t
green
trunklines, 5 from blue trunklines and 9 from the
yellow trunklines are considered to be undersupply
to satisfy the passenger demand especially during
peak hour. The restriction of having undersupply
jeepneys can be a result of overloading of
passengers
engers and passengers needing to fall in line
while waiting for a ride. Although, Maria Basa and
Leonila Hill jeepney lines tend to satisfy the served
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passenger demand with no units to be added or
removed from the jeepney lines. It implies that
these jeepney
ey lines can satisfy the current demand
along the routes.
Fig. 7 illustrates a buffer operation
produced using transit routes covered by jeepneys
with a distance of 200 meters. Buffer operations are
often useful to visualize
alize catchment area as shown
shown.
The transit catchment areas are now visible on the
figure shown. The areas covered by the buffer zone
indicate the affected area served by transit lines
otherwise areas that were not covered by the buffer
zone means there is inaccessibility in those areas.

for their trips. It implies that commuters prefer
jeepney over taxis since it is the cheapest mode of
transportation.
The frequency of trips from one zone to
another is illustrated in Figures 8 and 9. The Origin
– Destination Matrix was generated based on
commuters’ original origins and final destinations.
The number of trips from one zone to another was
then placed in the Origin – Destination Matrix.
Matrix

Fig. 8. Boarding and Alighting Results

Fig. 7. Transit Stop Catchment Area

4.7 Commuters Trip Characteristics
Out of 600 people surveyed, 568 responded
on the survey questions with respect to trip purpose,
household income, car ownership, transport mode
use and their ultimate origins and destinations.
From the data gathered from the origin –
destination survey, Fig. 8 shows that 33% of the
total respondents use jeepney as a mode of
transport for other purposes like business or for
personal use. Also, 21% of the respondents use
jeepney in going to school, 23% in going to work,
10% in going to the market and 9% in ggoing home.
Moreover, 43% of the respondents belong to the
average family income of Php 8,000.00 to Php
20,000.00. Higher bracket income tends to have the
lowest percentage of 2% which has a value above
Php 50,000.00.
Furthermore, 57% of the respondents prefer
to use jeepney as mode of transport, 21% of the
respondents choose to walk specifically for short
distances and 12% prefer to use a private vehicle

Fig. 9. Results of Zone Values Aggregation
(Origins and Destinations)
Data Source:: EMME Software Analysis, OriginOrigin
Destination Survey Conducted by the researcher,
2016-2017
The top 5 barangays with the highest
number of origins were: (1) Session Road Area, (2)
Barangay Pacdal, (3) Gibraltar, (4) La Trinidad
Entry-Exit
Exit Areas and (5) Ambuklao Road EntryEntry
Exit Areas. On the other hand, the top 5
destinations were: (1) Session Road
Roa Area, (2)
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Andres Bonifacio, (3) Abanao-Zandueta
Zandueta-KayangChugum-Otek
Otek (AZKCO), (4) Harrison
Harrison-Claudio
Carantes and (5) Barangay Pacdal. The identified
OD can be helpful in transportation planning which
may include design purposes and route
modification.

5. Conclusion/Discussion
On the basis of the results of the analysis
and findings made, the following can be concluded;
the urban public transport system in Baguio City
provides relatively high level of services at a good
affordability to the majority of peopl
people. The
rationalization of the color – coded trunkline
determined the exact number of running vehicles on
the road to complement the carrying capacity of the
city's roads; but this has not solved the problems on
traffic and transportation in the City.
Moreover, limited road space has been
saturated by the increasing number of vehicles
wherein jeepneys contribute considerably to the
traffic congestions on many sections of the roads.
Along some major roads, jeepneys share 23% of the
total volume of vehicles
es in the central business
district and can travel at a speed of 10.228 kph.
Congestions at many terminal areas are so serious
that they affect the capacity of the road extensively.
The reduction of units brought about by the
inoperative of some jeepney andd removal of some
units in the respective associations as disciplinary
actions to the drivers contributes to undersupply of
some jeepney lines.

6. Acknowledgement
The authors would like to thank the
financial support provided by the Commission on
Higher Education
ducation under the Faculty Development
Program through the delivering institution, De La
Salle University and the sending institution Saint
Louis University.

References
[1] Bacero, R. (2009). Assessment of Jeepney’s
Components, Systems and Separate Technical
Units for the Development of Standards.
Proceedings from The 17th Annual Conference
of the Transportation Science Society of the
Philippines.
Retrieved
from:
http://tssp.tripod.com/documents/17th_tssp/bac
ero.pdf
[2] Barwell, I.J., G.A. Edmonds, JJ.D.G.F. Howe,
and J. De Veen (1995) Rural Transport in

Developing Countries. A Study Prepared for
the International Labour Office within the
Framework of the World Employment
Programme,
Intermediate
Technology
Publications. Great Britain.
[3] Bautista, D. (1995) Serious Roads Accidents in
the City of Manila for Traffic Safety Planning,
(Master of Arts in Urban and Regional
Planning), University of the Philippines, School
of Urban and Regional Planning. Quezon City.
[4] Bayan, J. (1995) Cost Characteristics of Bus
and Jeepney Transport Systems in Metro
Manila, (Master of Science in Civil
Engineering), University of the Philippines,
College of Engineering, Quezon City.
[5] Carreon, J. and Florendo, R. (2013).Assessment
of Public Transport Demand and Supply
Characteristics
racteristics for the UP Campus – Katipunan
Route, Undergraduate Thesis. Institute of Civil
Engineering, University of the Philippines
Diliman
[6] Coz et al. (2015).An Ergonomic study on the
UP-Diliman Jeepney Driver’s Workspace and
Driving Conditions.6th International
nternational Conference
on Applied Human Factors and Ergonomics
(AHFE 2015) and the Affiliated Conferences,
AHFE 2015.Proceia Manufacturing 3 (2015)
2597-2604.
2604. Retrieved July 4, 2016 from doi:
10.1016/j.promfg.2015.07.584
[7] Comprehensive Land Use Plan of
o Baguio City
(2010 – 2020).
[8] Comprehensive Land Use Plan of Baguio City
(2013 – 2023). Volume 1.
[9] Ebata, J, et al. (1996) Jeepney Business in
Metro Manila: What are the conditions for its
sustainability? Discussion Paper No. 16.
University of them Philippines,
hilippines, Quezon City.
[10] Gallardo, A. et al (2011) Creation of Baguio
Geographic Information Systems Jeepney
Route Database for Traffic Scheme Evaluation.
Unpublished Undergraduate Project Study of
Civil Engineering Students in Saint Louis
University, School Year 2010 – 2011.
[11] Manresa, A. et al (2013) An Assessment of the
Public Necessity Concept for Estimating the
Requirements for Public Transport Vehicles.
University of the Philippines Diliman

112

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
Management
18 August 2017
Bangkok, Thailand

Pedestrianization in Baguio City
Paper Identification N
Number: AYRF2017-019
1
Elearina Dolores T. AGUSTIN , Jo Isabella I. BUHAY 2, Kathleen Kay T. GILBUENA 3, Maria
Sophia C. REYES 4, Nicanor R. ROXAS Jr. 5, Maria Cecilia R. PARINGIT 6
1

Department of Civil Engineering, Gokongwei College of Engineering
De La Salle University-Manila
Email: elearina_agustin@dlsu.edu.ph

2

Department of Civil Engineering, Gokongwei College of Engineering
De La Salle University-Manila
Email: jo_buhay@dlsu.edu.ph

3

Department of Civil Engineering, Gokongwei College of Engineering
De La Salle University-Manila
Email: kathleen_gilbuena@dlsu.edu.ph

4

Department of Civil Engineering, Gokongwei College of Engineering
De La Salle University-Manila
Email: maria_sophia_reyes@dlsu.edu.ph

5

Department of Civil Engineering, Gokongwei Co
College
llege of Engineering
De La Salle University-Manila
Email: nicanor.roxas@dlsu.edu.ph

6

Department of Civil Engineering, Gokongwei College of Engineering
De La Salle University-Manila
Email: maria.cecilia.paringit@dlsu.edu.ph

ABSTRACT
Baguio City is well known as the “Summer Capital of the Philippines.” The increasing number
of population has affected the vehicular and pedestrian movements specifically in Session Road,
Baguio City. Session Road is considered as the Central Business District (CBD) of Baguio City, which
led to the proposal of pedestrianization of the said area. Pedestrianization is a traffic-calming
traffic
method
wherein a portion of Lower Session Road is closed for vehicles to give way to pedestrians. However,
before executing this method, perception surveys were handed out to pedestrians, business owners, car
users, and public utility vehicle drivers for the researchers to know their origin, destination, factors
which they think are important when they are walking and the effect of pedestrianizing said road with
respect to their daily activities. Although the survey response from the different groups gave positive
feedback, the respondents’ main concern is the congestion that will affect the neighboring streets when
Lower Session Road is closed and that people will be discouraged to go to the area due to the fact that
they do not like to walk. EMME 4 Scenario Modeling and pe
pedestrian
destrian count were also used in the study
to investigate the concentration of volume in Session Road. The speed and the Level of Service at the
area were calculated to give an overview of the accessibility of the location. Knowing this, rerouting is
a top priority to spread the vehicular traffic evenly.
Keywords:: pedestrianization, Baguio city, traffic calming
accommodate the volume of vehicles that
traversed it. Whenever there is an increase in
the volume of motorists on the said route,
buildup off traffic is experienced especially
during peak hours. Therefore, the study

1. Introduction
Disturbance in traffic flow along
Lower Session Road is caused by the
insufficient capacity of the existing route to
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concerning the pedestrianization of Lower
Session Road in Baguio City is necessary and
timely in order to determine the level of
effectiveness said pedestrianization provide to
the community of Baguio City to reduce traffic
congestion. In addition to that, rerouting
the
traffic
flow
and
conveniently
distributing the volume of traffic flow into
other roads that are not optimized can ease
traffic congestion.

(Iranmanesh, 2008). In an experiment
conducted, pedestrianization was done on
Session Road where one side was closed from
3:00 pm to midnight. This experiment became
an avenue for the people to use the roads as a
place where they can dine and interact with
other people. This has also reduced the
pollution in the area even for a short period of
time (Alabanza, 2012).

2. Methodology
2.1 Perception Survey

1.1 Literature Review
Baguio City occupies about 57 square
kilometers of hilly land about 1,524 meters
high in the southwestern portion of the
Cordillera Central mountain range in northern
Luzon in the Philippines. It is completely
surrounded by the province of Benguet
Benguet, which
Baguio used to be a town of before being made
into an independent city (“All About Baguio
City Philippines,” n.d.). Also known as the
Summer Capital of the Philippines, it is also
one of the tourist spots mostly visited in the
country. The current population is at 345,366
with an annual 2.36% increase, which is
relatively higher than its capacity at 26,000.
Unlike other attractions that can be found in the
country, Baguio City probably has the most
visitor attractions clustered in a relatively small
area compared to other tourist destinations in
the Philippines. This has relatively impacted
the urban core of the city due to
overcrowding of the area considering the
number of people using its streets,
specifically pedestrian walkways. The design
of its downtown streets is not expandable
risking its survival (Akers, n.d.). As a result,
the city’s population density is relatively higher
at the East and South sides.
One of these tourist attractions is the
Session Road. Session Road is the main
thoroughfare of Baguio City and its
commercial center, with a variety of shops,
stores, offices lining each side. Its location
has also affected the volume of pedestrian
traffic causing congestion in the area. This has
led to several proposals regarding the
pedestrianization of the area. Pedestrianization
is the removal of vehicular traffic from city
streets. For example, in Hong Kong,
pedestrianization is defined by the transport
department as “to restrict vehicle access to a
street or area for exclusive use of pedestrians”

Perceptions are the way people
organize and interpret their sensory input, or
what they see and hear, and call it reality.
Perceptions give meaning to a person’s
environment and make sense of the world
(Erickson, 2013).
A perception survey is used to
determine how the people feel regarding the
existing situation of their environment. This is
used to know the parameters to consider in
improving the current condition of the area,
answer problems that the study wants to tackle,
analyze trends, and set solutions. In order to be
successful, it is imperative that a perception
survey must be both reliable
iable and valid. The
right questionnaires must be asked to obtain
meaningful usable responses to increase safety
performance.

2.2 Descriptive Method
Observational measures were done to
determine the main causes of traffic congestion
in Lower Session Road, Baguio City. The
availability of parking facilities around Lower
Session Road was taken into consideration.
Sufficiency of which was evaluated based on
the results of the responses taken for car users.
As for the public utility vehicles, their routes
weree gathered for the utilization of the
alternative route. Data collected were analyzed
through EMME4 Scenario modeling.
Peak hour periods of pedestrian
activities were also recorded through
pedestrian count. Causes of congestion in the
area were evaluated through correlation
between speed and other factors.
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3. Results
Survey Questionnaire
3.1 Pre-Survey
A pre-survey
survey was conducted to know how long the people are willing to walk to get to their
desired destination. From their answers, the researchers would be able to measure the distance of their
proposed area of pedestrianization (as shown in Figure 1).

Fig. 1 Pre-survey questionnaire
Out of the 526 respondents, 157 or 30% of them are willing to walk for 10 minutes. Next, 155
respondents or 29% of the 526 respondents do not mind walking for more than 15 minutes while 116
or 22% of them do not mind walking for a span of 15 minutes. Lastly, the least chosen option, with
only 98 out of 526 respondents agreeing, is walking for 5 mi
minutes.
nutes. The result of the pre-survey
pre
questionnaire signifies that the respondents do not necessarily disapprove of walking for a long period
of time since the last option is walking for 5 minutes.

3.2 Household Information
From the 526 respondents that the researchers have surveyed, basic household information,
such as gender, age, occupation, monthly income, and etc., were gathered. Age was asked to confirm
that all of the respondents are above 18 years old.
Table 1 Summary of household information

Age
18-25
26-33
34-41
42-49
50 and above
Gender distribution
Male car users
Female car users
Male pedestrians
Female pedestrians

Male PUV drivers
Female PUV drivers
Male business owners
Female business
owners
Occupation
Employees
Students
Business owners
Independent
professionals

3
24
12
26
14
72
7
198
147
115

32
2
33
35

241
120
68
45
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Others
Monthly income
200,000 and above
150,000-199,999
100,000-149,999
75,000-99,999
50,000-74,999

(a)

52

25,000-49,999
15,000-24,999
10,000-15,000
5,000-9,999
Less than 5,000
none

8
2
4
3
16

47
73
77
86
97
113

(b)
Fig. 2 (a) Trip Purpose and (b) Mode of Transportation

Figure 2(a) illustrated the purpose of
the trip of the respondents from Baguio City.
240 or 46% of the 526 respondents are en route
to their work, since most of the people
surveyed are either employees, business
owners, or independent professionals. 107 or
20% of the 526 respondents are tourists
visiting Baguio City, followed by 90
respondents or 17% of the 526 respondents
going to school. The number of respondents
with the purpose of shopping is 36 or 7% of
the 526 respondents, while the number of
respondents that do not belong to any of the
choices is 27 or 5% of the 526 respondents.
Lastly, going to the market is the least chosen
option with only 26 out of 526 respondents
choosing the aforementioned purpose of trip.

the respondents or 43% of the respondents.
The next mode of transportation is through the
use of private cars, with 159 votes or 28% of
the whole, followed by walking with 75 votes.
Taxis are also widely used with 69 votes or
what 13% of the respondents use on a daily
basis. FX and Tricycles are rarely used with
only 4 and 2 votes respectively. Lastly, no one
in our respondents used a pedicab to get to
their destination. As for the mode of
transportation the public transportation drivers
operate, 23 or 67.65% of them use jeepneys
while 11 or 32.35% of them use taxis.

3.4 Perception Survey
Data collected from the perception
survey are presented
ed through graphical
representation. The respondents include
business owners, public utility vehicle drivers,
pedestrians and private car users.

For Figure 2(b),, the main mode of
transportationn for the community of Baguio
City is through the use of PUJs or Public
Utility Jeepneys, coming from 227 out of 526
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3.4.1. Business Owners
The result of the survey given to this group gives an overview of how pedestrianization can
affect their establishments located in Session Road. Summary of their responses are shown in Figure 4.

Fig
Fig. 3 Perception survey (business owners)
As shown in Figure 3,, business owners believe that closing one side of Lower Session road
will not encourage the people to visit their establishments but this can increase their sales and
profit. Based on the answers collected, the respondents expressed their neutrality on the fact that
pedestrianization can cause traffic congestion to neighboring streets as well as it being a
discouragement to people to visit the area.

3.4.2. Public Utility Vehicle Drivers
Collected survey from this grou
group
p aids in determining whether or not the proposed scheme will
be more of an advantage to them. Graphical representation of their responses are shown in Figure 5.

Fig. 4 Perception survey (PUV)
For PUV drivers, pedestrianization can help encourage ppeople
eople to walk because walking was
not too much of a hassle for them. On the side note, based on their opinion, rerouting will decrease
their daily income, and will cause traffic congestion in neighboring roads. They expressed neutrality on
the fact that this
is may discourage people to visit Lower Session road.
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3.4.3. Pedestrians
Figure 5,, as shown below, presented the summary of the perspective of the pedestrians on
changing the existing traffic scheme in Lower Session Road.

Fig
Fig. 5 Perception survey (pedestrians)
Based from the perception of the pedestrians asked to answer the survey, closing one side of
Lower Session Road can encourage people to walk because they too do not mind walking for a short
period of time. They somehow agree that this can discourage people to go to the area and this can
cause traffic congestion in neighboring roads.

3.4.4. Private Car Users

Fig. 6 Perception survey (car users)
Figure 6 showed that if the pedestrianization in Lower Session Road is implemented, the
number of cars will be decreased due to their discouragement to bring their car to the area. Although
they think that parking facilities are available nearby, it is still difficult to locate parking area
near Session Road.
the existing walking speed of the people along
Session Road. Lengths of the trap are at 5 m,
18.2 m, and 14.5 m for SM Baguio, Porta
Vaga, and Baguio Public Market respectively.

5.5 Pedestrian Count
A video trap was setup on three
different locations namely SM Baguio, Porta
Vaga, and Baguio Public Market to investigate
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Different factors were considered such as the
age, traveling as group, with ba
bag, with child,
traverse a specific distance. These factors are
considered relatively to the speed as shown in
the tables that follow. To be able to get the
average speed and flow rate at the area, traffic
volume studies are applied. Traffic volume
studies are conducted to collect data on the
number of vehicles and/or pedestrians that pass
a point on a highway facility during a specified
period of time. Traffic volume is defined as the
number of vehicles passing a point on a
highway. Rate of flow represents flows that
exist for periods of time less than an hour.
Hourly volumes are used to design highways
to adequately serve the peak
peak-hour traffic
volume in the peak direction
ction of flow. Peak
hour is the single hour of the day with the
highest hourly volume (Garber and Hoel,
2012).
The peak hour factor is the relationship
between the hourly volume and the maximum
rate of flow within the hour. It could be
computed using the formula
ormula (Garber and Hoel,
2012):
 




time of day that the people are walking, and
the number of seconds
econds it takes for a person to
V = total volume of the peak
hour
Table 2.. Volume of pedestrians at Porta
Vaga
Total
Porta Vaga
1:00 – 1:15
792
1:15 – 1:30
378
1:30 – 1:45
533
1:45 – 2:00
886
2589
Table 3. Volume of pedestrians at SM
Baguio
SM Baguio
Total
1:00 – 1:15
638
1:15 – 1:30
574
1:30 – 1:45
571
1:45 – 2:00
768
2551
Table 4. Volume of pedestrians at Public
Market
Baguio City Public Market
Total
2:30-2:45
650
2:45-3:00
556
3:00-3:15
610
3:15-3:30
617
2433
Using Equation 1,, the peak hour factor
in the Porta Vaga (Table 2) is 0.73. This value
signifies that the volume is somehow constant
throughout the hour. This value is plugged-in
plugged
in Equation 2 to calculate for flow rate. For
Porta
orta Vaga, the pedestrian flow rate is at 59.07
ped/min; while the average speed of the area is
at 1.079 m/s. Based on the data gathered, the
Level of Service at Porta Vaga, Session Road
is E when Table A was used. This means that
the space provided is insufficient for passing of
slower pedestrians. CrossCross or reverse-flow
movements are possible only with extreme
difficulties. Design volumes approach the limit
of walkway capacity, with resulting stoppages
and interruptions to flow.
For SM Baguio (Table 3), the peak
hour factor is 0.83;; the flow rate is 51.2
ped/min; and the average speed is 0.93 m/s.
Using Table A,, the Level of Service in the area
is also E similar to Porta Vaga, Session Road.
For the Baguio City Public Market
(Table 4),, the peak hour factor is 0.94;
0.9 the flow
rate is 43.33
.33 ped/min; and the average speed is
1.01 m/s. Using Table A,, the Level of Service
in the area is also E.

(1)

Where:
PHF = peak hour factor
V = Total volume within the
hour
V15 = Maximum volume of a
15-minute
minute period, within the peak hour

When the peak hour factor is known, it
can be used to estimate a maximum flow rate
within an hour based on the full-hour
hour volume:




(2)

Where
v = maximum rate of flow
within the hour
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Fig. 9 Area closed to vehicles
Figure 9 shows which part of Session
Road was proposed to be closed to vehicles.
These vehicles refer to the different modes of
transportation crossing the area such as
auxiliary auto (private cars), auto (taxis),
auxiliary transit (jeepneys), and transits
(buses).. The location will only be opened to
pedestrians, encouraging the people to walk
along the area. This proposal was expected to
alleviate traffic, increase speed of vehicles, and
result to higher Level of Service of pedestrian
facilities. These expected results
re
of the scheme
were shown in the second scenario.

Fig. 7 Map and EMME 4 Network of
Baguio City
EMME 4 network was used to study
the transportation activities of a sample in
Baguio City. The Origin-Destination
Destination (OD) as
answered in the pre-survey
survey was used to create
a matrix where the researchers come to know
wheree people go to and from. The OD matrix
created from the data collected was also used
to locate the zones for proper execution of the
program.

Table 4 Summary of the difference between
the factors considered for scenarios 1 and 2
Factors
Scenario 1
Scenario 2
Average
37.66 kph
38.24 kph
speed
Average
1,217 vehicles 1,215 vehicles
volume
Volume282,299.2
283,207.5
delay
function
(VDF)
Vehicle Hour
476,628
478,855
travelled
(VHT)

Fig. 8 Network of Baguio city and total
volume for each zone

Table 4 shows the summary of the
effect of the scheme on different factors.
Making one part of Session Road inaccessible
to vehicles can result to the reduction of
average volume as shown in the table.
Implementation of the scheme slightly
decreased the average volume
v
from 1,217
vehicles to 1,215 vehicles. Consequently, the
speed of the vehicles increased from 37.66 kph
to 38.24 kph due to the decrease in volume of
vehicles. Alleviation of traffic congestion in
Session Road is expected. The reduction of

As shown in Figure 8,, getting the sum
of all origins
igins and destination for every zone, it
is evidently shown that most of the samples
surveyed are concentrated in Session Road,
Baguio City.
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auto in thee location means that the interaction
between pedestrians and vehicles will be
lessened; that will promote safe environment
and walkability.
delay function (VDF)
The volume-delay
shows the how the volume can affect the travel
time or delay of vehicles traversin
traversing the area.
Table 5.6.1 shows the sum of volume
volume-delay
function for all links. As can be observed, the
values increased from 282,299.2 to 283,207.5.
This means that there are areas where an
increase in volumes of vehicles has resulted
after the rerouting since
nce their path travelled
was altered. This increase in the value for VDF
means that due to the proposed scheme, the
delay in the neighboring roads relatively
increased due to the increase in the number of
vehicles that pass through the roads near
Session Road.
oad. Subsequently, the vehicle hour
travelled (VHT) was expected to be higher for
scenario 2 than it is for scenario 1 since VHT
is defined as the volume of vehicles per speed.
Increase in number of vehicles can relatively
slow down the speed of vehicles eexplaining the
significant increase of value for VHT of
scenario 2.

considered by the respondents. To be able to
promote a walking environment as
a encouraged
by the scheme, the respondents’ safety is their
main concern. Safety of the environment is
promoted with the lessening of interaction
between pedestrians and vehicles. Cleanliness
of the path was also considered as the second
most important factor
actor to consider when
walking. Through the scheme, this can be an
evident result since pedestrianizing the area
will lessen the air pollution as emitted by cars.
The effect of the proposal on the social
and economic aspects of different groups
namely pedestrians,
estrians, car users, business owners,
and PUV drivers was studied through their
answers on the perception survey. For the
business
owners,
implementing
pedestrianization would attract more people to
visit their establishment thereby increasing
their sales and profit. On the other hand, the
public utility vehicle drivers expressed mild
disagreement on the pedestrianization scheme
for it might affect their income negatively.
Pedestrians did not have any concerns
regarding the proposed pedestrianization
scheme while car users expressed concerns
regarding the parking availability once Session
Road is closed. All of the groups, namely
business owners, car users, and PUV drivers
expressed mild agreement that closing a
portion of Session Road would discourage
people to go to the area. In addition to that,
they were also inclined to think that closing a
portion of Session Road would cause traffic
congestion to neighboring areas.

4. Conclusion
The prevailing Level of Service when
the pedestrians were observed at 3 different
locations in Session Road, Baguio City is E.
This means that the speed of the people
walkingg in the area is affected by the lack of
space of sidewalks and interruptions in flow
happen because the number of people
traversing it has already reached the design
limit of the walkways. The volume of people
traversing the area can also be evidently see
seen
through the network. Since Session Road is the
central business district of Baguio City, most
of the samples go to and from the said area.
Pedestrianizing this area can lessen the volume
of vehicles in the area accommodating the
large number of people visiting
siting the location.
Although this has a positive effect on the
closed portion, the scheme would accordingly
affect the neighboring roads. Based from the
values for VHT and VDF, the significant
increase in values means traffic congestion at
the other parts of the city.
Investigating the perspective of the
people regarding the impact of the proposed
pedestrianization scheme in Session Road,
Baguio City, there were different factors
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Appendix

Table A.. Levels of Service Crit
Criteria for
Walkways and Sidewalks
Levels of
Service
(LOS)

Average Speed
(m/s)

Flow Rate
(ped/min/m
)

A

> 1.30

 16

B

> 1.27 – 1.30

> 16 – 23

C

> 1.22 – 1.27

> 23 – 33

D

> 1.14 – 1.22

> 33 – 49

E

> 0.75 – 1.14

> 49 – 75

F

 0.75

Variable

Source: Transportation Research Board (2010)
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Abstract
Accessibility to public transport system is one of the most important features for the promotion of
using public transport. Therefore, policy makers, transport planners, and traffic management agencies
should consider how to evaluate and enhance the accessibility to public transport systems to meet the
increasing travel demand at a reasonabl
reasonablee cost and with time saving and acceptable service quality. This
study aims to develop a concept of walking accessibility to public transport stations and
a methods for
measuring current situation of walking accessibility. The developed concept and developed methods are
applied to evaluate the walking accessibility to public transport stations in Ho Chi Minh City (Vietnam).
The results have shown that the walking accessibility to the public transport stations in the study area is
difficult. The accepted walking distance to bus stop in the study area is lower than common walking
distance that indicated in most previous studies
studies. The accepted walking distance to bus stops of the bus users
is higher than the non-bus
bus users. Pedestrians who are in the developed areas seem to accept a further
walking distance to bus stops than those in the developing areas. Security, safety, tree, and shelters are
evaluated ass the most of important factors affect to the walking accessibility. The results of the study and
the developed methods would be important information and useful tools for transport planners, transport
operators, and transport management agencies in understanding of the current walking accessibility
conditions, and enhancing the accessibility to public transport stations in developing countries.

Keywords : Public Transport, Walking Accessibility, Accessibility Indicators, Empirical Study,
Developing Countries

1. Introduction
In the developing countries, the rapid
economic development has been followed by
serious issues related to urban transport. Especially
at the large cities, they have been facing serious
problems concerning urban transport including
traffic congestions, traffic
ffic accidents, air and noise
pollutions, and energy depletions. Providing a
public transport system is considered as a key
measure for solving the traffic problems in the large
cities in the developing countries, which also
contributes to increase the mobility
ility to all citizens.
Accessibility to public transport system is one of

the most important features for the promotion of
using public transport. Therefore, policy makers,
transport planners, and traffic management
agencies should consider how to evaluate and
enhance the accessibility to public transport
systems to meet the increasing travel demand at a
reasonable cost and with time saving and
acceptable service quality.
The objective of this study is two-fold:
two
(1)
Develop a concept of walking accessibility to
public transport stations and (2) Evaluate the
walking accessibility to bus stops in Ho Chi Minh
City based on the developed concept.

123

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017
Bangkok, Thailand

2. Literature review
2.1 Definitions of the accessibility
Different definitions of accessibility have
been defined and used in vary forms in many
previous studies. To develop a concept of walking
accessibility public transport stations, it is
necessary to clarify some related definitions of
accessibility.
According to Hansen1, “a
“accessibility is
defined as the extent to which the land
land-use and
transport system enables (groups of) individuals or
goods to reach activities or destinations by means
of a (combination
bination of) transport mode(s)
mode(s)”. The
definition of accessibility is divided into four
components, they consist of a transport component
(the abilities in term of time, cost and effort to
reach destinations), a land-use
use component (spatial
distribution and characteristics of potential
destinations), a temporal component (availability of
activities during the day), and an individual
component (personal valuations).2
Accessibility is defined as ability of
passengers to attain desired goods, services and
activities.3 Accessibility is referred as an attribute
of people and commodities rather than modes of
transportation or service providing, and describes
integrated systems from a user viewpoint
viewpoint.4 The
accessibility describes the ease with which all
passenger groups can use public transport systems
systems.5
Accessibility can be defined
ned as the ability
of individual to reach desired activities or
opportunities, which might require traveling to the
location where those activities and opportunities are
taken.6 Ryan et al.7 Accessibility is classified into
two types including measured accessibility and
perceived accessibility. Perceived accessibility
refers level of individual’s perception on how easy
a person can access to public transport syste
system
based on their own experience.8,9
In the context
ext of developing countries, tthe
accessibility to public transport system describes
the ease at which all passenger categories can reach
and use the system and its sub-systems.
systems.10 Tuan &
10
Son also classified accessibility to public transport
system into three sub-elements
elements including
accessibility to public transport stop/station,
accessibility to public vehicle, and
nd accessibility to
the service.
From definition of the accessibility, it can
be seen that concepts of accessibility referred to the
term “individual”
al” and their “ability” (level of ease
to reach, easy to access), available activities or

opportunities (or their spatial distribution), and
transport system or transport connection (expressed
by distance, time, cost, or the combination of them
such as generalized cost).

2.2 Concept of walking accessibility
There are many access modes to public
transport stations/stops such as walking, bicycle,
motorcycle, car, and taxi. Each individual journey,
there is different transport modes that an individual
can choose to reach their destination. Each
transport mode has the specific characteristics,
advantages and disadvantages. Causing by different
characteristics of each access mode, it is important
to have appropriate approach for each access mode.
In many studies on public transport, walking is
considered as the most popular and important mode
11,12
for access to public transport systems.
sy
In this study, the walking accessibility can
be defined as follow: Walking accessibility
describes the level of ease at which all passenger
categories can reach their destination by walking
mode. A walking trip using public transport has
different elements. Elements
lements of a walk and ride trip
include:
A.
planning a trip,
B.
walking to public transport station,
C.
crossing at intersection(s)
/crossing point(s),
D.
waiting at the station/stop,
E.
boarding/alighting to public
transport vehicles,
F.
walking to the desire destination.

Fig. 1 Different elements of a walking trip
Similarly, elements of a park and ride trip
also has different elements. They include:
A.
planning a trip,
B.
riding a bicycle/motorcycle to
parking area,
C.
parking,
D.
walking to public transport station,
E.
crossing at an
intersection(s)/crossing point(s),
F.
waiting at the station/stop,
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G.
H.

boarding/alighting to public
transport vehicles,
walking to the desire destination.

3. Walking accessibility evaluation
Following the developed concept, the study
aims to develop methods for evaluating
valuating walking
accessibility to public transport stations. This study
uses individual’s perception as a measurement for
the evaluation of walking accessibility to public
transport stations.
Most common methods of evaluating
accessibility have focused on the infrastructure and
physical level of access to public transport
stations/stops13,14 and they neglected
lected be
behavioral
factor of individuals.14
Perceived accessibility is subjective and
evaluating is based on an individual’s perception on
how easy that individual can reach activities or
opportunities based
ased on their own experiences
experiences.8
Perceived accessibilityy has been a strongly impact
on transport mode choice.15 Evaluating accessibility
from user’s perspectives based on the concept of
perceived accessibility and behavioral approach of
pedestrian while evaluating accessibility from
supplier’s perspectives based on measured
accessibility. In addition, accessibility assessment
considers not only pedestrians with normal
movement but also pedestrians with reduced
movement.
The purpose of perceived accessibility
evaluating is to find out how pedestrian feel abo
about
their ease to access public transport stations/stops,
and what are the factors that pedestrian feel
important, and their satisfaction concern to those
factors. Understanding about the factor
factors that
pedestrian most concern and their satisfaction
would help transport plannerss and transport
agencies to have the effective measures and policies
for improving the accessibility to public transport
stations/stops.

3.1 Components of evaluating
valuating walking
accessibility

3.1.1 Accepted walking distance to public
transport station
Walking is the primary access mode for
trips from origin to public transport stations/stops.
station
Previous researches indicated that walking distance
to public transport is affected by the purpose of the
trip, demographic factors, age and gender, and by
the location of the access trip in terms of built
environment and natural environment. Although the
impacts are variable, it is difficult to disentangle the
effect of the built environment on walking access to
public transport. The respondents are asked to give
their maximum walking distance that they willing
to access to the nearest transport stations.
3.1.2 Level of public transport network coverage
The level of public transport network
coverage is percentage of the land in an area that is
served by public transport service. Network
coverage for the study zone has been estimated by
using circular zones with a radius of the accepted
walking distance from stopss in the study area. The
common walking distance
tance to bus stop is usually
400 meters.16,17 In this study, the walking distance
to bus stops is accepted
ccepted walking distance by
citizens in the study area.
3.1.3 Perceived accessibility index
i
Level of perception of individual about
their ease to access public transport station/stop is
divided into five levels including very easy, easy,
neither difficult nor easy, difficult, and very
difficult. The respondents are asked to give their
evaluation on the accessibility to public transport
station/stop based on
n their perception.
3.1.4 Importance index
The respondents are asked to give their
evaluation on the level of importance regarding
each walking accessibility indicator. The evaluation
is made in a 5-point
point scale as shown in table 1.
Assessment of each main indicator is determined by
calculating the average value of each indicators’
value.

In this study, components
omponents of evaluating
perceived accessibility include evaluating walking
access distance, evaluating level of network
coverage of public transports systems, evaluating
level of importance and evaluating level of
satisfaction by walking accessibility indicator
indicators.
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Importance index of each indicator is
calculated by equation 1.

 

∑



(1)

where:
Ix: meann value of importance levels of
indicator x
aix: importance level of respondent i with
indicator x
n: the number of respondents
Satisfaction index
Similar with the evaluation of importance
level, the respondents are also asked to give their
evaluation on the level of satisfaction for each
walking accessibility indicator. The evaluation is
made in a 5-point
point scale as shown in table 11.
Assessment of each main component is determined
by calculating the average value of each indicator.
Satisfaction index of each indicator
ator is calculated by
equation 2.

indicators of importance and satisfaction. They
include:
(1) Safety,
(2) Tree and shelter,,
(3) Walking distance to bus stop,
(4) Walking time to bus stop,
(5) Land-use
use diversity,
(6) Information,
(7) Lighting,
(8) Comfort,
(9) Right of pedestrian,
(10) Security, and
(11) Building architectural design.

3.1.5

S =

∑




(2)



where:
Sx: mean value of satisfaction levels of
indicator x
bix: satisfaction level of respondent i with
indicator x
n: the number of respondents

4. Empirical
cal study in Ho Chi Minh City
4.1 Study area
Ho Chi Minh City is considered as the
biggest city of Vietnam in term of economic and
population. The city has a total area of 2,095 km2
with 7.6 million inhabitants that is represent
repres
8.3%
population of Vietnam.19 Bus is the unique public
transport system
ystem in Ho Chi Minh City.
Two areas in Ho Chi Minh City are
selected for conducting surveys, namely developed
de
area and developing area.. The developed area is in
city center with high density of population. This
area has many high-rise buildings, major hospitals
and big universities of Vietnam. The developing
area is in newly developed areas that were mostly
established from
om rural area. The developing area
has the highest urbanization rate than other areas in
Ho Chi Minh City. Six bus stops are selected for
data collection in the study areas.

Table 1 Score scale used for evaluating walking
accessibility indicators
Score scale used for evaluating a typical accessibility indicator
Importance
level

very
unimportant
unimportant

Satisfaction
level

Strongly
unsatisfied

Unsatisfied

Score

-2

1

Normal

Neither
unsatisfied
nor satisfied
0

important

very
import
-ant

Satisfied

Strongly
satisfied

1

2

3.1.6 List of walking accessibility indicators
Factors affect to the walking accessibility
of respondents are evaluated in terms the
importance and satisfaction as perceived by the
respondents. Based on accessibility indicators to
public transport
sport that suggested by Marques18, and
based on the concept developed in this study, as
well as practices, this study suggests eleven factors
are used for the evaluating as accessibility

stop
Fig. 2 The study are and location of six bus stops

4.2 Data collection
To evaluating the walking accessibility to
the public transport stations/stops, the empirical
study relies mainly on primary data from
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interviews.. Data collection was conducted in two
study areas on various times of day and on different
days of week.
The questionnaire was designed to collect
data from wide range of people from different
social classes.The structure of the questio
questionnaire
consisted of three parts, including (1) general
information (e.g., age, gender, living area etc.), (2)
the accessibility conditions based on indicator
indicatorwised information, (3) the satisfaction levels and
importance levels of respondents per indicator as
walking
ing distance, walking time, built
built-environment,
comfort/safety. The total sample size is 154
respondents including bus users and non
non-bus users.
Interviews were implemented at six bus stops. To
test the reliability of the questionnaire structure, 12
bus passengers were chosen for conducting a pilot
survey. The sample distributions
butions are presented in
table 2.
Table 2 Characteristics of the samples
Total number of respondents N= 154
Category
Number of
Percent
respondents
(%)
Gender
Male
76
49.1
Female
80
51.9
Area
Developed area
77
50
Developing area
77
50
Bus using frequency
Bus user
92
59.7
Non-Bus user
62
40.3

5. Empirical
cal study in Ho Chi Minh City
5.1 Accepted walking distance to bus stop
Figure 3 demonstrates the accepted walking
distance in general and differences in accepted
walking distance to the bus stops compared to the
bus user and non-bus
bus user, developed area and
developing area in Ho Chi Minh City
City.

Fig. 3 Accepted walking distance to bus stop
In general, it can be seen that the median
(50th) walking distance to bus stops is nearly 300
meters while the 75th percentile is 225 meters and
the 85th percentile is nearly 190 meters. The
walking distance to bus stop in study area is lower
than common walking distance that indicated in
most previous studies. The common walking
distance to bus stop
op is usually 400 meters.
meters 16,17
Accepted walking distance to bus stop of
bus user is higher than non-bus user. It can be seen
that, for all percentile, the accepted walking
distance of the bus user is always higher than those
of the non-bus
bus user. The median accepted walking
distance
istance of bus user is nearly 320
32 meters while it is
nearly 250 meters for non-bus
bus user.
For developed
ped area and developing area,
respondents who are in developed area accepted a
higher walking distance for an access to bus stops
than those living in developing area. This
difference can be explained by aspects of
infrastructure. By observation, infrastructure
infrastru
in
developed area has a higher level of completion
than the developing area, while the developing area
is lack of infrastructure and facilities support for
walking.

5.2 Level of bus network coverage
The median accepted walking distance
di
in
the developed area is nearly 290 meters. Figure 4
illustrates the network coverage of the bus network
in the developed area, which is 290 meters of
accepted walking distance from each bus stop.
Generally, 82% of the total land of the developed
area is covered by bus network.
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Fig. 6 Perceived walking accessibility

5.4 Importance index and Satisfaction index
Fig. 4 Network coverage of bus system with radius
of 290 meters of the developed area
Figure 5 illustrates the network coverage of
the bus network for the developing area, which is
250 meters of accepted walking distance from each
bus stop. In general, 51% of the total land of the the
developing area is covered by bus network.

Figure 7 shows the mean values of the
importance level and satisfaction level with respect
to each of the selected indicators.
Clearly, indicators “safety”, “tree and shelter”,
“walking distance to bus stop”, walking time to bus
stop”
“land-use
use
diversity”,
“information”,
“inform
“lighting”, and “comfort” are evaluated as
important indicators with perceived values higher
than 1.0. Indicator “security” and “safety” have
higher mean values distinctly then the other
indicators. Especially, indicator “security” is
evaluated as the most important indicator with
perceived value nearly equal 2.0. Indicator “right of
pedestrian” and “building architecture design” are
ranked as the least important indicator. They had
importance index nearly 1.0.

Fig. 5 Network coverage of bus
us system with radius
of 250 meters in the developing area

5.3 Perceived walking Accessibility
154 respondents were asked to evaluating
their accessibility to bus stop base
based on their
perception.
Figure 6 illustrates the walking
accessibility to stops based evaluation of
respondents.
In general, it is difficult for access to bus
stops for most of respondents. 58% of respondents
evaluated that they felt difficult in access to bus
tops, and 7% of respondents felt extremely difficult
in access to bus tops. Only 5% of respondents felt it
iss easy to access to bus stop and nobody felt it is
very easy for them access to bus stops
tops.

Fig. 7 Mean values of the satisfaction and
importance levels per accessibility indicators
There are significant gaps between the
importance levels and the satisfaction levels of
accessibility indicator. The satisfaction levels of all
the indicators are in fact lower than 1 and nearly
nea 0.
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The level of satisfaction of this indicator “security”
is one of the lowest values. This indicates that all
indicators are evaluated negative in term of
satisfaction.

perspective In future, to
from transport supplier’s perspectives.
have a comprehensively evaluating for walking
accessibility,, it is necessary to integrated of
pedestrian’s perspectives and transport supplier’s
perspectives.

6. Conclusion
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Abstract
Neighborhood accessibility is very necessary key to improve sustainable urban transportation because
the city transportation issue is also related the neighborhood accessibility, especially in the car oriented
settlements.
ts. Improving transportation choices and enhancing accessibility at neighborhood scale need to have
more details research focused on neighborhood passenger travel choices data. However the lack of
neighborhood accessibility data is a challenge for urban pl
planning
anning and urban transportation planning department
to build two complementary approaches; such as the city
city-wide
wide approach and the neighborhood level approach.
At this paper the neighborhood accessibility details has been analyzed based on the travel behavior mode
choices depend on destination distance and neighborhood urban form. As conclusion it has been clarified that
the distance of destination have the strongest influences at accessibility of neighborhood. The neighborhood
neighbo
accessibility depend on distance of destination factor have been identified in order to build the sustainable
mobility system such as cycling and public transportation system. Some tools have been determined to use for
creating a better integrated urban
ban form and mobility model at the neighborhood scale for urban transportation
and urban planning departments.

Keywords: Neighborhood accessibility, Travel behavior, Destination,, Cycling, Integrated public transport.
transportation planning department to build two
complementary approaches; such as the city-wide
city
approach which evaluate accessibility for
neighborhoods to city and the neighborhood level
approach which based
d on local accessibility. There
are several measurements for urban accessibility to
develop urban form structure at local level,
however these are mostly consider at car oriented
urban form and there are few approaches to adapt
the current urban structure to improve the
sustainable mobility. The local urban structure need
to be analyzed in order to identify new urban
design tools for improving sustainable mobility
m
at
neighborhood level. Istanbul as a global metropolis
is one of the cities with typical congestion
conge
problems. Even though the local authority can
implement some major projects the mobility system
still need to be improved because big scale

1. Introduction
Transportation issue as the result of high
car dominated is one is the biggest challenges in
metropolitan city at city scale. However more
private car usage is a serious issue at neighborhood
scale too because a lot of trips are made by car at
neighborhood level and this case also effect the
city-wide
wide transportation system. The transportation
efficiency trend needs to focus on alternative
mobility such as walkability, cycling and transit.
Neighborhood accessibility one is very necessary
key subject to improve
ove sustainable urban
transportation to focus on mobility and urban
design, to identify how to design the urban form in
order to reduce more car usage and to encourage
the alternative efficiency mobility way. However
the lack of neighborhood accessibility data is a
challenge for urban planning and urban
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accessibility affords need to integrate with local
level
implementation
such
as
focusing
neighborhood level and set up sustainable mobility
system at local level. Therefore the neighborhood
mobility needs to be improved by providing the
accessibility because the lack of accessibility at
neighborhood scales also strongly effects to city
wide mobility. With this view
iew it is more essential to
evaluate the travel choice behavior to identify the
neighborhood accessibility at local level for urban
planning and urban transportation departments. The
most necessary step for the sustainable mobility
system related at local level accessibility.
Sidestepping to a strategy aimed at stimulating the
as a strategy for improving accessibility at local
level using of the bicycle and public transit is seen
as the most fruitful way to tackle congestion. This
does not mean that car mobility
ility actively needs to
be discouraged; instead the focus could be to
stimulate active transportation (walking, cycling)
and public transportation parallel to the car. This
strategy can answer to residents mobility options;
instead of only taking a car, forr each destination
and motive, one can choose the optimal transport
mode. One may go to the supermarket by bike, to
school by bus or to work by car. As the rest of this
main view; it is very clear that the sustainable
mobility could be implement by more fo
focusing
local level and the city wide mobility could be
adapt by neighborhood accessibility.

and attributes are important components of
accessibility, as are the qualities and attributes of
the transportation
ransportation system that links these activities,
such as travel time and monetary costs by mode. [1]
Most measures can be classified as one of three
t
basic types. Cumulative opportunities measures are
the simplest type. These measures count the
number of opportunities reached within a given
distance or travel time and give an indication of the
range of choices available to residents. Gravity
based measures are derived from the denominator
of the gravity model used to predict trip
distribution; these measures weight the amount of
activity at different destinations by the cost, time,
or distance to get there. (Handy and Niemeier
1997) [2]

3. Data collection
3.1. Questionnaire design
The sample survey method was used for
questionnaire survey. Camlik Neighborhood has
approximately 5.000
000 households with more than 10
residential zones. At that study 3 different
residential zones have been specified to compare
the mode choices of residents living in
neighborhoods with site location distance with
attraction area, amenities services and public
pu
transportation infrastructure. Each residential zone
has different accessibility location and condition.
These residential zones are; 1--Manolya Site is very
close distance (250 m.) to bus station, 2-Acelya
2
Site is the second middle far distance (500 m.) from
bus station, 3-Sarmasik
Sarmasik Site is the third far distance
(1500 m.) from bus station. Fig.1 Each residential
site has 500 households; the household size is 3.5
person and each residential zone approximately has
population 1.700 habitants.

2. Literature review
Accessibility of urban structure at
neighborhood scale is a very necessary subject
which both urban planning and transportation
department focus
ocus on to build and design more
accessible urban form for user. Because these
accessibility measurements provide to access the
urban land use destination, such as office area,
shopping center, schools, parks or other service
amenities at neighborhood. There
re are a lot of
studies about the accessibility and most of
researches have studied on different measurements
of accessibility. A study has summarized these
measurements. According this study; accessibility
is determined by attributes of both the activity
patterns and the transportation system in the area.
The spatial distribution of activities as determined
by land development patterns and their qualities

132

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
Management
18 August 2017
Bangkok, Thailand

Fig.2 Research area; Camlik Neighborhood,
Kurtköy Town and Pendik
Pe
District
As research area is a neighborhood of
Pendik District. Fig.2. Pendik District is one is
large populated town with 663.569 habitants
(TUIK-2016)
2016) in Istanbul Metropolitan City. The
household size is 3.67. The district is located Asia
side of Istanbul city and it is 50 km. far from the
Istanbul city center. It takes 1.5
1 hour travel from
Pendik District to Istanbul City center by car. The
district was located at periphery zone of Istanbul
City as residential dominated settlement. Pendik
district consists 30 neighborhoods and the new
developed urban settlements have been located at
the north part of town as satellite town.

Fig.1 Camlik Neighborhood and 3 residential zones
The sample size accepted 25% of whole
household numbers size and face to face interview
questionnaire survey has been done with 250
households in residential sites. The questionnaire
survey was designed to collect
ct data about trips
which generated at neighborhood based on; trip
purposes for each urban land use attraction area and
amenities services (office, shops, school, hospital,
parks, and sports courts) trip time, trip mode choice
(walking, car, minibus and bus)
s) trip links
(chaining) structure, trip frequency (daily, weekly,
monthly and annual), at neighborhoods level in
order to build a database.

3.2 Case context of Camlik Neighborhood

The research area is one neighborhood of
the town. The town is located at the north part of
Pendik District where it is 10 km. far from Pendik
city center and has population of 101.155 habitants.
Thee town covered by neighborhoods belongs to
Sultanbeyli, Kartal and Tuzla districts, the Sabiha
Gökçen Airport and the Tuzla Organize Industry
Zone. The north part of town consists 3
neighborhoods which Kurtköy, Yenişehir and
Camlik. Camlik Neighborhood is study case. These
three neighborhoods together constitute the satellite
town which generally is known Kurtköy Satellite
Town. The town was planned and designed with
modern urban planning view and the city
construction has been begun at in 1990 years and
thee constriction process mostly completed
nowadays. The new town urban structure generally
is modern urban design form by widen streets,

Camlik Neighborhood has been studied as
case study area and the neighborhood accessibility
approach details analyzed by on the travel behavior
and mode choices data related neighborhood urban
form in order to improve the accessibility to build
the sustainable
ble mobility system such as cycling and
public transportation system and integrating urban
form and mobility at the neighborhood scale for
urban transportation and urban planning
departments.
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parks, sport areas, shopping centers, schools and
residential zones. The urban macroform was
divided as three neighborhoods
ds which are
Yenişehir Neighborhood has population of 55.948,
Kurtköy 30.073 and Camlik Neighborhood has
population of 15.134 habitants in 2016 (TUIK)

4.1 Work destination travel choice and
accessibility
Neighborhood work purpose travel choice
presented by Fig.4 shows that the neighborhood
residents have wide scale connection with city for
work purpose, the car trips number rate is the
highest (18%),, public transportation is the second
se
(7%) as well as the servis (shuttle bus) is third
mode according the responders information. Fig.5
shows the total trip length distribution according
the mode sharing and total car trips length is the big
rate (31%), followed by public transportation
(12%) and servis (11%). Fig.6 illustrate the triptime (trip.hour) distribution depend on trip purpose
and work purpose has the biggest part (20%) of all
neighborhood trips. Fig.7 shows the comparison of
the work trip total trip number
num
rate (30%), trip
length (trip.km) rate (58%) and trip-time (trip.
Hour) rate (43%) and trip length rate has the
biggest rate of all neighborhood trip length
comparing with other trip purposes. Trips are
generated for work purpose in neighborhood at 4
destination zones which there are significant
distance for each zone such as; 1 neighborhood
zone, 2- town zone, 3-district
district zone, 4-city
4
zone (1,
2, 3, 4) Fig.3,, The mode distribution shows that car
usage rate is the highest at each zone, the walk trips
rate has only at neighborhood zone and the
th transit
trips are (bus, servis shuttle bus, m.bus) low.

4. Analyze the Neighborhood Trip Data
The residential zone trips which generated
at neighborhood based on trip purposes, trip
duration, trip mode choice (walking, car, minibus
and bus) trip links (chaining) structure and the trips
frequency
(daily,
weekly,
monthly
monthly)
at
neighborhood level in order to build a database.
The neighborhood accessibility identifie
identified by
analyzing trip choice behavior for each urban land
use attraction area and amenities services (office,
shops, school, hospital, parks, and sports courts).
The
urban
design
and
transportation
infrastructure’s effects on resident’s travel choice
behaviorr have been determined to reach destination
which avoids walking and encourage using more
private car at neighborhood level and at the city
wide scale. The measurements of neighborhood
accessibility have been defined for urban form and
transportation at local
cal level. According the
database, the neighborhood resident’s accessibility
identified by analyzing trip choice behavior for
each urban land use attraction area and amenities
services (office, shops, school, hospital, parks, and
sports courts). Three factor of trip data have been
used for evaluation of accessibility and the impacts
of distance on the travel behavior choice; 1-trip
number, 2-trip-length
length (trip x km) and 33- trip-time
(trip x hour).. According these measurements the
trip purposes evaluated depend
nd on zones. The zones
are;
a) Neighborhood Zone (0.3-2 km.)
b) Town Zone (2-5 km.)
c) District Zone (5-10 km.)
c) City Zone (10-60 km.)
Some trip purposes evaluated according to
neighborhood subzones due to they start and end at
the some specific destination at neighborhood level
and the subzones are;
1-Neighborhood Close Zone (0.3-0.4
0.4 km),
2-Neighborhood Near Zone (0.5-11 km) and
3-Ne Neighborhood Far Zone (1-22 km)

Fig.3 Camlik Neighborhood work destination
zones
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Fig.6 Comparison of total trip number, trip length
(trip.km) and trip-time
time (trip.hour)

Fig.4 Camlik Neighborhood total trip number
mode distribution depend on trip purpose,

4.2.1 Bus station destination travel choice
and accessibility
Residents need to access bus station in
order to use transit and the distance is one is
accessibility issue for most of residential sites in
new urban structure form because wide spread
urban form. The accessibility
ccessibility only can be provided
by car due to car oriented urban form. Camlik
neighborhood has the same issue and the bus
stations accessibility have not for most of
residential zones. Fig.4 shows that Therefore
residents need to make trip to reach the bus
b stations
and this case generated the bus station purpose trip.
Bus
us destination trips; for each resident has one
common bus station for accessing public transit, the
accessing distance is near for Acelya and Manolya
resident zones however it is too far for Sarmasik
resident zone and this case required to take m.bus
for transferring bus station. The bus station
destination accessibility has been determined by
traveler decision and this result shows the 300 mt.
distance is more accessible for bus station and
a 500
mt. and more is not accessible. Fig.7 shows that
bus station purpose trip numbers rate is 22.4%
according the total trip numbers at neighborhood
zone and total trip length distribution rate is 13%.
Fig.8 presents trip number distribution depend on
subzone and bus station purpose trips are made at
1-Neighborhood
Neighborhood close zone (0.3-0.4
(0.3
km).

Fig.5 Camlik Neighborhood total trip length (trip.
km) distribution depend on trip purpose
4.2 Transport transfer (station and terminal)
destination travel choice and accessibility
There are two sorts of trips which start in
neighborhood and end at transport transfer
destination; 1-bus
bus station trip and 22-terminal
(airport) destination trips. Fig.4, Fig.5, Fig.6 are
present transport transfer (station and terminal)
trips data and it was evaluated accord
according on total
amount (1-Neighborhood zone, 2-Town
Town zone, 33District Zone, 4-City
City Zone); shopping trips made
12% by walk, 2% by car+ public transport.

4.2.2
Transport
terminalterminal
airport
destination travel
ravel choice and accessibility
Residents need to make a trip for accessing
transport terminal- airport destination. Terminal
T
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and airport purpose trips are taken for accessing
Sabiha Gökcen Airport where is located 5 km.
distance from Camlik Neighborhood. Travelers use
44% car, 16% bus and 40 % taxi for accessing to
airport.
ort. trip time is 17 minutes by car and it shows
that these trips can be shifted from car to bicycle.
The airport destination accessibility has been
determined by traveler decision and this result
shows the 5 km. distance was accepted as more
accessible. The
he trip frequency data present that
airport destination trips quite high because of near
distance and for instance some residents has chosen
this urban location because of need often travel by
airplane and during questionnaire survey it has
been found out that some residents work in other
city and they travel 1 or 2 times by airplane per
week. Neighborhood residents access to terminal
(airport) and trip numbers has rate (22.4%)
according the total trip numbers at neighborhood
zone (0.3-2 km)

total trip numbers rate (25%), trip length (trip.km)
(
rate (12%) and trip-time (trip.
trip. Hour)
Hour rate (22%)
At that study 3 different resident zones have been
determined in order to identify the distance effects
on travel behavior choices. For instance Sarmasik
Site is located 1.7 km. far from shopping center and
the car trip rate is 42%, Acelya Site is far 1.9 km.
and the car trip rate is 94%. The mode distribution
shows that car trips are under 20 minute in
neighborhood zone and in town zone, has
capability for shifting short trips from cars to
bicycle. The trip frequency data presents that most
of shopping trips
ips were made at the least 3 day and
maximum 6 day per week.

4.3 Shopping purpose trip and shopping
destination travel behavior
avior choice and
accessibility
Even the shopping activity seems more
complicated according the survey it has been
classified 3 different trip types as shopping
purpose; 1-shopping store-market destination tri
trips
which the purpose is for requirement food, drinks
and other daily or weekly shopping activities, 22Home goods and cloths shop center destination
trips which the frequency is rare than the shopping
center activity, 3-shopping
shopping mall destination trips is
the
he last shopping activity and the reason and trip
base is more different than others. Accessing
shopping center is under 1.2 km. the residents are
can easily access by walk instead of a part of car
user (17%) However when the distance more far
than 1.2 km. the car mode seems more acceptable,
this case shows that the urban structure and built
distance makes changes on travel behavior.
Fig.4, Fig.5, Fig.6 are present Shopping purpose
trip data and it was evaluated according on total
amount (1-Neighborhood zone, 2-Town
Town zone, 33District Zone, 4-City
City Zone); shopping trips made
14% by walk, 9% by car, trip length (trip. km)
distribution 6% car.km, 2% public.km transport
and 4% walk.km. Fig.6 shows the comparison of

(0.3 km) trip number
Fig.7 Neighborhood Zone (0.3-2
and trip length (trip x km) distribution depend on
trip purpose

4.3.1 Shopping- market destination travel
t
choice and accessibility
Shopping- market destination travel choice
and
accessibility
represented
according
Neighborhood subzones at Fig 4. and this figure
presents; Shopping -market
market purpose trip one is
daily activity and it is more importance to focus on
the details because of thee total trip shopping
purpose number is quite high (per month: 3,458
trips)) for 1500 households. This figure shows that
the neighborhood resident access to different
distance shopping center and the distance affects
the resident travel choice by using different
diff
mobility modes. The walk trip mode distribution
analysis shows some different results for each
resident’s zones due to their different location and
distances to access the shopping centers.
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car trip. The mode distribution shows that car trips
are under 20 minutes (town zone), has capability
for shifting short trips from cars to bicycle. The trip
frequency data presents that most of shopping trips
were made at the least 1 times per 3 weeks and
maximum 2 day per week.

4.3.3 Shopping Mall destination travel
choice and accessibility
Shopping Mall center destination travel
choice and accessibility represented at Fig 7., Fig.8
There are 2 different distance locations for this
purpose trips. 3.5 km. distance is town zone, and
district zone (7.5-9.3
9.3 km.) According each resident
zone has different shopping destinations, however
because of the long distance of destination was
accepted neighborhood distance. For neighborhood
neighborho
zone accessibility 3 different shopping mall has
been got from responders. The mode distribution
shows that the car usage rate is very high for all
destinations, the Neo-pend
pend shopping mall is the
highest car trip destination, Viaport shopping mall
is thee most popular destination (92%) which the car
trips still quite high instead of other public transit
modes (bus, servis and m.bus) According to at Fig
7., Fig.8,, car trips are under 20 minutes has
capability for shifting short trips from cars to
bicycle and
nd the car trips which between 20-40
20
minutes can be shifted to public transport (bus,
shuttle bus). The trip frequency data presents that
most of shopping trips were made at the least 1
times per 3 weeks and maximum 2 days per week.

Fig.8 Neighborhood Zone (0.3-22 km) trip number
distribution depend on subzone and trip purpose
For instance, Acelya Site is closer to one
shopping center by 0.5 km. distance and the walk
mode is very high. Usually for shopping
destinations which 0.5-1.2
1.2 km. distance trips are
made by walk, the car trip mode while is low for
0.5 km., it is rises at 1.2 km. (17%) and at 1.7 km.
(42%), at 1.9 km. (94%). Fig.7 shows that
Shopping -market purpose trip numbers rate is 43%
according the total trip numbers at neighborhood
zone and total trip length distribution rate is 34%.
Fig.8 presents the Shopping-market
market purpose trips
number distribution depend on subzone
subzone; 1Neighborhood Close Zone (8%; 6% by car, 2% by
walk) and 3-Neighborhood Far Zone (25%; 11% by
car, 14 by walk)

4.4 School destination travel choice and
accessibility
There are 3 different school purpose travel
choice
ice and accessibility such as; 1-Elementary
School, 2-Secondery
Secondery School and 33 High school,
the destination travel choice and accessibility has
been studied for each different school type. Fig.4,
Fig.5, Fig.6 are present School destination purpose
trip data and it was evaluated according on total
amount (1-Neighborhood
Neighborhood zone, 2-Town
2
zone, 3District Zone, 4-City
City Zone); School destination
trips made 14% by walk, 7% by servisse
school bus,
3% by car, 3% by public transport, trip length (trip.
km) distribution 6% servis.km, 6% public.km
transport and 2% car.km. Fig.6 shows the
comparison of total trip numbers rate (22%), trip

4.3.2 Goods and cloths shop center
destination travel choice and accessibility
Shopping center destination travel choice
and accessibility represented at according
Neighborhood subzones at Fig 7. and Fig.8. And
this figure presents that; there
here are 2 different
distance location for this purpose trips. 2.8 km.
distance is town zone, and district zone (7.5
(7.5-9.5
km.) According each resident zone has different
shopping
opping destinations, Acelya Resident Zone
(65%) and Sarmasik Reident Zone (36%) has more
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length (trip.km) rate (15%) and trip-time
time (trip.hour)
rate (17%)

for all 3 resident zones. The destination distance
effect is significantly has been seen that car trips
rate is increasing according to far distance. The
highest modes
des are bus and school servis -shuttle
bus rate for 5-10
10 km. and more destination
distance. The walk trips rate is high at short
distance. According to at Fig 7.,
7. Fig.8, car trips are
under 20 minutes has capability for shifting short
trips from cars to bicycle. The accessibility of all
secondary schools was determined as near for 2
km. and it has been accepted far for more than 3
km. distance of destinations.

4.4.1 Elementary School destination travel
choice and accessibility
Fig 7., Fig.8 illustrates the Elementary
School trips according Neighborhood subzones at
this figure shows the elementary school destination
travel behavior; there are 3 different school
destinations for all 3 resident zones. The
destination distance effect is significantly has been
seen that car trips rate is increasing according to far
distance. The highest
hest mode is school servis -shuttle
school bus rate for 1 km. and more destination
distance. The walk trips are while is high at short
distance. According to at Fig 7., Fig.8
Fig.8, car trips are
under 20 minutes has capability for shifting short
trips from cars to bicycle. The accessibility of all
elementary schools was determined as near for 400
m and it has been accepted far for more than 1 km.
distance of destinations.

4.5 Hospital
ital destination travel choice and
accessibility
There are 2 different hospital purpose
travel choice and accessibility such as; 1-District
1
Hospital is usually located in the same district and
the serve capability is district zone and gives serve
to one district
istrict population, the accessibility distance
of District Hospital shorter than City Hospital 22
City Hospitals have city wide serve capability and
they are located at the several different parts of
city. There are less number City Hospital than
District Hospital number in city and their zone of
occupation area is wider than the District Hospital.
Hospital
Fig.4, Fig.5, Fig.6 are present Hospital destination
purpose trip data and it was evaluated according on
total amount (1-Neighborhood
Neighborhood zone, 2-Town
2
zone,
3-District Zone, 4-City
City Zone); Hospital destination
trips made 1% by car, 1% by public transport +
walk, Fig.6 shows the comparison of total trip
numbers rate (2%),
%), trip length (trip.km)
(
rate (2%)
and trip-time
time (trip.hour) rate (2%)
(

Secondary School destination travel
ravel choice
and accessibility
There
here are 3 different school destinations
for all 3 resident zones. The destination distance
effect significantly has been seen that car trips rate
is increasing according to far distance. The highest
mode is school servis -shuttle
shuttle bus rate for 1.7 km.
and more destination distance. The walk trips are
while is high at short distance. According to at Fig
7., Fig.8,, car trips are under 20 minutes has
capability for shifting short trips from cars to
bicycle. Fig.7 shows that Elementary + secondary
school trips numbers rate is 27% according the total
trip numbers at neighborhood zone and total trip
length distribution rate is 26%. Fig.8 presents the
trips number distribution depend on subzone; 11Neighborhood Close Zone (14%;
%; 6% by car, 10%
by walk), 2-Neighborhood
Neighborhood Near Zone ((4%, by
walk) and 3-Neighborhood
Neighborhood Far Zone (11%; 3% by
car, 8 by servis)

4.5.1 District Hospital destination travel
choice and accessibility
Fig 7., Fig.8 shows the trips numbers
according Neighborhood subzones at And this
figure the travel behavior choice and accessibility
analyzed at the 7 travel distance and accessibility
options which start from 3 residential zones
(Manolya, Acelya and Sarmasik) to 3 different
District Hospital (Emsey, Ersoy and Kurtköy).
According this analyze it has been specified that
the large amount of trips (90%) were made at the
distance between 0.9 km. and 3 km. The
considerable amount (59%) of residents made trip
from residential zones to Emsey District Hospital

4.4.2 High School destination travel choice
and accessibility
Fig 7., Fig.8 shows
hows the High School trips
according Neighborhood subzones at and this
figure shows
hows the high school destination travel
behavior; there are 3 different school destina
destinations
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because of the accessible destination distance (0.9
(0.92 km.). The trip distribution rates
es according the
mode are 65% car, 34% walk at total trip number,
the most of trips are made by walk at the 55-10
minutes distance and most of trips are made by car
further at the distance which further distance than
10 minutes by walk. However there is qui
quite enough
trips number of trips which made by walk even the
distance are further (17-18
18 min.). It has been
determined that the destination distance
significantly affects the increasing car trips rate.
According to at Fig 7., Fig.8,, car trips are under 20
minutes has capability for shifting from cars to
bicycle and the car trips which between 20
20-40
minutes can be shifted to public transport (bus,
shuttle bus). The accessibility of District Hospitals
have been evaluated according to the distance
factor, such as 0.9-22 km. distance was determined
the best accessible, 2-3.3
3.3 km. distance was
determined as good accessible and 8 km. distance
was determined as poor accessible according the
responder choice for distance of destinations. Fig.7
shows that trips numberss rate is 1% according the
total trip numbers at neighborhood zone and total
trip length distribution rate is 2%.

trips which more than 20 minutes distance has
capability for shifting from cars and the car trips
which between 20-40
40 minutes can be shifted to
public transport (bus, shuttle bus). The accessibility
of City Hospitals have been evaluated according to
the distance factor, 6 km. and further distance was
determined as poor accessible according the
responder choice for distance of destinations.

4.6 Recreation (sport, parks and picnics)
destination travel choice and accessibility
Recreation activities destinations were
classified at 3 subtitles such as; 11 Sport center,
play court destination, 2- Parks and open space
destination and 3- Picnic, recreation area
destination. Fig.4, Fig.5, Fig.6 are present trip
t data
and it was evaluated according on total amount (1(1
Neighborhood zone, 2-Town
Town zone, 3-District
3
Zone,
4-City
City Zone); Recreation trips made 3% by walk,
1% by car.

4.6.1 Sport center, play court destination
travel choice and accessibility
Fig 7., Fig.8 shows the sport center
purpose trips according Neighborhood subzones;
the sport center, play court destination travel
behavior of neighborhood residents; the travel
behavior choice and accessibility analyzed at the 4
travel distance and accessibility options. There are
2 sort of sport amenities destination, such as small
play courts which has small size play courts only
for teenagers, as for sport centers are sport complex
which consist big size sport courts and other sport
facilities. Small play courts
rts are located at close
distance (600 mt.) to resident’s zone and the sport
centers are located at further (1-4
(1 km.) distance
from resident’s zone. The trip distribution is 64%
walk and 36% car for small plan courts and at 600
mt. destination distance. It is significantly clear that
the car trips related lack of bicycle route and these
trips easily could be shifted from car to cycle by
building bicycle route. The trips purpose sport
centers are start from 3 residential zones (Manolya,
Acelya and Sarmasik) to 3 different Sport Center
(Camlik S.M., Sülüntepe A.Ş., Demirören Sport).
According this analyze it has been specified that
the accessibility of small sport courts are the best
level accessible (100% near), for the Sport Centers
is large amount of trips (58%) were made at the

4.5.2 City Hospital destination travel choice
and accessibility
City Hospital destination travel behavior of
neighborhood residents was illustrated at Fig 7.,
Fig.8 according Neighborhood subzones
subzones; travel
behavior choice and accessibility analyzed at the 2travel distance and accessibility options which start
from Camlik Neighborhood to 3 different City
Hospital (Sultanbeyli, Marmara and Kartal Dev.).
According this analyze it was seen that the 78%
trips are made at 6 km. distance. 22% trips are
made at 14 km. The quite big rate of residents
make trip from Camlik Neighborhood to Marmara
and Sultanbeyli City Hospital because of the
accessible destination distance (6 km.). The trip
distribution rates according the mode are 60% car,
40% bus and m.bus (minibus) at totall trip number,
the big rate of trips are made by car and followed
by bus and m.bus for 6 km. distance. The mode
distribution is 47% bus,, 47% car for 14 km.
distance (Kartal Dev. Hosp.). It was identified that
the public transit is 2. desirable mode choice for
City Hospital. According to at Fig 7.,, Fig.8, the car
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distance between 1-2.8
2.8 km. and the walk trip mode
is very high (64-89
89 %) and the car mode trip rates
are less (11-36%).
36%). The walk trips amount is high
even the distance is further (15-20
20 min.) and this
trips can be shifted to bicycle.. It has been
determined that the distance significantly affects
the increasing car trips rate (52%) at 44-6 km.
distance. According to at Fig 7., Fig.8
Fig.8, car trips are
under 20 minutes has capability for shifting from
cars to bicycle. The accessibility of Sport Centers
have been evaluated according to the distance
factor, such as 1-33 km. distance was determined as
middle good level accessible (30-40%
40% near), the 446 km. distance is poor accessible (20% near)
according the responder choice for distance of
destinations
Fig.7 shows Sport trips numbers rate is 3%
according the total trip numbers at neighborhood
zone and total trip length distribution rate is 3%.
Fig.8 presents the Sport trips number distribution
depend on subzone; 1-Neighborhood
Neighborhood Close Zone
(1.5% by walk) and 3-Neighborhood
Neighborhood Far Zone
(2.5% by walk).

made by car due too long distance (3 km.) and this
case clearly shows that residents of Sarmasik zone
have changed their travel behavior as dominated
car user because of long distance destination and
the accessibility accepted as good due to reaching
by car according the responder choice for distance
of destinations,
stinations, however this distance is not good
accessible at usual condition. The trip distribution
rates shows that the car trips rate getting rise
according the distance and it is significantly clear
that the car trips related lack of bicycle route and
these
ese trips easily could be shifted from car to cycle
by building bicycle route. The walk mode longer
than 10 min. also can be shifted to bicycle mode.
Fig.7 shows Sport trips numbers rate is 3%
according the total trip numbers at neighborhood
zone and total trip length distribution rate is 3%.
Fig.8 presents the Parks and open space trips
number distribution depend on subzone and trips
are made at all three zones by total rate 2.5% by
walk.

4.6.2 Parks and open space destination
travel choice and accessibility

Picnic
ic activities and social activity travel
choice and accessibility destinations were classified
at 2 subtitles such as; 1- Picnic recreation,
recreation 2- social
activity purpose trips. Fig.4, Fig.5, Fig.6 are
present trip data and it was evaluated according on
total amount (1-Neighborhood
Neighborhood zone, 2-Town
2
zone,
3-District Zone, 4-City
City Zone); picnic purpose trips
made 3% by car, 1% by walk..

4.7-Picnic
Picnic and social activity travel choice
and accessibility

Fig 7. and Fig.8 shows the parks and
open space destination trips and travel behavior of
neighborhood residents according Neighborhood
subzones; the travel behavior choice and
accessibility analyzed at the 6-travel distance route
and accessibility options. There are 3 parks
destinations (Uyum, Palmek and Yenişehir park)
and there are more route destinations for each
resident zone (Acelya, Manolya and Sarmasik).
The destination travel behavior and accessibility
were determined for each destination route in order
to identify the travel behavior related distance.
Acelya-Uyum
Uyum Park route distance is 600 mt. and it
is dominated as walk mode and has the best
accessibility. Manolya-Palmek
Palmek park, Manolya
ManolyaUyum park route distance is 750 mt. and has good
accessibility and the walk mode rate is high.
Acelya-Yenişehir
Yenişehir park and Manolya Yenişehir park
route distance is (1.3-22 km.) and the mode sha
share is
67% car and 33% walk, the accessibility is the best
for 0.6-1 km. distance and for 1.3-22 km. is good.
The interesting result was found at Sarmasik
SarmasikYenişehir park route because of the whole trips are

4.7.1-Picnic
Picnic and recreation area destination
travel choice and accessibility
Fig 7. and Fig.8 shows the picnic and
recreation area destination travel behavior of
neighborhood residents; the travel behavior choice
and accessibility analyzed at the 3-travel distance
group, such as a) 1.2-1.5
1.5 km. the big rate of trips
are made by walk; b) 4-5
5 km. distance and c) 11-16
11
km. the whole amount of trips are made by car. It
has been determined that the distance significantly
affects the increasing car trips and the whole
amount of trips is made by car at farther 1.5 km.
distance and for this distance car trips are under 20
minutes has capability for shifting from cars to
bicycle and the car trips which between 20-40
20
minutes can be shifted to public transport (bus,
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shuttle
uttle bus). The accessibility of picnic and
recreation area has been evaluated according to the
distance factor and the accessibility is the best for
1.2-1.3
1.3 km distance according the responder choice
for distance of destinations. Fig.7 shows Sport trips
numbers
umbers rate is 1% according the total trip numbers
at neighborhood zone and total trip length
distribution rate is 1%. Fig.8 presents the trips
number distribution depend on subzone and trips
are made at 3-Neighborhood
Neighborhood Far Zone (2.5% by
walk)

a) Neighborhood zone (0.3--2 km.); the highest
rate (51%) of trips made in this zone and most of
trips are made by walk (37%), flowed by car (10%)
and servis (5%), however according to trip.km the
rate is lowest (10%; 7% car, 3% walk). Fig.10,
Fig.11 Neighborhood zone consist 3 subzones such
as;
Neighborhood Close Zone (0.3-0.4
(0.3
km); all
a.1-Neighborhood
trips shorter than 400 mt. and most of trips made by
walk (24%) however according to total trip length
(trip.km) the rate is small (12%) Fig.12, Fig.13
a.2-Neighborhood
Neighborhood Near Zone (0.5-1
(0.5 km); all trips
length are between 05.-1
1 km and the trips made by
walk is the highest rate (5%), the car trips
trip are
around 2%, according to total trip length (trip.km)
the walk.km rate is 6% and walk trips longer at that
subzone. According to data, walk trips at that zone
has capability for shifting to bicycle. Fig.12, Fig.13
a.3- Neighborhood Far Zone (1-2
(1 km); this zone
has the biggest rate of trip when compared with
other subzones and all trips length are between 1.-2
1.
km. The
he trips made by walk is the highest rate
(17%),, the car trips are around 10%
10 and 5% servis,
according to total trip length (trip.km) the walk.km
wa
rate is very high with 29%,, the car trips.km rate is
also very high by 20%, and the servis rate is %9.

4.7.2-Social activity destination travel choice
and accessibility
Fig 7. and Fig.8 shows the social activity
destination travel behavior of neighborhood
residents; the travel behavior choice and
accessibility analyzed at the 6 travel distance
group, such as a) 0.5-3 km. Neighborhood +Town
zone the big rate (66%) of trips are made by walk
and the car mode trip rate is quite more (%26) ; b)
3-10
10 km. District Zone the big rate (90%) of trips
are made by car, c) 10-20
20 km. City Zone 1, the big
rate (73%) of trips are made by car and the bus
mode trip rate is quite more (%27), d) 20
20-30 km.
City Zone 2, the big rate (88%) of trips are made by
car and the bus mode trip rate is quite more (%12),
e) 30-40
40 km. City Zone 3, the big rate (75%) of
trips are made by car and the bus + metro mode trip
rate is quite more (%25) and f) 40--60 km. City
Zone 4 is quite similar to City Zone 3. It has been
determined that the distance significantly affects
the increasing car trips and the big rate of trips is
made by car at farther 3 km. distance
tance and for this
distance car trips are under 20 minutes has
capability for shifting from cars to bicycle and the
car trips which between 20-40
40 minutes can be
shifted to public transport (bus, shuttle bus). It is
possible to determine the accessibility oof social
activity only depend on transportation opportunity
factor and this case effect to trips frequency and
number, it can be more significant at neighborhood
and town zone.

According the study it has been identified
that, all bus station purpose trips, all elementary
school purpose trips, all secondary school purpose
purpo
trips, all parks purpose trips, a half of shopping
purpose trips, some work purpose trips, some high
school purpose trips, a half of district hospital
purpose trips, a half of sport center purpose trips, ,
a half of picnic and recreation area purpose trips
tr
and the big rate of social activity purpose trips start
in neighborhood zone and the destination is in
neighborhood zone. It has been determined that the
distance significantly affects to travel behavior
choice and the big rate of trips is made by car at
farther than 1 km. distance. For this distance car
trips are under 20 minutes and the walk trips longer
than 10 minutes have capability for shifting from
cars to bicycle.

5. Evaluation Neighborhood Accessibility
According Travel Behavior Choice
Neighborhood
ighborhood
travel
choice
accessibility identified at 4 main zoness Fig.9;

b) Town Zone (2-5 km.): it is the second zone
according to high trip number rate (22%), the trip
mode distribution is; 10% by car, 5% by public
transport, 3% by walk, however according to

and
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trip.km the rate is second low zone (15
(15%; 7% car,
4% public transport).. According this data, car trips
and walk trips at that zone has capability for
shifting to bicycle. This zone has some work
purpose trips, a half of shopping purpose trips, a
half of high school purpose trips, a half of district
hospital purpose trips, a half of sport center
purpose
urpose trips, a half of picnic and recreation area
purpose trips, some goods-clothes
clothes shopping
purpose trips and the some social activity purpose
trips start in neighborhood zone and the destination
is in Town Zone. Fig.10, Fig.11
c) District Zone (5-10 km.): it is the third zone
according to high trip number rate (15%), the trip
mode distribution is; 9% by car, 2% by public
transport, however according to trip.km the rate is
second high zone (20%; 12% car, 4% public
transport and 3%servis).
According this data, car trips at that zone has
capability for shifting to bicycle.

40 minutes can be shifted to public transport (bus,
shuttle bus). Fig.10, Fig.11
c) City Zone (10-60 km.); it is the fourth zone
according to high trip number rate (11%), the trip
mode distribution is; 5% by car, 4% by public
transport, however according to trip.km the rate is
first high zone (55%; 26% car, 15%
15
public
transport and 14%servis).
%servis). According this data, car
trips at that zone has capability for shifting to
public transport. Fig.10, Fig.11

Fig.10 Camlik Neighborhood total trip numbers
mode distribution depend on zone

Fig.11 Camlik Neighborhood total trip length
(trip.km)
km) distribution depend on zone
City Zone has some work purpose trips,
some high school purpose trips, a half of city
hospital purpose trips, some picnic and recreation
area purpose trips and the some social activity
purpose trips start in neighborhood
ighborhood zone and the
destination is in City Zone. For this distance car
trips are under 20 minutes has capability for
shifting from cars to bicycle and the car trips which
between 20-40
40 minutes can be shifted to public
transport (bus, shuttle bus).

Fig.9 Neighborhood destinations and travel choices
depend on trip purpose (Neighborhood, Town and
District Zone)
District Zone some work purpose trips, a
half of high school
chool purpose trips, a half of sport
center purpose trips, a half of district hospital
purpose trips, a half of city hospital purpose trips,
all terminal purpose trips all goods
goods-clothes
shopping purpose trips, all shopping mall purpose
trips, start in neighborhood
hborhood zone and the destination
is in District Zone For this distance car trips are
under 20 minutes has capability for shifting from
cars to bicycle and the car trips which between 20
20-
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5.1 Evaluation Accessibility by Descriptive
Statistics
At this research the neighborhood
accessibility has been analyzed based on the travel
behavior mode choices depend on destination
distance and neighborhood urban form. It has been
identified the descriptive
riptive correlation between travel
behavior choices according trip purpose and
destination distance. Such as;
orrelation is positive and significant at the 0.05
-Correlation
level for car trip and distance; neighborhoods
residents willing take car trip when the dist
distance is
long.
-Correlation
Correlation is negative and significant at the 0.05
level for Walk trip and distance; neighborhoods
residents travel behavior choices are change and
the walk trip rate getting decreasing when the
distance getting longer.

Fig.12 Neighborhood Zone (0.3-22 km) trip mode
distribution

-Correlation is positive and significant
sig
at the 0.01
level for Car.km and distance, for Public transit.km
and distance,
-Correlation is positive and significant at the 0.05
level for Servis.km and distance,

5. Conclusion
At most of cities transportation issues
required to focus on accessibility at city wide scale
as well as at local scale in order to improve
mobility. The local accessibility has impact on city
wide mobility therefore it is more relevant to
improve local mobility by encouraging walkability,
cycling and integrating thee local accessibility to
city transit system.. Neighborhood accessibility one
is very necessary key subject to improve
sustainable urban transportation and it needs to
focus on both mobility and urban design. This view
need to identify the appropriate distance
dist
for each
trip purpose destination at neighborhood level

Fig.13 Neighborhood Zone (0.3-22 km) trip length
distribution
-Correlation
Correlation is positive and significant at the 0.01
level for Public transport trip and car.km and
car.hour and correlation is positive and significant
at the 0.05 level for Public transport trips and
distance; neighborhoods residents willing take
public transit
ransit when the distance is long.
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during the urban design form process in order to
reduce more car.km. However the lack of
neighborhood accessibility data is a challenge for
urban planning and urban transportation planning
department
ment to build two complementary
approaches; such as the city-wide
wide approach which
evaluate accessibility for neighborhoods to city and
the neighborhood level approach which based on
local accessibility. According this target this study
has been done and within
hin this research has been
clarified that the distance of destination has the
strongest
influences
at
accessibility
of
neighborhood. At the result of this study, it has
been determined that there are 4 level of
accessibility for neighborhood according to
determination
etermination trip purpose distance analyses at
neighborhood scale which they are; a) Neighbor
Neighborhood zone, b) Town zone, c) District Zone and c)
City Zone. According these result it has been built
a model to identify how affected the traveler
behavior choicess if the accessibility was not good
at neighborhood level. At that research several
measurements have been identified for urban
accessibility to develop urbann form structure at
local level. Att that study the appropriate distances
destinations have been identified
ntified for each trip
purpose in order to use for urban design
departments
and
transportation
planning
departments. The results can guide urban planner
and transport planner to use new urban design tools
for improving sustainable mobility at neighborhood
level. At this study it has been identified that; travel
behaviors choices change because of lack of
accessibility at neighborhood level. Such as when
the destination distance does not affordable for
walking, neighborhood residents whiling to have
private car in order to reach the far destination
destination. And
during this process it has been found out that
travelers are aiming to take trip by car even the
destination distance are affordable for w
walk.
Travelers take chain trips for different trip purposes
during the day and if some destination distance
distances are
required using car due to far distance or lack of
public transit. People drive cars because they need
to reach the destination, at that circums
circumstance the car
user can be shiftt to alternative mobility such as
cycling and transit system. However, a complete
strategy needed for implementing alternative travel
methods, public transportation and cycling in this

case, would increase the valid options of an urban
traveler and certainly would distribute the traffic
load more evenly among different options, or ways
of travel. It is obvious that trips which less than 20
minutes easily can be applicable by bicycle instead
of cars. Most of travelers have aim to travel from
home to school, shopping , park and transit stations
by bicycle instead of private car because of traffic
congestion, cost and some health concerns. This
target is required to build a holistic neighborhood
mobility system in order to make good accessibility
the local level.
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Abstract
Trip Generation is the first step in the four
four-stage
stage model of transportation planning. It determines the
volume of traffic going in and out of a specific area. In this study, assessment of trip generation of
pedestrians and vehicles in major malls around Dagupan City, Philippines was conducted. Dagupan City
has a land area of 4,008 hectares which allows it to focus on its agricultural industry, having rich livestock
and aquatic resources. Being ranked as the second most populous city in the Ilocos Region
R
with an income
classification of second class in 2015, this study aims to determine the factors related to trip generation
rates in Dagupan City malls, and knowing the travel characteristics of pedestrians and vehicles going to and
from the malls. Multiple
ltiple Linear Regression is utilized to represent the trip generation rates of the malls, and
the data used is obtained through counting and questionnaire distribution. Through the modes of data
collection, the results obtained from the study includes pede
pedestrian
strian and vehicle entrance & exit counts,
gender ratios within the malls and transportation mode choice. The data will be applied to the linear
regression model to satisfy the trip generation results of Dagupan City and meet the goals of the study.

Keywords : trip generation, trip generation rates, four
four-stage model,, multiple linear regression
1. Introduction
Dagupan City, originally named Bacnotan
by Augustinian missionaries, is located in the
province of Pangasinan, Philippines. According to
the 2015 census, it is ranked as the second most
populous city in the Ilocos Region with a total
population of 171,271, making up 31 barangays.
The city has an income classification of second
class. With a land area of 4,008 hectares, Dagupan
has developed throughout the years from its
agricultural industry, focusing on their live
livestock
and aquatic resources, and developing towards an
industrialized city. It is well known for being one of
the highest producers of milkfish, in the world, and
Birthplace of Philippine Modern Art & National
Artist VictorioEdades. Currently, the city has six
malls. Five out of these six malls are included in
this study, namely, CSI City Mall,, Magiclub, Magic
Centerpoint, Nepo Mall, and Unitop. These malls
will be the areas that are to be observed to obtain
the Trip Generation rates of malls in Dagupan Cit
City.

1.1 Problem Setting
Currently, there is no existing model that
would predict the travel demand in Dagupan City.

With the current development and urbanization of
the city, traffic volumes will change over time due
to changes in the economic activity of the area, and
the travelers’ travel choice [1]. Together with
urbanization, Dagupan City’s population is also
increasing. Traffic volume will more likely be
affected since the city is ranked as second most
populous area in the Ilocos region.

1.2 Objectives
This study deals with the analysis of trip
generation rates of the 5 malls in Dagupan City. It
seeks to execute the following goals:
1. To determine the important factors that
influence trips generated by malls.
2. To determine the peak hour trip rates.
3. To determine
ermine the travel characteristics of
pedestrians and vehicle users going to the
mall.
4. To develop daily pedestrian and vehicular
trip generation rates for Dagupan City
shopping malls.
5. To compare the trip generation rates of
each mall.
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1.3 Significance of the Study
The research is being conducted to create
trip generation data for the malls in Dagupan City
that will serve as the first step in the four-stage
process of transportation project planning.
Transportation planning is important in identifying
the extent
xtent of highways/roads and transportation
facilities developed to consider future demands.
The city, specifically the four malls, were chosen
for this research because of the absence of trip
generation data for Dagupan City, the chief port,
and commercial and financial center of Northern
Luzon. In addition, the city’s travel demand will
increase due to increasing population. Moreover,
the researchers aim is to pass significant bodies of
knowledge for the following groups : To the
government - The obtained results of the research
will enable the government, specifically Dagupan
City’s government to start a travel demand forecast
that will allow them to modify transportation
management and development.To the motorists This study will allow Dagupan City to ppredict
future traffic volume. This is beneficial to the
motorists, for it will allow them to know if there
will be a heavy volume of vehicles in the area.To
Dagupan citizens - This study will be beneficial to
the citizens of Dagupan since knowledge and dat
data
about their trip generation rates in malls will allow
them to forecast travel demand. Thus, proper road
policies can be implemented in the future.To future
researchers - This study can be used as initial data
in forecasting the travel demand in four majo
major malls
in Dagupan City. Future researchers who would
like to continue the four-step
step process may use this
study as a basis and reference for their research.

2. Literature review
Trip Generation is the first step in the four
fourstep process of forecasting travel
vel demand. Travel
demand is generated by activity of individuals in an
area [2]. It can be analyzed by initiating a
determination of the number of trips generated at a
specific zone and what factors contribute to the
trips being generated. For every trip, it is assumed
to have two ends: the origin and the destination.
According to a study done by Regidor
(2007), trip generation rate is used to determine the
effect of development to the traffic flow within an
area. An example scenario is that when a high
high-rise
residential condominium is built in an area, it will
produce and increase the number of trips, compared
to a residential subdivision. For the collection of
significant data for trip generation rates, the area to

be studied was first surveyed. It is followed
foll
by
determining the sample size, which corresponds to
the number of survey sites. From these survey sites,
the appropriate sites are chosen for the study. After
the appropriate sites are chosen, the counting of trip
generation is done which includes both
bo public and
private transportation. This is done by
disseminating survey forms. The survey period is
also determined to collect enough significant data
that can be used for the study.
Sia et al. (2002) studied about trip
attraction of residential buildings,
buildin
specifically on
condominiums. The methods they used for
estimating trip attraction, considering both vehicles
and people, is multiple regression models. A
statistical software called SPSS was used to test the
correlation of dependent (number of vehicles
vehicle and
people attracted) and independent variables (floor
area, number of units of condominium) in the study
as well as the normality of the data. Backward
stepwise elimination method was also used to
remove insignificant variables that will make up the
regression
ression model. The regression models were
tested for accuracy by checking the R-squared
R
value which measure how close the data are to the
fitted regression line, and the normality of the
histogram of variable residuals. This study also
uses linear regression
on for the determination of trip
attraction. This would be useful since the study is
about determining the trip generation of mall.

3. Methodology
This study focuses on obtaining the number
of trips that each individual mall being observed in
Dagupan generate. To obtain the data needed for
the study, the researchers will be counting vehicles
entering the parking area and vehicles dropping off
pedestrians in proper drop-off
off points of the malls
being observed.
The researchers will also be counting the
number of people going in and out of the malls.
This will be done by using a tally clicker, the
researchers will be stationed at the entrance and
exits of the mall with one counting the number of
people going in while the other counting the people
going out.
Survey questionnaires will also be
distributed inside each mall considered in the study.
The questionnaires are to be answered by both
customers and employees inside the mall. By doing
so, trip origin and destination of the individual
surveyed will be known.
nown. Other basic travel
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information needed in the study will also be
obtained through it.
The study will be determining the trip
generation rates of four malls in Dagupan. To
accomplish this, a statistical tool called linear
regression is utilized. Linear regression models will
be generated for all four malls using Microsoft
Excel, a software that allows users to calculate data
using a spreadsheet system. With linear regression,
the mall characteristics that attracts people/vehicles
the most will be identified.

fare of the jeepney is 8 pesos, while the minimum
fare of the tricycle is 10 pesos, which matches the
answer of the respondents with their mode
preference going to the mall. The preferred day of
the respondents going to the mall is on a typical
weekend and the mall characteristic that attracts the
shop goers is the distance from
fr
their house. This is
confirmed with the travel time spent by the
respondents, which is around 5 to 15 minutes, and
15 to 30 minutes. The reason why the shop goers go
to the mall is for them to eat and dine.

4. Results
4.1 Survey Results

4.2 Magic Centerpoint Pedestrian Count

Table 1 Summary of Survey
Magic
Centerpoint

Nepo
Mall

Unitop

Magiclub

CSI
City
Mall

Status

Shop
goer
(81%)

Shop
goer
(79%)

Shop
goer
(86%)

Shop
goer
(59%)

Shop
goer
(78%)

Gender

Female
(59%)

Female
(56%)

Female
(72%)

Female
(55%)

Female
(59%)

Age

35-54
(32%)

18-24
(58%)

18-24
(37%)

18-24
(38%)

18-24
(63%)

Highest
Educational
Attainment

High
School
(29%)

College
(32%)

High
School
(40%)

College
(45%)

College
(45%)

Total Fare
from Home
to Mall (in
Peso)

8-12
(38%)

13-21
(34%)

8-12
(34%)

13-21
(43%)

13-21
(35%)

Preferred
Day

Saturday

Friday
(35%)

Saturday
(22%)

Saturday

Saturday

(30%)

(24%)

(35%)

Mall
Characteristics
Attracted

Near
(78%)

Near
(54%)

Near
(27%)

Near
(44%)

Near
(55%)

Reason for
Going to the
mall

To eat
(64%)

To eat
(39%)

To buy
appliance
(22%)

To eat
(38%)

To eat
(37%)

Mode Used

Tricycle
(82%)

Tricycle

Jeepney
(50%)

Jeepney

Tricycle

(55%)

(43%)

(54%)

5-15
(38%)

5-15
(32%)

15-30
(30%)

30-45
(24%)

Travel Time
(minutes)

Fig. 1 Magic Centerpoint Pedestrian Count
Fig. 1 shows the pedestrian trip at Magic
Centerpoint from 8:00 AM to 6:00 PM. From the
graphs provided, it can be observed that the mall
peak hour entry is at 3:00 PM to 4:00 PM and the
peak hour exit is at 4:00 PM
M to 5:00 PM. For the
exit, the reason why the peak is at the hour is
because the mall’s closing time is near thus all will
exit the mall. Generally, there are more entering
pedestrians as compared to exiting pedestrians.

4.3 Magic Centerpoint Vehicular Count

Fig. 2 Vehicular Trips going to Gavlan (Magic
Centerpoint)

15-30
(24%)

For the status of the respondents, the
majority are
re female shop goers aged 18 to 24. Most
were high school and college graduates. The fare
used is 8-12 pesos and 13-21
21 pesos. The minimum
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4.5 Nepo Mall Vehicular Count

Fig. 3Vehicular
Vehicular Trips going to Zamora (Magic
Centerpoint)
The vehicular trips generated at magic
center
er point is shown in figures 2 and 3. Figure 2
shows the vehicular trips onn Gavlan street while
figure 3 shows the vehicular trips on Zamora street.
There are different lines that are shown in the graph
that indicate a specific mode, the topmost line on
the graph is the total vehicular trips of all the modes
listed which are jeepneys, tricycles,
icycles, SUVs, private
cars, and motorcycles.
It can be seen in figure 2 that the tricycle
has the most trips generated follow
following jeepneys
while in figure 3 it is the opposite, with the jeepney
with most trips generated following tricycles. The
trips on Gavlan St. peak hour is at 12:00 NN to
1:00 PM while the trips on Zamora St. is at 3:00
PM to 4:00 PM.

Fig. 5 Nepo Mall Vehicular Count
Figures 5 shows the vehicular trip at Nepo
mall from 8:00 AM to 6:00 PM. From the figure, it
can be observed that the mall peak hour entry is at
12:00 NN to 1:00 PM and the peak hour exit is at
5:00 PM to 6:00 PM, which is similar to the
pedestrian count. The increase
incre
of volume for the
entry is because of the respondent’s common
reason to go to the mall, which is to eat / dine. As
for the exit, the reason is because the mall’s closing
time is near thus all will exit the mall. Same with
the pedestrian count, there is an increasing trend for
both entering and exiting of vehicles at the mall.

4.6 Unitop Pedestrian Count

4.4 Nepo Mall Pedestrian Count

Fig. 4 Nepo Mall Pedestrian Count
Figures 4 shows the pedestrian trip at Nepo
mall from 8:00 AM to 6:00 PM. From the graphs
provided, it can be observed that the mall peak hour
entry is at 12:00 NN to 1:00 PM and the peak hour
exit is at 5:00 PM to 6:00 PM. The increase of
volume for the entry is because of the respondent’s
common reason to go to the mall, which is to eat /
dine. As for the exit, the reason is because the
mall’s closing time is near thus all will exit the
mall. It can also be seen fig.. 4 that there is an
increasing trend from the opening time of the mall
till the closing time of the mall. It may be inferred
from this that those who enter the mall only stay for
a short period of time.

Fig. 6 Unitop Pedestrian Count
Figure 6 shows the pedestrian trip at Unitop
from 8:00 AM to 6:00 PM. From the graphs
provided, it can be observed that the mall peak hour
entry is at 2:00 PM to 3:00 PM and the peak hour
exit is at 2:00 PM to 3:00 PM. The increase of
volume for the entry is mostly generated
gene
by female
mall goers. As for the exit, the reason is because the
mall’s closing time is near thus all will exit the
mall.

4.7 Unitop Vehicular Count
Figures 7 and 8 show the vehicular trip at
Unitop from 8:00 AM to 6:00 PM. From the graphs
provided, it can be observed that the mall peak hour
entry is at 9:00 AM to 10:00 AM. It can also be
seen fig. 8 that the most used mode of
transportation is the jeepney, followed by private
vehicles.
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4.9 Magiclub Vehicular Count

Fig. 7 Total Vehicular Trips going Downtown
(Unitop)
Fig. 10 Magiclub Vehicular Count
Figures 10 shows the number of vehicular
trips entering and exiting the mall. As seen in the
graph, the number of vehicles entering and exiting
e
the mall are consistent with each other except on
2:30 to 3:45 PM. The consistency of the trips
entering and exiting the mall may mean that the
mall goers do not stay long inside the mall.

4.10 CSI City Mall Pedestrian Count

Fig. 8 Vehicular Trips of each Mode going
Downtown at Unitop

4.8 Magiclub Pedestrian Count

Fig. 9 Magiclub Pedestrian Count
For the pedestrian count, it was observed
that prior to 9 am, there were already people exiting
the mall. The people exiting the mall were the
employees and cargo
argo workers. The period where a
rush of customers start to enter are seen from 10:40
- 10:50 am. From there, a neutral flow of customers
enters Magiclub until 2:40 - 2:50 pm wherein a
large amount of mall goers starts to enter
enter. This
trend continued until 5:30 pm. This considered the
preference in mall going time of the respondents in
figure 5.65. The peak hour entry trip is at 2:00pm to
3:00pm with 517 trips. For the exit, most number of
exits can be seen from 1:00 PM to 2:00 P
PM. The
next continuously high number of exits can be
observed from 2:40 - 5:20 pm. During these times,
a lot of people shifted from entering and exiting.
This trend indicated that the people in this period
did not stay very long. They did what they needed
to be done as fast as possible and then left
Magiclub.

Fig. 11 CSI City Mall Pedestrian Count
It is observed that the enter peak hour trip
of pedestrians is at 11:00 AM to 12:00 NN. In this
hour, there are 510 pedestrians who entered the
mall and 498 pedestrians who exited the mall. In
addition, there is also an increasing trend observed
o
where the number of people who entered and exited
the mall. For the exit peak hour trip, it is also at
11:00 AM to 12:00 NN.

4.11 CSI City Mall Vehicular Count
For the vehicular trips entering CSI City
Mall, there were more private vehicles counted.
The private vehicles are classified as cars, SUVs,
L300s and ANs. The least number of count are
other private vehicles which are around 5 or less
per interval. The enter
ter peak hour trip of the vehicles
is at 10:00 AM to 11:00 AM, which there are
numerous vehicles that entered the mall. On the
other hand, the exit peak hour trip of vehicles is at
11:00 AM to 12:00 NN.

149

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
Management
18 August 2017
Bangkok, Thailand

For the vehicular trips exiting CSI City
Mall, private
ate cars were still the mode of
transportation that had the most number counts,
while other private vehicles had the least number of
count. The peak hour vehicular trip was from 11:00
am to 12:00 nn.

minimum value is 1 meter and the maximum value
is 4,500 meters. Lastly, for the variation in products
and services x3, the minimum is 1 variation, and the
maximum variation is 50.
Table 2 Mall Characteristics

Fig. 12 Vehicular trips of each mode Entering

Fig. 13 Vehicular trips of each mode Entering

4.12 Linear Regression Model
Mall Characteristics of the five malls in
Dagupan City were used to develop multiple linear
regression equations that estimate the number of
pedestrians and vehicles generated by tthe malls.
From the analysis, an equation in the format of
Y=A+B1x1+B2x2...+Bnxn is produced.
The x-variables in this study are
x1=Floor Area
x2=Distance OD Calasiao (Distance of Calasi
Calasiao to
the mall)
x3=Variation in Services
x1 is the total floor area of the mall, and x2
is the distance of Calasiao to the mall. Based on the
survey conducted, Calasiao is where most of the
mall goers live. Calasiao serves as the origin and
the mall is the destination. This distance is in terms
of meters. Moreover, x3 is the variation in pro
products
and services of a mall, for example, food, retail,
appliances, massage, and bookstore. Quantities of
these variables
riables can be seen in table 22. On the other
hand, the B-coefficients
coefficients are the constants generated
from the linear regression analysis. For th
the
variables, boundaries are set. For the floor area x1,
the minimum value is 1000 m2 and no maximum
value. For the distance
istance of Calasiao to the mall
mallx1, the

Mall

Services
Variation

Distance
OD
Calasiao
(m)

Number of
Establishments

Floor
Area
(m2)

Magiclub

5

2300

5

1220

Magic
Centerpoint

10

2000

30

10760

Unitop

7

2400

8

1941

Nepo Mall

19

2400

152

25139

CSI City
Mall

18

4500

107

17000

Tables 3 to 8 show the linear regression
analysis of the trip generation rates of pedestrians
and vehicles of the mall. This study uses these
models because it satisfies a p-value
p
less than 0.05
which indicates that it rejects a null hypothesis, the
null hypothesis being
ing that there is no relationship
between two variables. It also satisfies the r-square
r
value, which shows how fitted the data are to the
regression line, thus a value closer to 1 shows a
more fitting data. Moreover, the t-value
t
measures
the size of the difference
fference relative to the variation in
the sample data. This means that the closer the t stat
is to 0, the more likely there is no significant
difference between the variables. In the four
equations that were generated with the use of
regression analysis, only distance OD Calasiao of
Table 8 exceeded 0.05 for p--value.
Table 3 Regression Statistics for Multiple Linear
Regression of Pedestrians, Floor Area, and
Distance Origin-Destination
Destination Calasiao

150

Multiple R

0.9962

Standard Error

731.42

R Square

0.9924

Observations

5

Adjusted R
Square

0.9847
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Table 4 ANOVA for Multiple Linear Regression of
Pedestrians, Floor Area, and Distance Origin
OriginDestination Calasiao
df

SS

MS

F

Regression

2

138814447.51

69407223.75

129.74

Residual

2

1069943.69

534971.85

Total

4

139884391.20

Table 8 Multiple Linear Regression of Vehicles,
Variation in Services, and Distance OD Calasiao
Coefficients

Standard
Error

t Stat

P-value

Intercept

1140.8301

653.0923

1.7468

0.2228

1220

402.8291

43.0529

9.3566

0.0112

2300

-1.0604

0.2724

-3.8933

0.0601

Lower 95%

Upper 95%

Lower
95.0%

Upper
95.0%

-1669.1993

3950.8595

1669.1993

3950.8595

Significance F
0.0076

Table 5 Multiple Linear Regression of Pedestrians,
Floor Area, and Distance Origin
Origin-Destination
Calasiao
Intercept
Coefficients

Standard
Error

t Stat

P-value

1220

217.5873

588.0708

217.5873

588.0708

Intercept

7027.0087

1042.8638

6.7382

0.0213

2300

-2.2322

0.1115

-2.2322

0.1115

1220

0.6063

0.0380

15.9398

0.0039

2300

-2.8303

0.3835

-7.3806
7.3806

0.0179

Lower 95%

Upper 95%

Lower
95.0%

Upper
95.0%

Intercept

2539.9279

11514.0896

2539.9279

11514.0896

1220

0.4427

0.7700

0.4427

0.7700

2300

-4.4803

-1.1803

-4.4803
4.4803

-1.1803

Table 9 Correlation of dependent and independent
variables
Services
Variation

Table 6 Regression Statistics for Multiple Linear
Regression of Vehicles, Variation in Services, and
Distance OD Calasiao
Multiple R

0.9891

R Square

0.9783

Adjusted R Square

0.9566

Standard Error

454.99

Observations

5

Distance
OD
Calasiao

Establishments

Services
Variation

1

Distance OD
Calasiao

0.56033479

1

Establishments

0.97206463

0.43559105

1

Floor Area

0.96136505

0.32514740

0.97157026

Floor
Area

1

Table 5 gives the equation:
equation
027.009 + 0.606x
0.606 1 - 2.83x2
y=7027.009

(1)

wherein the number of pedestrians increase
by 0.606 per square meter increase in floor area,
and decrease by 2.83 per increase in distance from
Calasiao, which is the origin of most mall goers
based on the survey conducted. The multiple linear
regression model for vehicular
icular trips is seen in table
8. It gives the equation:

Table 7 ANOVA for Multiple Linear Regression of
Vehicles, Variation in Services, and Distance OD
Calasiao
df

SS

MS

F

Significance F

Regression

2

18672804.36

9336402.18

45.10

0.0217

Residual

1

414027.6424

207013.82

Total

3

19086832

y=1140.83
40.83 + 402.829x
402.829 3 - 1.06x2

(2)

wherein the vehicular trip generation
increases by 402.829 per increase in variations of
products and services provided by the mall, and a
1.06 decrease per increase in distance from
Calasiao to the mall. The r-square
r
value of the
models is 0.992 and 0.978 which shows a very
good fitting of the data to the regression line. For
the p-value,
value, other than Distance OD Calasiao
variable in table 8, all other values are less than
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0.05, thus it rejects the null hypothesis, making the
relationship significant.
The correlation
rrelation between the two variables
are shown in the table 9.. Correlation shows the
relationship between two or more variables. The
closer the value is to 1, the stronger the relationship
is between the two variables. The highest correlated
variables are establishments
stablishments and service variations,
having a correlation value of 0.9721. This is
apparent since more establishments available would
allow more variations in the products and services
of a mall. The next highest coefficient value is
0.9716, which is the establishments and the floor
area. This is comparable with the variables stated
earlier since the larger the floor area, the more
establishment the mall can have. The third highest
value is 0.9614 which are the floor area and
services variation. This may mean
ean that the larger
the floor area, therefore more establishment, the
more variations in products and services. On the
other hand, the normal probability plots shown in
Figures 14 and 15 show an almost straight line
which means that the data follows a norm
normal
distribution. A normally distributed data shows that
majority of the values are similar such that it occurs
within a small range of values and only a small
portion are outliers.

5. Conclusion
The trip generation rates of malls in
Dagupan City may be determined with the linear
regression models seen in equations 1 and 2. The
number of pedestrians are affected by the mall floor
area and distance of Calasiao to the mall. On the
other hand, the number of vehicles are affected by
the variation in services of the mall, and Distance
of Calasiao to the mall. Trip Generation Rate
Equations generated are:
y=7027.009 + 0.606x
0.606 1 - 2.83x2

(1)

40.83 + 402.829x
402.829 3 - 1.06x2 (2)
y=1140.83
Comparing the two models, both have a
high r-square
square value, which means that it has a
fitting data. However, multiple linear regression of
equation 2 has a p-value
value above 0.05, which makes
this variable
ble moderately significant. On the other
hand, since pedestrian trips are generally higher
than vehicular trips, equation 1 will most likely
produce greater number of trips. However, this is
still changeable since the number of trips depend on
the five mall characteristics.
The peak hour of pedestrian and vehicular
trips may be seen in the table below:
Table 7 Peak Hour for Pedestrian and Vehicular
Trips

Fig. 14 Normal Probability Plot of Vehicles and
Mall Characteristics

Fig. 15 Normal Probability Plot of Pedestrians and
Mall Characteristics

P. Enter

P. Exit

Veh.
Enter

Veh Exit

Magic
Centerpoint

3:00pm

4:00pm

Nepo Mall

12:00nn

5:00pm

Unitop

2:00pm

2:00pm

Magiclub

2:00pm

1:00pm

3:00pm

4:00pm

CSI City
Mall

11:00am

11:00am

10:00am

11:00am

Veh Passed

12:00nn
(galvan)
3:00pm
(zamora)
12:00nn

5:00pm
9:00am
(downtown)

On every mall, the primary mode of
transportation used in going to the mall is the
tricycle. Based on the data, majority of the mall
goers’ reason on choosing to go to a mall is its
accessibility or how near it is. This may justify why
tricycles are their main mode of transportation in
going to the mall; They use tricycles
tricycle because
tricycles are mostly used on short-distanced
short
travel.
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From the collected data, one can conclude
the important factors that influence the trip
generation of malls. There is a high similarity
among the answers of the respondents to the survey
questions. Most of the mall goers for all five malls
are female, with ages ranging from 18
18-24 years old,
and are either college graduates or people who did
not finish college. All malls have customers who go
to the mall because it is near their place and they
spend 2-33 hours inside the mall. Respondents have
the same reason why they go to the mall which is to
eat and dine, except for Unitop,
nitop, wherein the
respondent's reason for going to the mall is because
of a cheaper price and shopping for appliances and
retail. However, the respondents have different
answers for travel timee despite having a common
travel fare of Php8 to Php12. For both Nepo Mall
and Magic Centerpoint, most respondents have a
travel time of 5 to 15 minutes in going to the mall,
for Unitop and CSI City mall, most respondents
have a travel time of 15 to 30 min
minutes in going to
the mall, and for Magiclub, most of the respondents
also have a travel time of 30 to 45 minutes but
respondents with a travel time of 5 to 15 minutes
comes close with only a 2% difference. The reason
for the longer travel time for Magiclub mall goers
are because compared to the other malls many of
the survey respondents of Magiclub are employees
therefore majority of them were obliged to go to the
mall for their jobs even though it is far from their
homes.
Furthermore, on the survey, when the
respondents were asked why they chose to go to a
specific mall majority answered that they chose to
go to that mall because it is near their place.
Another viable factor that affects the trips generated
is the price. In Unitop, majority of the custome
customers
answered that they went to buy at Unitop because
the prices were cheap. But when the travel time is
compared for all the malls, most Unitop mall goers
have a travel time of 15 to 30 minutes while the
other malls have mall goers having only 5 to 15
minutes
es travel time. Therefore, many of the mall
goers of Unitop chose ‘cheap prices’ over ‘longer
travel time’; and that cheap price of mall products
is another factor that can be considered in terms of
trip attraction/generation.
Many of the respondents also chose to go
to the mall to eat, this may justify why most of the
peak hours is around lunch hours excluding that of
Unitop since majority of the respondent go there to
buy appliances and other grocery items.
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บทคัดย่ อ
บทความนี$ นาํ เสนอคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิ นลูกรังที/มีการปรับปรุ งคุณสมบัติดว้ ยยางพาราธรรมชาติชนิ ดนํ$ายางข้นในอัตราส่ วนและ
วิธีการผสมที/ต่างกันโดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อศึกษาคุณสมบัติต่างๆของดิ นลูกรังที/ผสมกับนํ$ายางพาราเลื อกอัตราส่ วนและวิธีการผสมที/เหมาะสมสํ
หม
าหรับ
ใช้ในงานก่
ในงานก่อสร้างถนนโดยทําการทดสอบคุณสมบัติดชั นี ของดินลูกรังเพื/อทราบถึงประเภทและคุณสมบัติเบื$องต้นของดินตัวอย่างจากนั$นทําการทดสอบ
กําลังรับแรงเฉื อนค่าซี บีอาร์ และการบวมตัวและดู ดซับนํ$าของดิ นลูกรั งเพื/อเปรี ยบเทียบคุ ณสมบัติของดิ นที/ เปลี/ ยนไปโดยทําการศึ กษาอัตราส่ วนนํ$า
ยางพาราที/ร้อยละ 5 10 15 และ 20 โดยนํ$าหนักดินพบว่าเมื/อเพิ/มอัตราส่ วนนํ$ายางพาราขึ$นกําลังชองดินพาราจะมากขึ$นตามไปในกรณี ที/ทาํ การบ่
การ มวัสดุให้
แห้งก่อนการทดสอบและพบว่าอัตราส่ วนนํ$ายางพาราที/ร้อยละ 5 ให้กาํ ลังสู งสุ ดในกรณี ที/ไม่บ่มแห้งวัสดุและในส่ วนของการดูดซับนํ$าและการบวมตั
แล
ว
จะมีค่าลดลงเมื/อทําการเพิ/มปริ มาณนํ$ายางพารา

คําสําคัญ: ดินลูกรัง, ยางพารา, นํ$ายางข้น, คําสําคัญ4, วัสดุผิวทาง
Abstract
This paper presents the engineering properties of Lateritic Soils mixed with Natural Rubber Latex (NRL) in different ratios and
a mixing
methods. The purpose of this study was to investigate the engineering properties of Lateritic Soils mixed with Natural Rubber Latex to determine
suitable ratios and mixing methods for road construction. By testing the index properties of Lateritic ssoils
oils will know the type and basic properties of
the soil samples. Then, the Unconfined Compression Strength, CBR and Swelling test was performed to compare strength of the samples.
s
From the
study, the ratio of NRL, 5, 10, 10 and 20 percent by weight of soi
soil,l, it was found that the ratio of NRL was increased with the strength. The ratio of
NRL at 5% gave the maximum strength in case of non
non-drying material. Swelling was decreased with more NRL.

Keywords: Lateritic Soil, Natural Rubber Latex, Pavement
1. บทนํา
ถนนถือได้วา่ เป็ นปั จจัยสําคัญในระบบคมนาคมและเป็ นส่ วน
สําคัญของการพัฒนาประเทศทั$งด้านการขนส่ งคนและการขนส่ งสิ นค้าจึง
จํา เป็ นที/ จ ะต้อ งมี ค วามสามารถเพี ย งพอที/ จ ะรองรั บการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จซึ/ งในการใช้ง านถนนนั$น ย่อ มก่ อ ให้ เ กิ ดความเสี ยหายอย่า ง
หลี กเลี/ ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็ นความเสี
ความเสี ยหายตามอายุการใช้งานหรื อการใช้

งานถนนเกิ ด ขี ด จํา กั ด จึ ง มี ค วามจํา เป็ นอย่ า งยิ/ ง ที/ จ ะต้อ งได้ รั บ การ
ซ่อมแซมปรับปรุ งหรื อก่อสร้างใหม่เพื/อให้ถนนมีสภาพที/พร้อมใช้งานอยู่
เสมอโดยในปั จจุบนั ผิวทางของถนนแบ่งเป็ นสองชนิ ดได้แก่ผิวทางแบบ
แข็ง (Rigid Pavement) หรื อผิวทางคอนกรี
นกรี ตเป็ นผิวทางที/ใช้คอนกรี ตเป็ น
วัส ดุ ซ/ ึ งมี ค วามคงทนแต่ มี ร าคาในการก่ อ สร้ า งที/ สู ง และผิ ว ทางแบบ
ยืดหยุน่ (Flexible Pavement) หรื อผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ตเป็ นผิวทางที/
ใช้แอสฟัลต์คอนกรี ตเป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้ างมีราคาในการก่อสร้ าง
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ที/ต/าํ กว่าแต่มีความทนทานและอายุการใช้ช้งานที/น้อยกว่าผิวทางแบบแข็ง
โดยส่ วนประกอบของถนนประกอบด้วยส่ วนที/เป็ นผิวทางตามที/ได้กล่าว
มาซึ/ งจะทําการก่อสร้ างบนดิ นที/มีการออกแบบความหนาและทําการบด
อัดตามที/กาํ หนดในแบบก่อสร้างซึ/ งโครงสร้างชั$นทางจะประกอบไปด้วย
ชั$นดิ นเดิ ม (Subgrade) ชั$นรองพื$นทาง (Subbase
Subbase Co
Course) ชั$นพื$นทาง
(Base Course) และผิวทาง (Surface Course) ซึ/ งเป็ นได้ท$ งั ผิวทางแบบ
ยืดหยุน่ และผิวทางแบบแข็ง
ซึ/ งเราจะเห็นได้วา่ ไม่วา่ จะเป็ นผิวทางประเภทใดก็ตามจําเป็ น
จะต้องทําการก่อสร้ างบนดินชั$นพื$นทางทั$งสิ$ นดินจึงจัดเป็ นวัสดุที/สาํ คัญ
อย่างมากในงานก่อสร้างทุกกประเภทในการออกแบบเพื
ประเภทในการออกแบบเพื/อนําดินมาใช้งาน
นั$นดินจะถูกกําหนดคุณสมบัติดว้ ยค่าซี บีอาร์ (CBR)
CBR) ซึ/ งค่าการนําดินไป
ใช้งานนั$นมีความสัมพันธ์กบั ค่าซี บีอาร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้ างทางดัง
แสดงในตารางที/ 1 ซึ/ งดินนั$นเป็ นวัสดุซ/ ึ งมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละพื$นที/ท$ งั นี$ ในการก่
การก่อสร้างทางนั$นได้มีการกําหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวงให้มีคุณภาพเหมาะสมแก่การ
นํามาก่อสร้ างในงานทางแต่ถึงอย่างไรก็ตามการคัดเลือกวัสดุให้มีความ
เหมาะสมแก่งานในบางพื$นที/น$ นั ยังทําได้ยากอาจจําเป็ นต้องมีการขนส่ ง
จากแหล่งวัสดุที/อยูห่ ่ างออกไปก่อให้เเกิกิดต้นทุนการก่อสร้างที/สูงขึ$นซึ/ ง
สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างได้โดยการใช้วสั ดุที/มีอยูใ่ นท้องถิ/นหรื อ
พื$นที/ใกล้เคียงพื$นที/ก่อสร้างแล้วนํามาปรับปรุ งคุณสมบัติดว้ ยวัสดุผสม
เพิ/ม
ในปั จจุบนั การใช้ยางพาราสําหรับงานทางนั$นได้เริ/ มเข้ามามี
บทบาทสําหรับการก่อสร้ างงานทางทั
นทางทั$ งในประเทศไทยและต่างประเทศ
อย่างกว้างขวางได้มีการศึกษาการนํายางพาราผสมกับแอสฟัลต์เป็ นพารา
แอสฟัลต์เพื/อปรับปรุ งคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซ/ ึ งผลที/ได้คือพารา
แอสฟัลต์มีความทนทานมากขึ$นมีอายุการใช้งานที/ยาวนานขึ$นทําสามารถ
ให้ประหยัดงบประมาณที/ใช้สาํ หรับการซ่อมแซมอีกด้วยอีกทั$งนอกจาก
จะเป็ นการปรับปรุ งคุณสมบัติของวัสดุทางให้ดีข$ ึนแล้วนั$นยังเป็ นการ
ส่ งเสริ มกระตุน้ การใช้ยางพาราที/เป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอีก
ทางหนึ/ งอีกด้วย
ดังนั$นจากเหตุผลที/กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่ามีความ
จําเป็ นอย่างยิง/ ที/ควรมีการศึกษาการใช้
รใช้ยางพาราเพื/อปรับปรุ งคุณสมบัติ
ของดินลูกรังในการก่อสร้างงานทางเพื/อเป็ นการปรับปรุ งดินลูกรังที/
สามารถหาได้ง่ายในพื$นที/ให้มีคุณสมบัติที/สามารถนํามาใช้ในการ
ก่อสร้างทางได้เป็ นการลดต้นทุนการก่อสร้างในการขนส่ งวัสดุอีกทาง
หนึ/ งอีกทั$งยังทําให้ดินลูกรังที/นาํ มาใช้มีคคุุณภาพที/ดีข$ ึนนําไปสู่การ
ก่อสร้างทางที/มีคุณสมบัติดีข$ ึนอายุการใช้งานที/ยาวนานขึ$นและเป็ นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนอีกทาง

ตารางที0 1 ความสัมพันธ์ของค่าซี บีอาร์ และการใช้งานดิน
CBR
0-3
3–7
7 – 20
20 – 50
50 – 80
>80

Engineering Properties
Very Poor
Poor to Fair
Fair
Good
Very Good
Excellent

Implementations
Subgrade
Subgrade
Subgrade
Subgrade, Base
Base
Base

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
2.1 เพื/อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิ นลูกรังที/ผ่านการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบัติ ด้ว ยนํ$า ยางพาราเพื/ อ เป็ นแนวทางการพัฒ นาวัส ดุ
สําหรับการก่อสร้างทางต่อไป
2.2 เพื/อหาอัตราส่ วนที/เหมาะสมของนํ$ายางพาราที/ใช้ผสมกับ
ดิ นลู กรั งในการปรั บปรุ งคุ ณสมบัติด้านวิศวกรรมของดิ นลู กรั งสําหรั บ
การก่อสร้างทาง

3. ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิ จ ัย ได้ ท ํา การศึ ก ษาทบทวนเอกสารที/ เ กี/ ย วข้อ งกับ งาน
ทางการใช้ยางพาราในงานทางการปรับปรุ งคุณภาพดิ นด้วยวัสดุผสมเพิ/ม
และงานวิจยั ต่างๆที/ เกี/ ยวข้องกับการใช้ยางพาราเพื/อปรั บปรุ งคุ ณสมบัติ
ของวัสดุทางการใช้วสั ดุผสมเพิ/มเพื/อปรับปรุ งคุณสมบัติดินลูกรังดังนี$

3.1 การใช้ ยางพาราในงานทาง
นับตั$งแต่ปีพ.ศ. 2544 เมื/อประเทศไทยเริ/ มมีการปลูกยางพารา
ขึ$นเป็ นครั$งแรกและมีการขยายพื$นที/ปลูกอย่างกว้างขวางจนยางพาราจัด
ได้ว่าเป็ นพืช เศรษฐกิ จที/ สําคัญอย่างยิ/งของประเทศไทยอี กทั$งประเทศ
ไทยยังเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกอันดับหนึ/ งของโลกส่ งผลให้เกิ ดกิ จกรรม
อย่างต่ อเนื/ องถึ งทั$งทางเศรษฐกิ จภาคอุ
จ ภาคอุตสาหกรรมภาคการตลาดภาค
เกษตรกรผูป้ ระกอบการต่างๆรวมถึงภาครัฐยางพาราจึงมีบทบาทที/สาํ คัญ
ต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรมากกว่าหนึ/ งล้านครอบครัวใน
ไทยซึ/ งเป็ นเกษตรกรรายย่อยและเป็ นส่ วนยางขนาดเล็กถึงร้อยละ 95 ของ
ส่ วนยางทั$งประเทศนอกจากการสร้ างรายได้ที/เกิ ดจากการปลู กยางพารา
แล้วยังถือเป็ นการสร้ างสวนป่ าเศรษฐกิ จของประเทศเป็ นการเพิ/มพื$นที/สี
เขียวในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ส่งผลให้สภาพแวดล้อมดี
ขึ$ นอี กทั$งเกษตรกรผูป้ ลู ก ยางพารายังมี ความเสี/ ยงน้อยกว่าการปลู กพื ช
ชนิ ดอื/นเนื/ องจากยางพารามีอายุการให้ผลผลิ ตยาวนานสามารถเก็
ยาว
บเกี/ ยว
ผลผลิตได้อย่างต่อเนื/ อง
ทั$งนี$ ถึงแม้ประเทศจะเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกยางพารารายใหญ่
แต่ ย งั เป็ นการส่ ง ออกในรู ปแบบของวัต ถุ ดิ บ สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 85 ของ
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ปริ มาณที/ ผลิ ตได้ท$ งั หมดจึ งมี ความจําเป็ นอย่างยิ/งที/ จะต้องพึ/ งพาตลาด
ต่างประเทศทําให้ ราคายางพาราขาดเสถี ยรภาพมี ค วามผันผวนการใช้
ยางพาราที/เกิดขึ$นในประเทศมีปริ มาณไม่ถึงร้อยละ 15 ของการผลิ ตอยูใ่ น
อุตสาหกรรมประเภทยางรถจักรยานยนต์หล่อดอกอะไหล่รถยนต์รวมไป
ถึ งการผลิ ตยางยืดถุ งมือยางยางรองทางรถไฟเป็ นต้นทําให้ประเทศไทย
ต้องประสบปั ญหาราคายางที/ตกตํ/าเนื/ องมาจากปั จจัยทั$งด้านอุปสงค์และ
อุปทานคือการผลิตที/มากเกินไปอีกทั$งปั จจุบนั มีคู่แข่งในการผลิ ตเพิ/มมาก
ขึ$ นและจากการขาดการใช้งานภายในประเทศการแปรรู ปของวัตถุ ดิบ
ภายในประเทศเพียงร้ อยละ 12 จึ งเป็ นแนวคิ ดในการนํายางพารามาใช้
ประโยชน์ในงานทางไม่ว่าจะเป็ นการใช้เป็ นส่ วนผสมผิวทางแอสฟั ลต์
คอนกรี
กรี ตหรื อการแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์เพื/อทดแทนยางสังเคราะห์เพื/ อ
เพิ/มมูลค่าการใช้ยางพาราการใช้ยางพาราในงานผิวทางโดยการนํามาเป็ น
ส่ ว นผสมกั บ แอสฟั ล ต์ เ พื/ อ ใช้ เ ป็ นผิ ว ทางนั$ นเป็ นวิ ธี ก ารที/ ส ามารถ
ปรั บปรุ งคุ ณสมบัติข องแอสฟั ล ต์ได้โดยอาศัยคุ ณสมบัติบางอย่างของ
ยางพาราเช่ นความคงตัวที/ สูง (Stability) ความยืดหยุ่นที/ ดี (Elasticity)
และความสามารถในการทนความล้าได้ดี (Fatigue
Fatigue Resistance) เป็ นตัว
ช่ วยในการปรั บปรุ งคุณสมบัติของแอสฟั ลต์ทาํ ให้สามารถยืดอายุการใช้
งานถนนซึ/ งถื อ เป็ นการช่ ว ยประหยัด งบประมาณในส่ ว นของการ
ซ่ อมแซมถนนได้อีก ทั$งการใช้ยางพาราสํ
าราสําหรั บเป็ นวัส ดุ ผสมเพิ/มเพื/ อ
ปรับปรุ งคุณสมบัติของวัสดุทางนั$นยังเป็ นการส่ งเสริ มและกระตุน้ การใช้
ยางพาราในประเทศอี ก ทางหนึ/ งอี ก ด้ว ยการส่ ง เสริ มการใช้ ย างพารา
สําหรับงานทางที/ผา่ นมากรมทางหลวงได้มีการผลักดันให้นาํ ไปใช้กบั ผิว
ทางแอสฟั ล ต์ 2 ประเภทคื อ ผิ ว ทางสเลอรี/ ซิ ล แและแอสฟั ล ต์ ซี เ มนต์
ปรับปรุ งคุณภาพด้วยนํ$ายางหรื อเรี ยกว่าพาราแอสฟั ลต์ซ/ ึ งในปี พพ.ศ. 2557
ปริ มาณการใช้ยางพาราเป็ นส่ วนประกอบสําหรับงานทางนั$นในส่ วนของ
ผิวทางสเลอรี/ ซิลมีการใช้งานคิดเป็ นจํานวนเงินสู งถึง 1,440 ล้านบาทและ
การใช้งานในส่ วนของพาราแอสฟั ลต์อีก เป็ นมู ลค่ า 592 ล้านบาทรวม
ทั$งสิ$ น 2,032 ล้านบาทซึ/ งมี นาํ มาเที ยบแล้วคิ ดเป็ นเพียงร้ อยละ 3.8 ของ
งบประมาณที/ กรมทางหลวงได้รับซึ/ งถื อได้ว่ายังเป็ นสัดส่ วนที/ น้อยเมื/ อ
เที ยบกับปริ มาณงานทางที/ เกิ ดขึ$ นทั$งหมดถื อเป็ นแนวทางในการนํานํ$า
ยางพารามาใช้ในงานทางต่อไป (มนตรี
มนตรี เดชาสกุลสม
สม, 2556)

3.2 พาราแอสฟัลต์
การนําผลผลิ ตจากยางพาราธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สาํ หรับ
งานทางในประเทศไทยนั$ นกรมทางหลวงได้ มี ก ารนํ า มาใช้ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบเพื/ อ ปรั บปรุ ง คุ ณ สมบัติ ข องแอสฟั ล ต์โ ดยสามารถแบ่ ง
ลักษณะการนําไปใช้งานได้เป็ น 2 ประเภทดังนี$
ประเภทที/ 1 การใช้น$ าํ ยางพาราเพื/อมาเป็ นส่ วนประกอบของ
แอสฟัลต์อิมลั ชัน/ สําหรับฉาบผิวทางพาราสเลอรี/ ซิลซึ/ งกรมทางหลวงได้มี
ข้อกําหนดที/ทล.-ก. 405/2538 “Specification
Specification for Elastomeric Modified
Asphalt Emulsion” และอี ก หนึ/ งมาตรฐานคื อ มาตรฐานที/ ท ลล.-ม.

มาตรฐานวิ ธีก ารฉาบผิ ว ทางแบบสเลอรี/ ซิ ล ”ซึ/ งมี ด้ว ยกัน
415/2546 “มาตรฐานวิ
ทั$งหมด 3 ชนิ ดคื อชนิ ดที/ 1 เป็ นชนิ ดที/มีขนาดของหิ นที/ใช้ผสมละเอียด
เหมาะสําหรับการใช้งานในการซ่ อมแซมรอยแตกปรับปรุ งสภาพผิวทาง
ให้หยาบได้เล็กน้อยและสามารถป้ องกันการเสื/ อมสภาพของผิวทางเดิ ม
จากการเกิ ดออกซิ เดชันชนิ ดที/ 2 จะมีการใช้หินที/ หยาบขึ$นจากชนิ ดที/ 1
เล็กน้อยจึงสามารถเพิ/มความฝื ดให้ผิวทางเดิ มได้มากขึ$นและชนิ ดที/ 3 จะ
เป็ นชิ ดที/ มีการใช้หินที/หยาบที/สุดสามารถเพิ/มความฝื ดให้ผิวทางได้มาก
ที/สุดช่ วยในการระบายนํ$าผิวทางได้เร็ วยิ/งขึ$นอีกทั$งสามารถสามารถช่ วย
ได้เรื/ องการปรับระดับได้เล็กน้อยช่วยแก้ในเรื/ องของCrown
งขอ
Slope รวมถึ ง
การนําไปใช้เพื/อฉาบปิ ดผิวทางเดิ มที/ หลุด (Raveling) คุณลักษณะพิเศษ
ของการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี/ ซิลนั$นคือความรวดเร็ วของการเปิ ด
ใช้งานการจราจรดังเดิ มนั/นคื อสามารถกลับไปเปิ ดใช้งานการจราจรได้
ภายในเวลาไม่ เ กิ น 2 ชั/ว โมงอี ก ทั$ง ยัง มี ค วามทดทานต่ อการใช้
กา งานที/
ยาวนานเพิ/มความฝื ดให้กบั ผิวทางเดิ มที/ใช้งานมานานจนเกิ ดการลื/ นไถล
เป็ นสาเหตุข องอุ บตั ิ เหตุ ช่วยเพิ/ มความปลอดภัยแก่ ผูข้ บั ขี/ โดยกรมทาง
หลวงได้มีการใช้การฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี/ ซิลมาแล้วเป็ นเวลาไม่
ตํ/ากว่า 10 ปี
ประเภทที/ 2 การใช้น$ าํ ยางพาราผสมกับแอสฟั ลต์ซีเมนต์ชนิ ด
AC 60/70 เพื/อปรับปรุ งคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์หรื อ
ที/เรี ยกว่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุ งคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติซ/ ึ งกรม
ทางหลวงได้เริ/ มทําการศึกษามาตั$งแต่ปีพ.ศ.
พ 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555
รัฐบาลได้มีการประชุ มแนวทางการเพิ/มอุปสงค์ของยางพาราในประเทศ
องยางพารา
กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั$งคณะทํางานเพื/อพิจารณาแนวทางการนํา
ยางพารามาใช้ประโยชน์ ในงานก่ อสร้ างและบํารุ งรั ก ษาทางหลวงทาง
หลวงพิ เศษและทางรถไฟต่อมาจึ งได้มีก ารศึ กษาทั$งในห้องปฏิ บตั ิ การ
และภาคสนามเปรี ยบเที ยบระหว่างแอสฟั ลต์คอนกรี ตชนิ ดAC 60/70
ปกติ กบั แอสฟั ลต์คอนกรี ตชนิ ดAC 60/70
60 ที/ปรับปรุ งคุณสมบัติดว้ ยนํ$า
ยางพาราพบว่าการผสมนํ$ายางพาราในแอสฟั ลต์คอนกรี ตนั$นได้ผลการ
ทดสอบคื อ ค่ า เสถี ยรภาพของแอสฟั ล ต์ค อนกรี ต ที/ ผ สมนํ$ายางพาราที/
ปริ มาณร้ อ ยละ 5 มี ค่ า เสถี ย รภาพที/ สู ง กว่ า แอสฟั ล ต์ ค อนกรี ตที/ ใ ช้
แอสฟั ลต์ชนิ ดAC 60/70 ปกติค่าโมดู ลสั คืนตัวของแอสฟั ลต์คอนกรี ต
ชนิ ดAC 60/70 ผสมนํ$ายางพาราธรรมชาตที/ปริ มาณร้ อยละ 5 มีค่าโมดูลสั
คื นตัวสู งกว่าแอสฟั ลต์คอนกรี ตที/ ใ ช้แอสฟั ลต์ชนิ ดAC 60/70 ปกติ ค่ า
ความต้านทานต่อการล้าของแอสฟัลต์ชนิ ดAC 60/70 ที/ผสมนํ$ายางพาราที/
ปริ มาณร้ อยละ 5 มีค่าความต้านทานการล้าหรื อจํานวนPulses
นวน
ที/ตวั อย่าง
สามารถรับได้จนกระทัง/ เกิดความเสี ยหายมากกว่าแอสฟั ลต์คอนกรี ตที/ใช้
แอสฟั ล ต์ช นิ ดAC 60/70 ปกติ ค่ าความต้านทานแรงดึ งทางอ้อมของ
แอสฟัลต์ชนิ ดAC 60/70 ที/ผสมนํ$ายางพาราปริ มาณร้อยละ 5 มีค่ากําลังรับ
แรงดึ งทางอ้อมมากกว่าแอสฟั ลต์คอนกรี ตที/ใช้แอสฟั ลต์ชนิ ดAC 60/70
ปกติค่าความต้านทานการเสี ยรู ปแบบถาวรของแอสฟั ลต์ชนิ ดAC 60/70
ที/ ผ สมกับ นํ$ายางพาราที/ ป ริ มาณร้ อ ยละ 5 มี ค่ า การเสี ย รู ปน้ อ ยกว่ า
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แอสฟั ลต์คอนกรี ตที/ใช้แอสฟั ลต์ชนิ ดAC 60/70
70 ปกติค่าการเกิ ดร่ องล้อ
โดยการใช้ตวั อย่างที/ เ ตรี ยมจากส่ วนผสมในห้ องปฏิ บตั ิ ก ารมาทําการ
ทดสอบด้วยเครื/ องมือทดสอบPavement
Pavement Rutting Tester พบว่าแอสฟั ลต์
ชนิ ดAC 60/70 ที/ผสมกับนํ$ายางพาราที/ปริ มาณร้ อยละ 5 มีแนวโน้มของ
การเกิ ดร่ องล้อน้อยกว่าแอสฟั ลต์คอนกรี ตที/ใช้แอสฟั ลต์ชนิ ดAC 60/70
ปกติ ดงั นั$นจากข้อมูล ที/ ได้จากการศึ ก ษาที/ กล่ าวมากรมทางหลวงจึ งได้
จัดทําข้อกําหนดวัสดุ ที/ทล.-ก. 409/2556 “ข้ข้อกําหนดแอสฟั ลต์ซี เมนต์
ปรับปรุ งคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ”และอีกมาตรฐานคือมาตรฐานที/ทลล.ม. 416/2556 “มาตรฐานแอสฟั
มาตรฐานแอสฟั ล ต์ค อนกรี ต ปรั บปรุ งคุ ณ ภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ”

3.3 งานวิจยั ทีเ0 กีย0 วข้ อง
มีการศึกษาการใช้การใช้วสั ดุเหลื อใช้ทางการเกษตรและของ
เสี ยจากโรงงานในการก่อสร้ างทางโดย Aditya Kumar Anupam และคณะ
(2551) จุดมุ่งหมายหลักของการวิจยั คือการนําวัสดุเหลื อใช้ทางการเกษตร
และของเสี ยจากโรงงานใช้เป็ นสารผสมเพิ/มกับดิ น และลดจํานวนชั$นของ
โครงสร้ างทาง โดยในงานวิ
งานวิจยั ได้มีการใช้เถ้าลอย แกลบ ผสมกับเถ้าชาน
อ้อยและเถ้าฟางข้าว ที/ อตั ราส่ วนร้ อยละ 5 – 35 เพื/อปรั บปรุ งคุ ณสมบัติ
ของดิ น ผลปรากฏว่าที/ อตั ราส่ วนที/ เหมาะสมนั$นดิ นที/ได้รับการปรับปรุ ง
คุณภาพให้ค่าซี บีอาร์ แบบแช่น$ าํ , ขีดจํากัดการยืดหด
หด, ปริ มาณนํ$าเหมาะสม
และค่าเสถียรภาพของก้อนตัวอย่างที/บ่มไว้ 28 ที/สูงขึ$น ซึ/ งทําให้พบว่าวัสดุ
เหลื อใช้ทางการเกษตรและของเสี ยจากโรงงานนั$นสามารถใช้เป็ นวัสดุ
สําหรับปรับปรุ งคุณสมบัติของวัสดุทางได้
ธิ ติ พ งศ์ หล่ อ พิ ศ าลชั ย และคณะ (2556
2556) ได้ ท ํา การศึ ก ษา
เกี/ยวกับการเพิ/มคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภท 1 และนํ$ายางพารา เพื/อนําไปใช้กบั การดาดผนังสระนํ$าลด
การรั/วซึ มต้านภัยแล้ง ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากับตัวอย่างดิ นลูกรังที/ปรับปรุ ง
ด้วยปูนซี เมนต์ นํ$า และนํ$ายางพารา โดยทําการผสมนํ$ายางพาราร้ อยละ 5,
7.5, 10 และ 12.5 โดยปริ มาตรของนํ$าที/ใใช้ช้ผสมกับซี เมนต์ ที/ระยะเวลาการ
บ่ม 3, 7 และ 28 วัน จากนั$นทําการทดสอบคุณสมบัติเบื$องต้น การดูดซึ ม
ของนํ$ า และทํ า การทดสอบกํ า ลั ง รั บแรงเฉื อนแบบไม่ ถู ก จํ า กั ด
(Unconfined Compression Strength) ซึ/ งหลังจากทําการทดสอบพบว่าการ
เพิ/มปริ มาณนํ$ายางพาราร้ อยละ 5 สามารถทําให้ได้ค่าการทดสอบที/ดีที/สุด
ที/อายุการบ่ม 28 วัน
ณพรั ต น์ วิ ชิ ต ชลชั ย และคณะ (2557
2557) ได้ ก ล่ า วถึ ง การใช้
ยางพาราผสมกับยางมะตอยในงานทางว่าเป็ นแนวทางหนึ/ งที/สามารถใช้
ปรับปรุ งสมบัติยางมะตอยให้ดีข$ ึน โดยอาศัยสมบัติบางประการที/เป็ นข้อดี
ของยางธรรมชาติ เช่น ความคงตัวสู ง ความยืดดหยุ
หยุน่ ดี และการทนความล้า
ที/ดี เพื/อเสริ มคุณสมบัติให้กบั ยางมะตอยทําให้สามารถยืดอายุการใช้งาน
ถนนและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ ง อีกทั$งยังเป็ นการเพิ/มปริ มาณการใช้
ยางพาราภายในประเทศอีกทางหนึ/ ง ซึ/ งการใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอย

ที/อตั รสส่ วนร้อยละ 5 ของเนื$ อยางแห้งต่อนํ$าหนักยางมะตอย ทําให้ค่าการ
คืนตัวกลับ, ความหนื ด, ความเหนี ยว และดัชนี เพเนเทรชันที/สูงขึ$น อีกทั$ง
ค่าความหนื ดที/เพิ/มขึ$ นก็ยงั อยูใ่ นระดับที/ไม่ก่อให้เกิ ดความปั ญหาในการ
ผสม แต่ จ ํา เป็ นจะต้ อ งใช้ เ ครื/ องมื อ ในการผสมที/ เ หมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยได้เคยมี ก ารทดลองใช้แ อสฟั ลต์พาราในการก่ อสร้ าง
ถนนแปลงทดลองขึ$นเมื/อปี พ.ศ. 2544 และได้ทาํ การเก็บข้อมูลด้านความ
คงทนทุกๆปี เพื/อเปรี ยบเทียบความคงทนกับถนนที/ใช้แอสฟั ลต์คอนกรี ต
ปกติ โดยผลการทดสอบปรากฏว่าถนนที/ ใช้แอสฟั ลต์พารามี อายุการใช้
งานที/ยาวนานกว่าถนนที/ใข้แอสฟัลต์คอนกรี ตปกติ
สราวุธ จริ ตงาม และคณะ (2557
2557) ได้ทาํ การศึกษาการปรับปรุ ง
คุณภาพดินด้วยซี เมนต์สาํ หรับงานก่อสร้ างทางโดยได้ทาํ การทดสอบวัสดุ
ในห้องปฏิ บตั ิ การเพื/อหาค่าความแข็งแรงของวัสดุจากค่ากําลังรั บแรงอัด
แกนเดี ยว ซึ/ งจากการศึกษาพบว่าดิ นลูกรังเพียงบางแห่ งเท่านั$นที/สามารถ
นําไปใช้สาํ หรับเป็
บเป็ นวัสดุสาํ หรับงานก่อสร้ างทางถนนตามข้อกําหนดของ
กรมทางหลวง โดยดิ นตัวอย่างที/ระยะเวลาบ่ม 7 วัน ที/ นาํ มาทดสอบจาก
จังหวัดสงขลานั$นต้องใช้ซีเมนต์ในอัตราส่ วนร้ อยละ 5 และดิ นตัวอย่าง
จากจังหวัดขอนแก่ นใช้ ซีเ มนต์ใ นอัตราส่ วนร้ อ ยละ 3 จึ งจะได้ผลการ
ทดสอบแรงอัดแกนเดียวที/เหมาะสม
ปั ณ ณวัฒ น์ ปรี ยานนท์ และคณะ (2557) ได้ ท าํ การศึ ก ษา
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรี ตโดยใช้สารผสมเพิ/ม 2 ชนิ ด
คื อ ยางพาราและผงยางรถยนต์ ในอัตราส่ วนร้ อยละ 5 จากผลการวิ จยั
พบว่ า ค่ า ความถ่ ว งจํา เพาะ และจุ ด อ่ อ นตัว ของแอสฟั ล ต์ผ สมเศษยาง
รถยนต์มี ค่ า มากกว่ า แอสฟั ล ต์ผ สมยางพารา และแอสฟั ล ต์ ที/ ผ สมกับ
ยางพาราให้ค่าเพเนเทรชัน/ และค่าความอ่อนตัวที/มากกว่าแอสฟั ลต์ที/ผสม
เศษยางรถยนต์ หลังจากการทดสอบ Marshall พบว่าค่า Stability ของ
แอสฟัลต์ AC 60/70 ผสมยางพาราที/อตั ราส่ วนร้ อยละ 5 โดยนํ$าหนัก มีค่า
มากกว่าแอสฟั ลต์ AC 60/70 ผสมยางรถยนต์
ผสมยางร
ที/ อตั ราส่ วนร้ อยละ5 โดย
นํ$าหนัก ในส่ วนของค่ า Flow แอสฟั ล ต์ AC 60/70 ผสมยางพาราที/
อัตราส่ วนร้ อยละ 5 โดยนํ$าหนักจะให้ค่าที/สูงกว่าแอสฟั ลต์ AC 60/70 ที/
ผสมเศษยางรถยนต์ที/อตั ราส่ วนร้ อยละ 5 โดยนํ$าหนัก ซึ/ งแอสฟั ลต์ AC
60/70 ผสมยางพาราที/ อตั ราส่ วนร้ อยละ 5 นั$นยังคงให้ค่ากําลังรั บแรงอัด
ค่า Eeqหรื อ Evveqหรื อ vvhทีที/สูงกว่าแอสฟั ลต์ AC 60/70 ที/ผสมเศษยาง
รถยนต์ที/อตั ราส่ วนร้อยละ 5 โดยนํ$าหนัก
กฤษณ์ เจ็ดวรรณ และคณะ (2558) ได้ทาํ การศึ กษาคุ ณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุเชื/ อมประสานที/ปรับปรุ งคุณภาพด้วยผลิ ตภัณฑ์จาก
ยางพาราธรรมชาติ
รมชาติ ท$ งั ชนิ ดยางแผ่นรมควันและชนิ ดยางนํ$าข้นเหลวผสม
กับแอสฟั ลต์ชนิ ด AC 60/70 ในอัตราส่ วนต่างๆ โดยการทดสอบการวัด
ความหนื ด จุดติดไฟจุดวาบไฟ ความอ่อนตัว ความยืด ความยืดหยุน่ ความ
แข็งแกร่ ง และการต้านทานการยุบตัวถาวร พบว่าการผสมยางแผ่นรมควัน
ร้อยละ 3 และยางนํ$าข้นเหลวร้อยละ 5 ในยางแอสฟัลต์ AC 60/70 จะทําให้
คุ ณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ เชื/ อมประสานพัฒนาขึ$น คื อ มี สติ ฟเน
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สมากขึ$นและมีความหนื ดเพิ/มขึ$นเมื/อเปรี ยบเทียบกับแอสฟั ลต์ AC 60/70
แต่ มี คุ ณ สมบัติ ที/ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ คื อ คุ ณ สมบั ติ ค วามหนื ด ที/ ถื อ ว่ า มี
ความสําคัญต่อการนําไปใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรี ต
กอบชั ย เกิ ด จัน ทร์ ต รง และคณะ (2558
2558) ได้ท ํา การศึ ก ษา
คุ ณ สมบัติเ ชิ ง กลของพาราแอสฟั ล ต์ค อนกรี ตด้ว ยวิ ธี ก ารผสมร้ อ นซึ/ ง
ออกแบบส่ วนผสมด้วยวิธีมาร์ แชลล์ โดยใช้อตั ราส่ วนการผสมที/ร้อยละ 3
4 5 6 และ 7 ที/ อุณหภู มิ 140 °C จากการทดสอบพบว่า ที/ อตั ราส่ วน
ยางพาราร้ อยละ 3 - 5 มี ค่ าเสถี ยรภาพและค่ าดัชนี ค วามแข็งแรงสู งกว่า
มาตรฐาน และค่ า การไหลที/ อ ยู่ ใ นระดับ มาตรฐาน โดยที/ อ ัต ราส่ ว น
ยางพาราร้ อยละ 3 จะทําให้ได้พาราแอสฟั ล ต์ที/มีคุณสมบัติเ ชิ งกลดี กว่า
อัตราส่ วนอื/นๆ
Ramez A. Al-Mansobและคณะ ((2558) ได้ท าํ การศึ ก ษา
แอสฟัลต์คอนกรี ตที/ปปรัรับปรุ งคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติเพื/อให้ได้ผิว
ทางที/มีความทนทานสู งทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบํารุ งลงได้
โดยได้ศึกษาแอสฟั ลต์คอนกรี ตที/ผสมกับยางพาราธรรมชาติที/ร้อยละ 3 6
9 และ12 ซึ/ งจากการทดสอบพบว่าแอสฟั ล ต์ที/ปรั บ ปรุ งคุ ณสมบัติด้ว ย
ยางพาราธรรมชาติ ทาํ ให้ ค่าาความหนื
ความหนื ด และจุ ดอ่อนตัว มี ค่าสู งขึ$นทําให้
วัสดุเพิ/มความเป็ นอิลาสติกมากขึ$น ทําให้ความสามารถในการไหลเพิ/มขึ$น
Dina Kuttahและ Kenichi Sato (2558
2558) ได้ทาํ การทบทวน
การศึ กษาผลกระทบของยิปซัมที/ มีต่อดิ นที/ ใ ช้ใ นชั$นรองพื$ นทาง พบว่า
ปริ มาณของยิปซัมที/ เหมาะสมนั$นสามารถทํทําการปรั บปรุ งคุณสมบัติของ
ดิ นได้โดยจะทําให้ได้ความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ดที/ สูงขึ$น และปริ มาณนํ$า
เหมาะสมที/ต/าํ ลง แต่ท$ งั นี$ ข$ ึนอยูก่ บั ขนาดคละของยิปซัมที/นาํ มาใช้อีกด้วย
ซึ/ งหากขนาดคละของยิปซัมยิง/ ใหญ่ข$ ึนปริ มาณเหมาะสมที/ใช้ในการผสมก็
จะยิง/ มากขึ$นไปด้วย
JeerapanDonrakและคณะ (2559) ได้ทาํ การศึ ก ษาคุ ณสมบัติ
เชิ ง กลของดิ น ลู ก รั ง และเศษเมลามี น โดยได้ ท ํา การทดสอบความ
ถ่วงจําเพาะ, คุณสมบัติการดูดซึ มนํ$า, ขีดจํากัดอัตเตอร์ เบิร์ก, การสึ กหรอ
และการกระจายขนาดคละ, ค่าซี บีอาร์ และการบวมตัว ซึ/ งพบว่าเศษเมลา
มีนสามารถนํามาใช้เพื/อเป็ นวัสดุ ทางเลื อกแทนดิ นลู กรั งได้โดยเศษเมลา
มีนนั$นมีค่าการต้านทานการสึ กหรอที/ดีกว่าดิ นลูกรัง อีกทั$งค่าซี บีอาร์ ของ
ดิ นลู กรั งที/ ผสมกับเศษมี ลามีนนั$นยังมี ค่าที/ สูงกว่าค่าซี บีอาร์ ที/ได้จากการ
ทดสอบดินเพียงอย่างเดียวอีกด้วย
จากการทบทวนงานวิจยั ที/เกี/ยวข้องข้างต้นผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นว่ามี
วัสดุ ต่างๆที/ สามารถนํามาใช้สาํ หรั บงานทางเพื/อปรั บปรุ งคุณสมบัติของ
วัส ดุ ท าง ซึ/ งยางพาราเป็ นทางเลื อ กอี ก ทางหนึ/ งที/ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
คุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ ท างได้ อี ก ทั$ง ยัง มี ส่ ว นช่ ว ยในการส่ ง เสริ มการนํา
ยางพาราที/เป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศมาใช้สาํ หรับงา
งานทาง ดังนั$นผูว้ ิจยั
จึ งเล็ งเห็ นความสําคัญ และความเป็ นไปได้สํา หรั บการศึ ก ษาการใช้น$ ํา
ยางพาราผสมกับดิ นลู กรั งเพื/อปรั บปรุ งคุ ณสมบัติทางวิศวกรรมให้ดีข$ ึ น

เพื/ อ เป็ นข้อมู ล สํา หรั บการศึ ก ษาและนําไปใช้ สําหรั บ การก่ อสร้ างทาง
ต่อไป

4. ขันตอนการวิจยั
เริ/ ม ต้น จากการเก็ บตัวอย่า งดิ น จากบริ เ วณที/ ต้องการศึ ก ษา
จากนั$นทําการทดสอบคุ ณสมบัติดัช นี เพื/ อจําแนกและศึ กษาคุ ณสมบัติ
เบื$องต้นของดิ นตัวอย่างจึ งทําการทดสอบค่าซี บีอาร์ ของดิ นตัวอย่างโดย
ทํา การทดสอบดิ น ที/ ผ สมกับ นํ$า ยางพาราธรรมชาติ ใ นการวิ จ ัย ครั$ งนี$
เลื อกใช้น$ าํ ยางพาราธรรมชาติ ชนิ ดนํ$ายางข้นแอมโมเนี ยสู งเนื
เ / องจากนํ$า
ยางข้นนั$นจะมีปริ มาณเนื$อยางสู งกว่านํ$ายางดิ บโดยนํ$ายางขึ$นจะมีปริ มาณ
เนื$ อยางอยูท่ ี/ร้อยละ 60 ซึ/ งในส่ วนของนํ$ายางดิ บจะมีปริ มาณเนื$ อยางอยูท่ ี/
ประมาณร้อยละ 30 เพื/อให้ง่ายต่อการผสมและบดอัดไม่ก่อให้เกิ ดการเยิม$
และเหลวเกินไปในขั$นตอนการผสมนํ$ายางกับดิ นทําให้ไม่สามารถบดอัด
ดิ นได้โดยจะทําการผสมนํ$ายางพารากับดิ นที/อตั ราส่ วนร้ อยละ 5 10 15
และ20 แล้ ว จึ ง ทํา การทดสอบเพื/ อ นํา ผลการทดสอบที/ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษา
คุณสมบัติหาอัตราส่ วนยางพาราที/เหมาะสมและสรุ ปผลในขั$นต่อไป

4.1 การเก็บตัวอย่ างดินและทดสอบคุณสมบัตเิ บืองต้ น
ขั$นตอนแรกเป็ นการนําตัวอย่างดิ นที/เก็บจากบ่อดิ นมาทําการ
ทดสอบคุ ณ สมบัติ พ$ื น ฐานโดยทํา การทดสอบการร่ อ นผ่ า นตะแกรง
(Sieve Analysis) ขีดจํากัดอัตเตอร์ เบิร์ก (Atterberg’s Limit) เพื/อทราบถึ ง
ประเภทและคุ ณสมบัติข องดิ นลู ก รั งจากนั$นทําการทดสอบการบดอัด
มาตรฐาน (Compaction Test) เพื/อทราบปริ มาณนํ$าเหมาะสมสู งสุ ดและ
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดโดยทําการทดสอบโดยใช้น$ าํ ตามมาตรฐานการ
ทดสอบและผูว้ ิจยั ได้เพิ/มการทดสอบการบดอัดมาตรฐานที/ใช้น$ าํ ยางพารา
แทนการใช้ น$ ําเพื/ อเปรี ย บเที ย บปริ มาณความชื$ น เหมาะสมและความ
หนาแน่นแห้งที/ได้

4.2 การทดสอบหาค่ าซีบีอาร์
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบค่าซี บีอาร์ ของดิ นตัวอย่างโดยการนํา
ดิ นตัวอย่างที/ เตรี ยมไว้มาทําการชัง/ นํ$าหนักแล้วผสมกับนํ$ายางพาราตาม
อัตราส่ วนที/เตรี ยมไว้โดยทําการทดสอบทั
การทดสอบ $ งแบบแช่ น$ าํ และไม่แช่ น$ าํ โดย
การทดสอบแบบแช่ น$ าํ นั$นผูว้ ิจยั จะทําการบดอัดดิ นกับนํ$ายางพาราตาม
อัตราส่ วนที/กาํ หนดแล้ล้วพักก้อนตัวอย่างไว้ในอากาศเป็ นเวลา
น 7 วันก่อน
การนําไปแช่ น$ ําเพื/อจดบันทึ กค่ าการบวมตัว(Swelling) แล้วจึ งทําการ
ทดสอบหาค่าซี บีอาร์ ตามมาตรฐานการทดสอบต่
ตามมาตรฐานการทดสอบ อไป และในส่ วนของ
การทดสอบแบบไม่แช่น$ าํ จะแบ่งเป็ น 2 ชุ ดการทดสอบ คือ ชุ ดที/หนึ/ งจะ
ทําการทดสอบทัน ที ห ลัง การบดอัด นํ$า ยางพารา และอี ก หนึ/ งชุ ด การ
ทดสอบจะทําการพักก้อนตัวอย่างที/บดอัดแล้วเป็ นเวลา 7 วัน ก่อนทําการ
กดทดสอบเพื/อหาค่าซี บีอาร์ เพื/อศึกษากําลังของวัสดุที/เปลี/ยนไปเนื/ องจาก
อัตราส่ วนนํ$ายางพารา และระยะเวลาการบ่มนํ$ายางพารา
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จากนั$น นํา ผลการทดสอบทั$งงสามชุ
สามชุ ด การทดสอบ คื อ การ
ทดสอบแบบแช่น$ าํ การทดสอบแบบไม่แช่น$ าํ และการทดสอบแบบไม่แช่
นํ$าที/ ร ะยะเวลาการบ่ ม 7 วัน มาทํา การเปรี ยบเที ย บคุ ณ สมบัติ ที/
เปลี/ยนแปลงไป หาอัตราส่ วนนํ$ายางพาราที/ดีที/สุด และสรุ ปผล

5. ผลการทดสอบ
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการทดสอบออกเป็ นผลการทดสอบคุณสม
สมบัติ
ทัว/ ไป ผลการทดสอบการหาค่าซี บีอาร์ และผลการทดสอบการบวมตัว
ดังนี$

5.2 ผลการทดสอบการหาค่ าซีบีอาร์
ในการทดสอบการหาค่
การหาค่ า ซี บี อ าร์ ข องดิ
อง น ตัว อย่า งในครั$ งนี$
ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบโดยใช้
โดยใช้อตั ราส่ วนนํ$ายางพาราที/แตกต่างกันทั$งสิ$ น 5
อัตราส่ วนคือนํ$ายางพาราที/ ร้อยละ 0, 5,
5 10, 15 และ 20 โดยทําการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 1883-99
1883
โดยทํา การทดสอบแบบ
Modified ทดสอบที/ระยะจม 0.10 in และ 0.20 in หน่ อยแรงกดมาตรฐาน
1,000 psi และ 1,500 psi ตามลําดับ ผลการทดสอบดั
ผลกา
งแสดงในตารางที/ 4
ถึง ตารางที/ 6และผู
และผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบหาค่าซี บีอาร์ กบั ดิ นตัวอย่างโดย
ใช้ปริ มาณนํ$าที/ความชื$นเหมาะสมสู งสุ ดตามมาตรฐานการทดสอบเพื/อใช้
เปรี ยบเทียบ ผลการทดสอบดังรู ปที/ 1

5.1 คุณสมบัตทิ วั0 ไป
ตารางที0 4 ผลการทดสอบค่าซี บีอาร์ แบบไม่แช่น$ าํ ไม่บ่ม

ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบคุณสมบัติดนั ชี เบื$องต้นของดิ นทั$งค่า
พิ ก ั ด อั ต เตอร์ เบิ ร์ ก การร่ อนผ่ า นตะแกรงและการทดสอบการหา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณความชื$ น และความหนาแน่ น ของดิ น
(Compaction Test) โดยได้แสดงไว้ดงั รายละเอียดในตารางที/2 และตาราง
ที/3
ตารางที0 2 คุณสมบัติดชั นีขของดิ
องดินตัวอย่าง

อัตราส่ วนนํา ยางพารา
5
10
15
20

ขีดจํากัดอัตเตอร์
การทดสอบการบดอัด
เบิร์ก
คํา
การทดสอบ
อธิ บาย ค่าดัชนี ค่าดัชนี
ความชื$น ความหนาแน่น การขีดข่วน
ทัว/ ไป สภาพ สภาพ
เหมาะสมสู งสุ ด แห้งสู งสุ ด
เหลว พลาสติก
หิ นผุ สี
<35
<11
8.4
2.020
38.7%
นํ$าตาล

2”
100

ตารางที0 3 ค่าร้อยละผ่านตะแกรงของดิ น
1”
¾” 3/8” #4
#10 #40
96.5 91.8 70.1 41.3 24.3 17.5

CBR
@95%Compaction
30.5
42.6
29.3
20.8

Dry Density
(t/m3)
1.8213
1.8921
1.8121
1.7822

ตารางที0 5 ผลการทดสอบค่าซี บีอาร์ แบบแช่น$ าํ ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
อัตราส่ วนนํา ยางพารา
5
10
15
20

#200
8.9

จากการทดสอบคุ ณ สมบัติ เ บื$ อ งต้น ทํา ให้ ท ราบได้ ว่ า ดิ น
ตัว อย่า งจากแหล่ ง ดิ น ห้ ว ยโอนจํา แนกประเภทด้ว ยวิ ธี Unified Soil
Classification ได้เป็ นGW หมายถึ งดิ นจําพวกกรวดมี ขนาดคละที/ดีและ
จําแนกด้วยวิธีASSHTO ได้เป็ นA-1 หมายถึงหิ นกรวดและทรายที/มีขนาด
คละกันดีปริ มาณความชื$นเหมาะสมสูสูงสุ ดอยูท่ ี/ร้อยละ 8.4 ความหนาแน่ น
แห้งสู งสุ ด 2.020 โดยจัดอยูใ่ นชั$นวัสดุระดับB ตามมาตรฐานการก่อสร้ าง
ทางของกรมทางหลวง

CBR
@95%Compaction
59.3
42.3
35.7
30.1

Dry Density
(t/m3)
1.9983
1.8514
1.7992
1.7824

ตารางที0 6 ผลการทดสอบค่าซี บีอาร์ แบบแช่น$ าํ
อัตราส่ วนนํา ยางพารา
5
10
15
20
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CBR
@95%Compaction
44.8
34.7
29.4
25.3

Dry Density
(t/m3)
1.9023
1.8313
1.8012
1.7992
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ตารางที0 8 การบวมตัวในอากาศทีที/อตั ราส่ วนยางพาราร้อยละ 5
ค่ าการบวมตัว
เวลา
Mold No.1
Mold No.2
Mold No.3
(ชั0วโมง)
12 Blows
25 Blows
56 Blows
0
0
-1
0.5
1
-3
-3
-3
2
-4
-4
-5
-5
-6
-10
3
6
-7
-10
-20
12
-10
-17
-22
-20
-25
-15
24
48
-15
-23
-30
72
-15
-23
-30
-15
-23
-30
96
120
-15
-23
-30
144
-15
-23
-15
-23
-30
168

100.0

CBR, %

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

Density, t/m3

รู ปที0 1 ผลการทดสอบหาค่าซี บีอาร์ ของดินตามมาตรฐานการทดสอบ
พบว่าค่าซี บีอาร์ ของดิ นลู กรั งที/ ปรั บปรุ ง
จากผลการทดสอบพบว่
คุณสมบัติดว้ ยนํ$ายางพารานั$นมีค่าแตกต่างกันไปที/อตั ราส่ วนนํ$ายางพารา
แตกต่างกัน และระยะเวลาการบ่มที/แตกต่างกันไป

5.3 ผลการทดสอบการบวมตัว
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจดบันทึกค่าการบวมตัวของก้อนตัวอย่างจาก
การทดสอบการหาค่าซี บีอาร์ แบบแช่ น$ าํ โดยทําการจดบันทึกค่าการบวม
ตัวทั$งในอากาศและในนํ$า ซึ/ งผลการทดสอบพบว่าก้อนตัวอย่างมี ก าร
เปลี/ยนแปลงที/แตกต่างกันระหว่างในอากาศและในนํ$า ผลการทดสอบดัง
ตารางที/ 7 และตารางที/ 10

ตารางที0 9 การบวมตัวในนํ$าที/อตั ราส่ วนยางพาราร้ อยละ 5
ค่ าการบวมตัว
เวลา
Mold No.1
Mold No.2
Mold No.3
(ชั0วโมง)
12 Blows
25 Blows
56 Blows
0.5
4
6
4
1
8
8
5
10
13
6
2
3
15
15
6
6
18
18
6
20
18
7
12
24
25
18
7
48
25
17
8
25
16
7
72
96
25
16
7

ตารางที0 7 การบวมตัวในนํ$าของดินปกติ
ค่ าการบวมตัว
เวลา
Mold No.1
Mold No.2
Mold No.3
(ชั0วโมง)
12 Blows
25 Blows
56 Blows
14
8
5
0.5
1
16
10
6
2
18
15
6
20
17
7
3
6
25
20
9
12
27
20
9
27
22
9
24
48
27
23
10
72
26
23
10
26
23
10
96
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ตารางที0 10 การบวมตัวในนํ$าที/อตั ราส่ วนยางพาราร้อยละ 5
ค่ าการบวมตัว
เวลา
Mold No.1
Mold No.2
Mold No.3
(ชั0วโมง)
12 Blows
25 Blows
56 Blows
2
2
1
0.5
1
5
5
3
2
8
10
3
12
10
3
3
6
16
11
3
12
18
11
3
3
18
11
24
48
18
11
3
72
18
11
3
18
11
3
96
พบว่าการบวมตัวของก้อนตัวอย่างที/ ในอากาศจะเป็ นค่าลบ
นัน/ คือก้อนตัวอย่างมีการทรุ ดตัวเกิดขึ$น และการบวมตัวของก้อนตัวอย่าง
ในนํ$าเป็ นค่าบวกกล่าวคือก้อนตัวอย่างเมื/อสัมผัสกับนํ$าจะมีการบวมตัว
จากผลการทดสอบทั$ง หมดผู้วิ จ ัย ได้ ร วบรวมและทํา การ
สรุ ปผลต่อไป

6. บทสรุป
จากผลการทดสอบพบว่านํ$ายางพารามี ผลให้คุณสมบัติของ
ดิ น ลู ก ที/ ผ สมกับ นํ$า ยางเปลี/ ย นแปลงไป โดยขึ$ น กับ ทั$ง อัต ราส่ ว นนํ$า
ยางพารา และระยะเวลาในการบ่ม การผสมนํ$ายาง โดยจากการทดสอบค่า
ซี บีอาร์ น$ นั ดิ นลูกรังตัวอย่างที/ทาํ การทดสอบแบบปกติค่าซี บีอาร์ จะอยูท่ ี/
47.5 ซึ/ งจากตารางที/ 1 วัสดุจดั อยูใ่ นการชั$นงานชั$นรองพื$นทาง และเมื/อ
ทําการทดสอบดินลูกรังที/ผสมกับนํ$ายางพาราที/อตั ราส่ วนต่างๆ พบว่าเมื/อ
ทําการทดสอบซี บีอาร์ โดยใช้น$ าํ ยางพาราแทนนํ$าในการบดอัด อัตราส่ วน
นํ$ายางพาราร้ อยละ 10 ให้ ค่าซี บีอาร์ สูงที/ สุด 42.6 และลดลงเมื/ อเพิ/ ม
ปริ มาณนํ$ายางพารา
พารา ซึ/ งมีค่าซี บีอาร์ ต/าํ กว่าการทดสอบแบบปกติ จากนั$น
ทําการทดสอบค่าซี บีอาร์ แบบบ่มทิ$งไว้ในอากาศ 7 วัน พบว่าที/อตั ราส่ วน
นํ$ายางพาราร้ อยละ 5 ให้ค่าซี บีอาร์ ที/สูงที/ สุดอยูท่ ี/ 59.3 ซึ/ งเมื/อเทียบกับ
ตารางที/ 1 พบว่าวัสดุ เลื/ อนชั$นการใช้งานอยูใ่ นส่ วนของชั$นพื$นททาง ซึ/ ง
ให้ค่ามากกว่าการทดสอบซี บีอาร์ แบบปกติ จากนั$นทําการทดสอบซี บีอาร์
แบบแช่น$ าํ พบว่าค่าซี บีอาร์ ที/มากที/สุดอยูท่ ี/ 44.8 ที/อตั ราส่ วนนํ$ายางพารา
ร้อยละ 5 ซึ/ งถือว่ามีค่าใกล้เคียงกับการทดสอบซี บีอาร์ แบบปกติ อีกทั$งใน
ส่ วนของการบวมตัวในนํ$าเมื/ อเพิ/มปริ มาณนํ$ายางพา
ยางพาราก้อนตัวอย่างเมื/ อ
สัมผัสกับนํ$าจะเกิดการเปลี/ยนแปลงน้อยมากเมื/อเทียบกับก้อนดิ นตัวอย่าง
ที/ ทาํ การบดอัดโดยใช้น$ าํ แบบปกติ กล่ าวคื อเมื/ อทําการผสมดิ นกับนํ$า

ยางพาราจะทําให้น$ าํ ไม่สามารถซึ มผ่านก้อนตัวอย่างเข้าไปได้ หรื อเข้าไป
ได้นอ้ ยมาก อีกทั$งเม็ดดินที/ผสมกับยางพาราจะไม่ทาํ การดูดซึ มนํ$าอีกด้วย
จึ ง สามารถสรุ ปได้ ว่ า การใช้ ย างพาราในปริ มาณที/ เ หมาะสม และ
ระยะเวลาบ่มที/เพียงพอ จะทําให้ดินสามารถปรับปรุ งคุณสมบัติทางด้าน
กําลังให้สูงขึ$น และมีการดูดซึ มนํ$าซึ/ งเป็ นปั ญหาที/ก่อให้เกิ ดการเสี ยหาย
กับโครงสร้างดินให้ลดลงได้นน/ั เอง

7. ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาที/พบนั$นในขั$นตอนการผสมนํ$ายางเข้ากับดิ นนั$นเวลาที/
ใช้ในการคลุกเคล้าเป็ นปั จจัยที/สาํ คัญที/มีผลต่อกําลังของดิ นลู กรังที/ผสม
กับนํ$ายางพาราเป็ นอย่างยิ/งโดยหากใช้เวลาในการคลุกเคล้าที/มากเกิ นไป
จดนํ$ายางพาราเกิดการขึ$นรู ปแข็งตัวก่อนการทําการบดอัดลงในโมลด์ก็จะ
ทําให้กํกาํ ลังที/ดินรับได้ลดลงและหากใช้เวลาในการผสมที/นอ้ ยเกินไปก็จะ
ทําให้น$ าํ ยางพาราซึ/ งมีความหนื ดค่อนข้างมากไม่สามารถคลุกเคล้ากับเม็ด
ดินได้ทว/ั กําลังที/ได้ก็จะลดลงเช่ นกันทําให้เมื/อบดอัดแล้วก้อนตัวอย่างจะ
ไม่รวมตัวเป็ นเนื$ อเดี ยวกันดังรู ปที/ 2ทัทั$งนี$ ในขณะที/ ทาํ การผสมกลิ/ นของ
แอมโมเนี ยที/ผสมอยูใ่ นนํ$ายางนั$นจะฝุ้งกระจายจึงควรทําการผสมและบด
อัดในที/ อากาศถ่ ายเทสะดวกและความสวมหน้ากากอนามัยในระหว่าง
การทําการทดสอบเพื/อป้ องกันการวิงเวียนจากการสู ดดมแอมโมเนี ยใน
ปริ มาณมากด้วย และอี ก ปั ญหาที/ พบนั$นคื อยางพาราเป็ นวัสดุ ที/ได้จาก
ผลผลิตจากธรรมชาติ
มชาติจึงทําให้การควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับการใช้
งานยังเป็ นไปได้ยากยางพาราที/ นาํ มาใช้จากที/ ที/ต่างกันอาจจะส่ งผลให้
กําลังของดินลูกรังที/นาํ ไปใช้ผสมยั
ผสมยังไม่คงที/มีความเคลื/อนไป

รู ปที0 2 ก้อนตัวอย่างที/แยกชั$นกันจากการใช้ระยะเวลาผสมนํ$ายางพาราที/
ไม่เหมาะสม
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Abstract
Finding a parking slot arou
around
nd the vicinity of the De La Salle University - Manila was a very
difficult task due to the availability and demands. During peak hours, st
students
udents and faculty personnel were
having difficulties finding an available parking slot that leads to traffic congestion along the area. In this
study, the researchers developed a mobile application tha
that provided drivers a real-time
time parking
parkin availability
counter that informed the drivers the current availability of parking area within the considered limitation in
this study. The researchers set up a car counting device at the entrances or exits of the parking
par
facility that
observed and tally the actual count of the cars that enters and exits and the data gathered was directed to a
mobile application that the users might view. An impact analysis followed on the effectiveness and
efficiency of the parking experience
perience of the users through comparing the obtained data by the calculation of
parking studies parameters such as the turnover rate, occupancy rate, and average waiting time to the past
parking index studies on the assigned parking facilities of Br. Andrew Gonzales, Enrique Razon Building,
Buildi
Green Court, Barn and Beach. To further assess the mobile
le application, a survey was conducted to find the
effectiveness and service of the mobile application to the users.
Keywords: Dynamic Parking Availability Sys
System, Parking Studies, EZpark mobile app, Car counter device
nowadays. In addition, these inadequacies lead to
frustrations by the students and academic staffs,
thus affecting their behaviors. In the campus of
DLSU, where the location resides in the densely
populated Metro Manila, the number of vehicles
present in the area greatly exceeds the parking
capacity of the campus’ parking facilities.
fa
The
University, as of Term 1 of school year 2014-2015,
2014
had a total of 16,477 undergraduate students, 4,228
graduate students, and 1,103 academic staff (data
retrieved from www.dlsu.edu.ph/inside/).

1.Iintroduction
Many of the students, and academic staffs
use automotive vehicles as a mode of transportation
in going to the campus. Sequentially, this situation
led to a long queue of vehicles along the area,
whether going to school to drop or visit a person in
campus,, or finding a parking slot. The inadequacy
in disseminating information in regulating parking
areas had lacked efficiency on satisfying the
demands of the increasing number of vehicles
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The main objective of this study was
wasTo
develop a dynamic parking system for the parking
facilities along Fidel Reyes St. mainly Br. Andrew
Gonzales Parking, Enrique Razon Sports Complex,
Beach parking, Barn parking, and Green Court
parking and to understand its effects and
effectiveness

2. Lliterature Review
The work of Chen, Wang, Jia, Dong, and
Li (2016) is about making parking survey efficient
in intelligent parking systems. Since the use of
intelligent sensors is emerging, it results in the
emergence and development of intelligent parkin
parking.
Their research discusses the problem of making
parking survey in intelligent systems. The parking
spaces, entrance and exit are detected to acquire the
occupation of the parking. Their group presented
three possible sensor layouts and the corresponding
algorithms. This is to obtain the characteristic index
needed in parking survey. It is possible to do
parking survey in different time and areas with the
same detection data in intelligent parking systems.
In their paper, it was shown how the magnetic
sensors
ors were laid out. Each layout has a unique
purpose and gets different data with the other
layouts. This would help the researchers on how to
gather information using magnetic sensors. The
algorithms that the researchers made considered the
average parking time, turnover of parking space,
parking utilization rate, parking concentration index
and others significant information.
The objective of this study conducted by
Shaabana & Pandeb (2016) entitled “Classification
tree analysis of factors affecting parking choices in
Qatar”, was to find the factors affecting people's
choice of parking in this rich developing country
when different parking options are available.
Parking options vary in many features including
distance to destination, paid/free, covered/open,
paved/unpaved, and guarded/unguarded. In
addition, the parking options also differed in the
ITS infrastructure deployed in the form of
intelligent parking space detection sy
system to assist
visitors to navigate to an available spot. A survey
was handed out to randomly selected visitors at the
main entrance of each of these shopping areas to
obtain a random sample of study participants. The
analysis of survey data presented here
herein provides an
interesting insight into parking choices of the
visitors that can be used in planning future parking
facilities sand managing existing parking locations.
The
findings
indicate
that
future-
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investments may be better directed towards
parkinginvestments
smart parking solutions.

3. METHODOLOGY
There were two approaches done by the
researchers for the Impact analysis of the study.
First, was to do operational analysis to the parking
facility, by parking studies and dynamic parking
availability system. Second,
Second was to perform
surveying to the users of the parking areas to assess
and evaluate the mobile app’s acceptability and to
characterize the parking facilities.
For the operational analysis, the
assessments of new operational systems of the
parking facility,
y, parking studies were performed
first. Manual counting of vehicles going in and out
of the facility with respect to time was the
researchers’ main method on obtaining data.
Calculations for the accumulation of vehicles,
occupancy rate, turnover rate, and average waiting
time were based from this obtained data.
Application of Dynamic Parking Availability
System followed afterwards the conduction of
parking studies. The procedure was similar with
parking studies, except the counting of vehicles was
being
done
ne
automatically.
This
system
disseminated real-time
time information from the
parking facilities such as the slot available, turnover
rate, occupancy rate, and average waiting time. The
system composed of a car counter device and
mobile application. The real-time
real
information
obtained from the mobile application was from the
car counter device. Data gathered from parking
studies and dynamic parking availability system
were then compared and analyzed for the impact
analysis, where parking studies (conventional
method)
thod) was set as a benchmark for the dynamic
parking availability system.
There were two survey methods conducted
after the operational analysis namely qualitative
survey, and analytical survey. Qualitative survey,
which was to measure the quality of something,
some
was used to achieve the quality and satisfaction of
the mobile app (EZpark) and the characterization of
the parking facility, which includes the parking
policy, maximum capacity, and payment schemes.
The analytical survey, which was to deduce the
most
st probable explanation for the cause of an event
that utilizes statistical analysis, was used to
distinguish
effects
of
the
dynamic
parkingavailability system by the average waiting
time, turnover rates, and parking accumulations.
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Note: Average waiting time only applies if the
parking facility is full

4. Results
4.1 Parking studies
Before the application of the Dynamic
Parking System, conventional parking studies
parameters such as the occupancy rate, turnover
rate, vacancy rate and average waiting time were
determined. This was to set the benchmark and
basis for the new system
stem as well as for comparison
of the static parking study and dynamic parking
study. A detailed analysis
nalysis was done on
only for the
Enrique Razon Building parking facility
facility, as a
representative out of the five parking facilities
within the study for this paper since it is the most
popular parking area for the students and academic
staff from the university. The
he data gathered from
the analysis were represented with graphs and
figures. Duration of data gathering was from
6:00am - 6:00pm with the usual academic day
days for
the university of Monday, Tuesday, Wedn
Wednesday,
and Thursday.

Vacancy rate is the slots left in the parking
area.
V =   
V = Vacant spaces
CACT = Actual Capacity
VIn/Out= Vehicles arriving or departing the
parking area

4.1.1 Enrique Razon Hall Parking Area
Table 4.1.1.1 Characterization of Enrique Razon
Sports Complex Parking
Attributes

Occupancy Rate is the ratio of vehicles that
occupies a parking space and the total capacity of
the parking area.
OC =




x 100

(4)

/ 

(1)

OC - Occupancy Rate

Total number of parking
spaces

242

Type of Payment

Fixed at P50

O - Number of vehicles that occupies
parking slots

Overnight parking is
P300

C - Capacity of Parking Area
Turnover rate is the average number of
vehicles that use the parking area during the study
period.



TR = 
x 100

(2)

TR = Turnover Rate

The characterization of Enrique Razon
Sports Complex Parking
rking area was shown in table
4.1.1.1 The total capacity of the parking facility is
242 vehicles, there are 30 slots reserved for faculty
use. The parking
g fare is fixed at P50; the parking
ticket is acquired through the university accounting
office. The payment rate for the overnight parking
is P300. The parking facility is a 3-storey
3
covered
parking area.

PPA - Previous Parking Accumulation of
the 15-minute interval Duration
Average waiting time is the amount of time
estimated on how long a person would wait in order
for the parking facility to be available.





30 slots allocated
exclusively for
faculty use, acquiring
of ticket through the
university accounting
Covered Parking
Area

O15 = Total Number of Vehicles le
left within
the current 15-minutes interval duration

AWT =

Additional info

(3)

AWT = Average waiting time in minutes
N = total outs per hour
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Based on Figure 4.1.1.1,
.1, the day that got
the highest
ghest accumulation of vehicles was 238 given
a 242 total capacity of the said parking area. The
vehicles started to accumulate from 6:00 am up to
7:00 am. It was also observed on Figure 5.1.4.1 that
the vehicle volume gradually increased from 10:00
am to 12:00
2:00 pm and 1:00 pm to 3:00 pm.

Wednesday had higher waiting time compared to
other days of observation from 11:00 am to 6:00
pm which means
eans that there were lesser cars that
going outside the parking. The average waiting
time is only applicable if the parking facility is full.

Figure 4.1.1.3 Average Waiting Time of Razon
Parking Facility
Figure 4.1.1.1Accumulation
Accumulation Curve of Razon
Parking Building

4.2 DYNAMIC PARKING AVAILABILITY
SYSTEM

The trend of the turnover rate of the
parking
rking facility based on Figure 4.1.1
4.1.1.2 was similar
from Monday to Thursday and relatively the same
when it comes to time. Wednesday
ednesday yielded the
highest value for turnover rate which was 4.46%
between 5:00 pm to 6:00 pm. Unlike with the other
parking facilities mentioned in this study, the
turnover rates in Enrique Razon Sports Complex
Parking does not exceed 5%, meaning the nu
number
of cars exiting the parking facility was relatively
small compared with the total number of parked
vehicles.

The distribution of the mobile application
to parking users was the main addition from the
parking study conducted beforehand. With the
mobile application users, knowing the real-time
real
value of parking slots available, turnover rate, and
average waiting timee of the parking facility, gave
them better options and basis on the current
situation of each parking facilities. Same
procedures were conducted such as the duration of
data collection (from 6am-6pm),
6am
the venue of
Enrique Razon parking facility,
facility and the academic
days of Monday, Tuesday, Wednesday, and
Thursday. The usage of figures and graphs were
also used to provide the detailed analysis.
The car counter device shown at figure
4.2.1 was composed of a micro controller,
controller Wi-Fi
module and two ultrasonic sensors
sen
on both sides. It
was put on the center island of the parking entrance
to read vehicles going in and out as shown in figure
4.2.2. In figure 4.2.3 can be seen the user interface
of the mobile app. Buttons such, as “navigation”
are additional features of the mobile app, which
helps the user navigate to the parking facility. In the
“feedback” button is where the user can access the
survey or review form. The “refresh” button is
where the user can refresh the values at his/her on
liberty.

Figure 4.1.1.2 Turnover Rate of Razon Parking
Building
Lastly, it was seen on Figure 4.1.1
4.1.1.3 that
the average waiting time was long every morning
between 6:00 am to 7:00 am and it became lesser
during the afternoon. It was also observed that
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4.2.1 Enrique Razon hall parking area
In the Figure 4.2.1.1,
.1, a similar trend
occurred for Monday, Tuesday, Wednesday, and
Thursday at the Enrique Razon parking facility.
The vehicles started building up at a fast pace from
6:00 am up to 7:45 am. Starting from
f
12:00pm
onwards. It was seen on the figure that there are
instances where the accumulation spikes to the
maximum allocation; this was because the parking
facility was considered full, only reserved vehicles
were allowed to enter the facility. Drivers who were
not catered on this parking facility would either
wait or find another parking facility.

Accumulation Curve
Razon Parking (Mobile
Application)
300
250
200
150
100
50
0

Monday
Tuesday
6:00-6:15
7:45-8:00
9:30-9:45
11:15-11:30
1:00-1:15
2:45-3:00
4:30-4:45

No. of Vehicles Parked

Figure 4.2.1. Car counter device for two-way
entrances

Wednesday
Thursday

Time

Figure 4.2.2. Set-up
up of car counter device on
Enrique Razon parking entrance

Figure 4.2.1.1. Accumulation Curve Razon Parking
(Mobile Application)
Based on Figure 4.2.1.2,
4.2.1
the graph
displayed for the turnover rate gave different trends
and results. Wednesday gave the highest value for
turnover rate, which was 4.63%. The earliest time
for the turnover rate was also during Wednesday
between 7:45am to 8:45am. The turnover rate in
this facility yielded small values, drivers wishing to
wait for a parking slot had a small chance in getting
accommodated
odated at the facility.

Figure 4.2.3. EZpark mobile application interface
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the static and dynamic data. As observed, the
dynamic data during
ing times of 7:45 am until
10:00am reached the maximum allocation, yet the
static data did not reach the maximum allocation.
This was because the parking facility became full
even if there were still slots inside, a number of
vehicles were reserved for the parking facility. The
dynamic data was adjusted to inform the users that
the parking facility did not accommodate vehicles
anymore, except for the reserved slots.
The turnover rate comparison shown in
Figure 4.3.2 was observed that the turnover rate of
thee manual counted data was higher than the
dynamic data. This was due to the lower
accumulation for the static data. Though the
turnover rate was same with the other time of the
day, except when the parking facility was full. The
turnover rate was read with the accumulation in
order to have a more accurate analyzation.

Figure 4.2.1.2. Turnover Rate Razon Parking
(Mobile Application)
It was seen on Figure 4.2.1.
4.2.1.3 that the
average waiting time was long every morning
between 6:00am to 8:00 am since no vehicles exit
at these times. It became less than
han 15 minutes when
it was 9am to 6pm. The application user would be
informed that the waiting time for a parking spot in
the facility from 9am to 6pm was less than 15
minutes. This information was useful especially for
those who are in a hurry. This is on
only applicable if
the parking facility is full, and should be observed
at the same time with the accumulation curve.

The average waiting time that
th can be seen
in figure 4.3.3 showed no difference between the
static and dynamic data. This was because the
number of vehicles that exited the parking facility
did not change; it remained the same for the static
and dynamic data.

Figure 4.3.1. Accumulation Comparison
Figure 4.2.1.3. Average Waiting Hour Razon
Parking (Mobile Application)

4.3 Comparison between Static and
Dynamic Parking System
A comparison between the manual
counting and dynamic data was presented in order
to show the difference between the two data, shown
in figures 4.3.1 to 4.3.3 A model of the
accumulation, turnover rate, and average waiting
time of Razon parking area on a Th
Thursday was
made. Only one set of model was made since the
other sets of model showed the same outcome.

Figure 4.3.2. Turnover Rate Comparison

The Firstt graph, shown in figure 4.3.1
4.3.1,
showed the difference between the accumulation of
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About 55% of the respondents,
pondents, shown in Figure
4.4.2
2 answered that they waited for 11-20mins
11
for
the parking space. The application also indicated
the average waiting time for the parking facility if it
gets full.

Figure 4.3.3. Average Waiting Time Comparison

4.4 Questionnaire Survey
Survey questionnaires were provided by the
mobile app itself and by the researchers as well
personally to the parking users. The survey
questions were assessments on the satisfactory level
of the mobile app users as well as the purpose of
the app, which was to improve the decision making
on choosing a parking facility beforehand reaching
the area and the average waiting time. Total number
of respondents and app users to this survey w
were
100. There were a total of five question
questions.
After conducting a survey regarding the
mobile application, graphs for each questi
question was
presented in Figure 4.4.1 until Figure 4.4.6
4.4.6. It was
observed that 64% of the respondents answered
“yes” when asked if the mobile application lessened
their waiting time in finding a parking space, as
seen in Figure 4.4.1.
1. With the information, the
application was said to be useful for the user sinc
since
it shortened their time in finding a parking space.

Figure 4.4.2. Inquiry on waiting time duration
durati
question
When asked if they were able to plan ahead
of time, 57% of the respondents answered
ans
yes,
shown in figure 4.4.3.
.3. By knowing how many
parking slots are still available in the parking
facility, the user got to know ahead of time if the
parking facility was about to get full, giving them
time to think for another alternative parking facility.

Figure 4.4.3. Parking anticipation question
For those who answered “yes” in the
previous question, 45% of them said that the
parking slot they considered was Beach parking
par
area, shown in Figure 4.4.4.
.4. This was due to the
high capacity of the parking facility. Also, the
fluctuating turnover rate indicated that there were
vehicles exiting the facility from time to time.
Figure 4.4.1. Mobile app lessen waiting time
question
Those who answered “yes” in the previous
question also answered a follow up question, which
was “how long they waited for the parking space”.
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all were required to answer or give review to our
mobile application. The answers were then
summarized into seven answer groups. Each of
these seven groups
roups may have one or more
individual having the same suggestions for
fo the
mobile app. In table 4.4.1,
.1, the seven answer groups
can be divided into positive points, negative points,
and other ideas. For the positive points, groups one
and three only responds positively for the mobile
app and having a total of 19 respondents, which
also had the highest respondents for a group. Still
many of the users respond to the negative points,
which are groups two, four, and five and had a total
of 11 respondents. In-group’s
group’s two and five, it can
be noted that they respond negatively to the app due
to the casual crashing and data on the app being
erratic. This was due to the mobile apps nature,
which uses Internet connection as a means to relay
data. If the Internet connection is slow, it will affect
also the data. Another cause was also the parking
sensor. Since it is an ultrasonic
ultrasoni sensor, which is
sensitive for detecting objects, there maybe a case
where the sensor read elements other than vehicles.
And lastly for the other ideas, respondents from this
group suggested new features or functions for the
mobile app. By putting more or
o increasing the
parking facilities within the vicinity of DLSU on
the mobile app, it helped the user more on deciding
where to park. And by putting facts or trivia on the
app may also increase the attractiveness of the
mobile app. Overall, by groups one and
a
three
having the majority of respondents, the mobile app
gathered good satisfaction from the users.
After conducting a survey regarding the
mobile application, graphs for each question
questi was
presented in Figure 4.4.1 and Figure 4.4.3
4.4 where it
was observed
d that not all app users benefited from
the application since there was still a portion of the
population that was not able to lessen their waiting
time and find an alternative parking facility.
f
As
seen in Figure 4.4.5,
.5, most of the app users still gave
a rating
ating of 8 for keeping them updated with the
parking behavior of the parking facility. However,
there are some app users that gave a rating of 5 and
below for different reasons such as the application
uses an internet connection to be able to acquire
information,
mation, thus connectivity to the web was
maybe an issue to other users. This was also due to
the fact that the device and mobile app developed
were still on prototype stage, thus debugging of
errors of the apps were still in the premature level.
Overall, the
he application did serve its purpose, to
provide an update to the app users the parking
behavior of all parking facilities, since most of the
app users found it helpful. In addition, suggestions
from the app users are to improve the updating of
information of the parking and to add more parking
facilities to have more options in parking.

Figure 4.4.4. Alternative parking facility
consideration question
On a scale of 1-10,
10, when asked if they were
updated with the current number of parking slots
available, 27 respondents gave a rating of 8, shown
in Figure 4.4.5. The application gave accurate
reading on how many slots were still available per
parking facility. Most of the users find the data of
the application reliable.

Figure 4.4.5. Validation question
About 56% of the respondents answered
that they were only willing to wait for about 5
minutes for a parking
king spot, shown in figure 4.4
4.4.6. If
the waiting time exceeded 5 minutes, they would go
and find another available parking facility.

Figure 4.4.6. Personal preferences on waiting time
question
The number of interview regarding on the
mobile app or suggestion answers was 35 since not
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Table 4.4.1. Summary of suggestions/reviews for
the mobile app
Suggestions/Com Suggestions/Rev Numbe
ment
iews
r of
Group
respon
dents
1
“it is helpful”
11
2
“Sometimes it
3
crashes”
3
“Simple to read
8
and view”
4
“Improve app
1
interface”
5
“Sometimes the
7
values are
erratic”
6
“Put some facts
1
or trivia of
DLSU”
7
“Put more
4
parking facilities
around DLSU”

application users would know how many parking
slots are still available
lable at the specific parking
facility.
The turnover was the ratio of number of
vehicles that left the parking facility and the
previous total number of cars parked. The turnover
rate was also a function of how heavily a parking
area was utilized. The low
w turnover rate caused by
vehicles staying for a long period of time, or
because only a small amount of vehicles leave the
parking facility compared to the number of cars
parked. The turnover rate was analyzed with the
occupancy rate.
The average waiting time is the amount of
time estimated on how long a person would wait in
order for the parking facility would be available.
The data of the average waiting time was
represented in minutes. The driver wishing to park
on a fully parked facility would have an idea on
how long the parking facility would be vacant again.

5. Conclusion/Discussion
The objective of this study was to
understand and characterize the availability of
parking slots of the parking facilities in the vicinity
of De La Salle University - Manila using a dynamic
parking availability index system. Through the use
of a mobile application
lication created, the researchers
were able to analyze and interpret the data gathered
such as the accumulation, turnover, and the average
waiting time. The interpreted data were used in the
mobile application to aid the application user in
their decision-making on where to park their
vehicle.
The characterization of the parking
facilities updated the drivers’ the basic information
about the parking facility. The characterization
included fare amount, time of operation, maximum
allocated parking slots, covered
ered or open parking
area. These characteristics affected the decision of
the driver where to park. The fare amount was one
of the biggest factors that affect the decision of the
driver. Also, knowing if the parking facility is
covered or not, affect the driver’s
river’s decision
especially if the weather is rainy.
The accumulation curve showed how many
cars were parked on the parking facility at a certain
time. Through the given data, the mobile
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Results of the survey for the mobile app
suggested that the dynamic parking availability
system helped its users in their decision-making.
Although there were errors that occurred on the app,
it was still able to deliver its purpose of
disseminating real time information from the
facility. The accumulation curve told the user how
many slots were still available in the parking
facility. If the parking facility was about to be fully
occupied, the turnover
urnover rate aided the user to pick
which parking facility was heavily utilized. The
user came to a point where he/she will choose to
wait, the average waiting time gives the user an
idea on how long could they be accommodated in
the parking facility.
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Abstract
Development of Economic Corridors in Greater Mekong Sub
Sub-region
region has brought various foreign
investments which impacted local communities socio-economic
economic and environmentally.
environmentally Human mobility can
be a significantindicative parameter explor
exploring changes of socio-economic engagements
engagement amongthe local
population.The technological
echnological development allows to shift data collection method from conventional
questionnaire survey to GPS survey by log
loggers and mobile phones;; however, bridging two data is necessary
to trace mobility changes in time-series.
series.This study assesses a long-term
term mobility data with a face-to-face
face
questionnaire and GPS logger-based
based method of data collection
collection.. Questionnaire data was indexed for
visualization of past trip data.The
The results concluded that questionnaire data can be associated with GPS
data. Tracing and visualizing changes of trips along with the project development will help understanding
how local people are responding to such enormous socio
socio-economic and environmental changes. Exploring
diverse impacts at a local level from human mobility perspective can be contributed future
futu impact
assessments for challenging rural sustainability.

Keywords: Mobility, Questionnaire Survey, Trip Visualization, GPS log, Laos,, rural area
1. Introduction
The economic transition from an isolated
country to opening up to the global economy is
creating opportunities to develop a high potential
for economic growth, development and poverty
reduction [1].Transport
ransport infrastructure developments
play a key role to facilitate trade in goods and
service, movement of capital and people in this
process.
Khammouane, Laos is located in one of the
geographically strategic areas, close to the Third
Lao-Thai Friendship Bridge and Road No.12 which
is the main route to Voung Anh deep Sea Port in
Vietnam and Southern Economic Corridor in Great
Mekong Sub-region. Along with the developed
transport infrastructure connectivity,
ivity, the rene
renewal of
the foreign investment law allowing maximum 75
years of license and land lease [2]
[2], further attracts
foreign investors. One of the largest foreign
investments in the province is a Japanese paper
plantation
investment..
This
investmenthas

expanded the plantation area of 18,200 hectares(ha)
and 3,900 ha in the central and Southern Laos,
respectively, as of 2015 March [3]. Along with the
increased paper demand in China, the paper
plantation in Laos has been prioritized as a major
global fiber supplier in the global commodity
networks [4].
These
rapid
apid
socio-economic
socio
and
transformations significantly impact on local life
style including human mobility patternsthrough
patterns
the
creation of alternative working opportunities,
leading involvement in
n non-farm
non
activities beyond
subsistence agricultural activity by restructuring
rural livelihood. Thus, evaluation
valuation of local impacts
associated with the project development from a
human mobility perspective can be one of the
interesting parameters to explore the socioeconomic engagement amongthe
among local population.
In the early transport studies, travel-related
data were largely derived from censuses or
interviews..
Accordingly,
Accordingly
computer-assisted
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telephone interview (CATI) and computer
computer-assisted
self-interviews were developed[5]..However,due to
the difficulty in collecting accurate human mobility
information,
tion, ways of obtaining human mobility
data have been shifted from questionnaire survey to
automated data collection methods such as Global
Positioning System (GPS) survey by loggers and
mobile phones. As GPS data provide highly
accurate data, this enables to make a comparison of
questionnaire and GPS travel data set mainly in
developed countries [6], [7].
As human mobility can be indicative
parameters of socio-economic
economic engagement
engagement, this
comparative study is also important in developing
countries to conduct socio-economic
economic impact
assessments in time-series.However,
However, in rural areas
in developing country like Laos,, human mobility
details obtained through face-to-face
face interviews are
ambiguous, and its reliability and changes are also
not clearly discovered.Furthermore,
Furthermore, there are
neither significant mobile phone networks nor well
consolidated geoinformatic data as in the major
cities,, which makes difficult to check the
datareliabilityfrom
from the questionnaire
questionnaire.Therefore, the
objectives of this paper are to (a) Index and
visualize questionnaire-based
based mo
mobility data, (b)
Compare the differences between questionnaire and
GPS data sets and (c) Assess
ssess mobility changes in
2005, 2010 and 2015.The research is expected to
contribute to the conversion and visualization of
questionnaire survey data and bridge it with
quantitative measurements in order to trace
dynamic individual mobility in time
time-series.

2. Data
2.1 Background of the Study Area
The study area is located in Khammouane
province, one of the major provinces targeted to
plantation investment by the government and
foreign investments
tments due to rich resources,
geographical priority, and domest
domestic and regional
road connectivity.Hinboune
.Hinboune district is one of main
target areas, locating inside the concession area
(Fig. 1). The planting areas have been expanding by
year since 2008, up to 50,000 ha targeted by the
investment. The study village traditionally depends
on agricultural activities such as paddy cultivation;
however, local people
ple started involving in this
“first-grow high-yield” (FGHY)) tree plantation
activities resulting in investment’s high presser for
generating stable supply to China.

Fig. 1Study
Study Area
Ar in Laos

2.2 Field Survey Data
A field survey was conducted with a
questionnaire and a GPS in 2015 in order to collect
information for trip behavior
behavio and personal profiles.
Stratified random sampling by sex and age was
employed to understand trip characteristics and 71
individual data was collected. Personal attributes
such as age, sex, marital status, education level,
household status, occupation and monthly
household income were collected through a prepre
tested questionnaire conducted
nducted earlier in 2014. Trip
related information such as trip origin, destination,
direction, distance, mode and duration in 2005,
2010
010 and 2015 was also collected from the
questionnaire survey. The study also employed
formal and informal interviews with key informants
such as village heads, using checklists. The data
collection also involved direct field observation.
The local language was used for communication
with local people,
e, assisted by a translator.

2.3 GPS Log Records
Wearable GPS devices such as “i-gotU
“i
USB Travel & Sports Logger – GT-600” were used
to log trips and validate the data obtained from the
questionnaires. This device is lightweight (37g)
andsmall
small (44 x 41.5 x 14 mm) with an automatic
motion detector [8] which can be worn on the waist
or clipped to clothes. The device recorded 24-hour
24
trips with a 5-second
second interval using the motion
detection mode.
de. A maximum of 38 devices was
distributed at one time to a total of 71 respondents
aged 16 years plus. Both questionnaire and GPS log
data are available from the 71 samples.
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3. Methodology
3.1 Overall Methodology
The following Fig.2 is the overall
methodology employed in this study. The
methodology focused on four major steps First,
questionnaire-based mobility data was converted to
spatiotemporal data and visualized in a movie
format. Furthermore, selected trip parameters such
as the number of trips,, trip distance
distance, and trip
duration were manually counted. Second, the
selected trip parameters as well as stay points and
moving segments, were extracted from the GPS
data. Third, thee questionnaire mobility data for
2015 wass validated using the GPS log data, based
on the selected parameters such as the number of
trips, trip distance, and trip duration. Fourth,
mobility pattern in 2005, 2010 and 2015 was
analyzed.

Fig. 2 Overall methodology

3.2 Conversion of Trip Data from the
Questionnaire Survey Data
Trip
information
obtained
from
questionnaire
survey
was
converted
to
spatiotemporal information by utilizing Geographic
Information Systems (GIS) and visualized in a
movie format. The destination is determined using
the original house location data, distance
distance, and
direction. All spatiotemporal data are list
listed in a
timeline and saved in a comma-separated
separated values
(csv) format.
mat. Simultaneously, personal attributes
such as age, sex, marital status, education level,
household status, occupation and household income,
were also integrated with the file.
Information
regarding moving trip
segments such as the
he total number of trip
trips, the total
trip distance, and trip duration was manually

extracted from the questionnaires and listed in excel
format. In this study, a single trip is defined from a
starting from a location to a destination, such as
from home to a workplace.

3.3
3 Process of GPS Log Data
After the trip data had been obtained with
GPS loggers, spatiotemporal data such as time,
latitude and longitude were extracted from the
devices. The break upof
of the trip segment was
performed to find the stay points. In this study, stay
point extraction with outlier detection and removal
technique utilized by [9] were employed using the
following Eq. (1):
Distance (pstart, pend) < D threh and
TimeDiff (pstart, pend) >Tthreh(1)
Where the parameters
paramet
Dthreh, considerable
maximum distance
ance as a stay point, and Tthreh,
minimum time spending at the same place, are
adjustable. In this study, a stay point is detected if
Tthreh> 20 minutes and Dthreh<= 150meters.
150
Based on
the calculation, stay points are extracted and are
listed by start-time, end-time,
time, duration, distance in
meters, average speed in kilometers/hour
kilometers
and the
total number of stay points. Additionally,
Additionally outlier
detection and noise removal technique were applied
by using standard deviation (σ)[9].
(σ)
Once the stay points are extracted from the
GPS data, the moving segments can be extracted.
The extracted
cted parameters in this study are total trip
distance per trip in meter,
meter duration per trip in
minutes, starting time, ending time, average speed
kilometers/hour
/hour and total points. These parameters
are calculated for a single trip by utilizing Java
language. The selected parameters from the GPS
data were summarized by utilizing
uti
the PostgreSQL.

3.4 Comparison of Two Data Sets
After processing the data, the following Eq.
(2) was employed to calculate differences in the
number of one-day
day trip, trip distance and trip
duration between the two data sets.
Relative Change (x, y) = |△|/ Max (x, y) *100 (2)
Where x is the data from the questionnaire
and y is the data from the GPS loggers. In this
process, trips made out of villages, and unfixed
trips such as daily employment at various places
within or outside the villages, were excluded.
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3.5 Analysis of Trip Behavior
Based on the level of differences
differences, the
average trip distance was analyzed
analyzed. Furthermore,
the increase rates of 2005-2010
2010 and 2010
2010-2015 by
the parameters were compared.

4. Results and Discussion
4.1 Conversion and Visualization of
Questionnaire-based Trip Data
For visualization of mobility data from the
questionnaire, the converted data was visualized
together with GPS log data (Fig.3). T
This
visualization of mobility data provides more useful
trip characteristics such
ch as trip distance, the number
of trips and trip duration by parameters than text
textbased information obtained from questionnaires.
Furthermore, visualization
isualization of Questio
Questionnaire-based
Human Mobility was displayed in Fig. 4. Trips can
be also displayed according to attributes
attributes.Illustrative
visualization is a very important tool to easily
obtain a better knowledge and understanding of the
underlying tendency behind the data [10], [11].

Fig. 3 Comparison of questionnaire and GPS data
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carried out nearby the communities, thus the
average trip behavior has
as not shown significant
differences statistically. However, visualization of
questionnaire-based
based past mobility pattern helps to
address this invisible change (Fig 5). Visualizing
the 24 hours’ mobility pattern provides an insight
into major trip destinations
ons of villagers by time and
its changes. Overlaying with another spatial data
with use of remote sensing and GIS data may help
to extract further useful
seful information explaining
causing factor of the mobility changes.

Fig. 4 Visualization of questionnaire
questionnaire-based
human mobility at 6:00 am, 9:00 am, 12:00 pm,
15:00 pm, 18:00 pm, and 21:00 pm

Table 2 Average number of trips,
trip trip distance and
trip duration by year

4.2 Comparison of Two Data Sets
To validate the questionnaire survey data,
the average differences between two data sets were
calculated as described in section 3.4
3.4. This reveals
a total of 107 trips, with a total 190.0 km trip
distance, and 2,595.0
.0 minutes of trip duration from
the questionnaires. While
hile data from the GPS
loggers shows a total of 118 trips, 168
168.9 km trip
distance, and 1,715.8 minutes of trip duration
duration. After
the GPS data processing, the
he result shows the
average differences between the two data sets as
27.5% (A), 41.3% (B), and 38.7%, respectively
(Table 1). Several studies conducted in the
developed countries showed much higher
differences between the two data sets.T
sets.The lower
magnitude of differences found in this study
allowsus to conduct the further trip analysis based
on the questionnaire-based
based trip data.
Table 1 Average number of trips,, trip distance, and
trip duration by year

(A) No. of Trips
(B) Trip Distance
(C) Trip Duration

Average differences
(%)
27.5
41.3
38.7

4.4 Change in Trip Behavior
The trends
rends of parameters in 2005, 2010 and
2015 were compared and the results of yearly
change are described in Table 2.. The results show
that the number of trips,, trip distance
distance, and trip
duration do not show significant difference
differences over a
period of 10 years (F=1.988, P>0.005,
>0.005, F=1.506,
P>0.005, and F=1.331, P>0.005,
>0.005, respectively).
This is because the plantation activities have been
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(A) No. of Trip
(B) Trip Distance (km)
(C) Trip Duration (min)

2005
1.8
3.5
46.9

2010
2.0
4.2
48.0

2015
2.1
3.9
55.7
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Fig.5 Comparison
arison of human mobility in 2005, 2010
and 2015
On the other hand, trip status and its mode
show significant differences by year (Table 3). Stay
indicates staying at a house whole a day, which can
be an important parameter to indicate changes in
regular social and economic engagement associated
with the socio-economic changes.
nges. Non
Non-trip was
decreased from the year 2005 (16.7%) to 2010
(1.4%); however, it again increased in the year
2015 (12.5%).While the motorbike/car mode
increased 4.0 times from the year 2005 (7.0%) to
2010 (27.8%); however, that of the year 2015 also
decreased to 9.7%. This inverse change can be
resulted from the change of socio
socio-economic
engagement among the local villagers. This can be
confirmed with the local engagement to the
plantation project. Indeed, most of the villagers
engaged in the project in 2010 with the use of car
pick-up
up service organized by the project. However,
their engagement has been decreased in the year
2015. One of the major influence factors of this
trend is a lower daily-based
based wage which
discouraged local participation. Local vill
villagers tend
to engage either in limited their own land
cultivation or seek trip further well
well-paid working
opportunities. Visualizing mobility pattern provides
significant insights to understand interactions of
local population against the surrounding
environmental changes.
Table 3 Trip status and transport
ransport mode by year
Non-trip

Stay

2005
16.7

2010
1.4

2015
12.5

Trip

Walk
Bicycle/Car

76.4
7.0

70.8
27.8

77.8
9.7

5. Conclusion
The intervention of foreign investments is
the significant key factor which involved local
people and community to economic activities.
activities The
technological
development
evelopment
and
increased
distribution of GPS equipped mobile phones may
provide an alternative way to collect a large volume
of trip information in future.
future This will help
understanding how local people are responding to
such socio-economic development.
development Integration of
chronological questionnaire--based trip data to GPS
survey and visualizing it in time-series
time
can be very
important to evaluate
uate chronological trip changes
along with socio-economic
economic and environmental
events. In
n this study, questionnaire survey trip
tri data
were indexed to spatiotemporal information and
visualized. Comparison of questionnaire and GPS
data sets was conducted to find out the reliability of
questionnaire data. The study concluded that
questionnaire data can be associated with GPS data
and its visualization helps to understand underlying
tendencies behind the paper-based
paper
information.
Even though, mobility data from questionnaire
ques
did
not show significant differences by year,
visualization of the data can contribute to
addressing the statistically invisible mobility
changes,which reflect the change of economic
engagement.
Tracing and visualizing changes of trips
along with the project development will help
understanding how local people are responding to
such enormous socio-economic
economic changes. Exploring
further diverse impacts with the combination of
geoinformatic data technology will contribute to
monitor future impacts for challenging rural
sustainability.

6. Recommendation
In order to trace and better explain the
change of mobility patternresulting
resulting in rapid socioeconomic and environmental changes in the study
area, continuous trip data collection is essential.
Furthermore, additional
dditional factors such as income,
occupational and land cover changes are necessary
nece
to be integrated in order to assess diverse impacts,
impacts
tendency, and causes by social parameters.
parameters
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Abstract
This study reviews the factors that affect the comfort of passengers in the major bus terminals of
Baguio City. Different criteria are considered to determine which factors significantly affect the passengers’
satisfaction.
ion. Existing terminals in Baguio City are compared to the preferences of the passengers and
certain manuals to see what areas need improvement. The result shows thatdifferent bus terminals provide
different levels of service. The data found that the lower level of service would give passengers lower
satisfaction. Improvements are needed to be done in these terminals in order to improve the level of service,
and the first step is to determine what these terminals lack. The data and responses of the bus users
user were
obtained through the use of survey questionnaires in the form of a likert scale and open-ended
open
questions.
The respondents were asked to rate the current bus service of the terminals based on the following criteria:
(1) comfort in the bus terminals, (2) duration of travel, (3) waiting time, (4) facilities provided, (5) location
of facilities, (6) comfort in the bus
bus, (7)safety and security, and (8)) overall service. The following
respondents were further divided into groups regarding their trip purpose, trip origin, travel time of trip, and
social class. To support the claim that the current bus service based on the design criteria was not
satisfactory for each group, the researchers validated the results with the use of the Analysis of Variance
(ANOVA) using the IBM SPSS Software. Results showed that not all of the design criteria presented were
significant for each group to the bus users’ rating of satisfaction. The selected facilities based on the
responses of the bus users were recommended based on th
thee least mean value of the eight design criteria.

Keywords: Bus terminal, ANOVA, Level of Service, Baguio City
1. Introduction
1.1 Problem Setting
Baguio City is one of the most famous
tourist spot in the Philippines according to City
Transporte Missions (n.d.). The city has a total area
of 57.49 square kilometers where most of the are
area
is covered with its famous pine trees. Because of its
popularity, the city has been labeled as “The
Summer Capital of the Philippines” where
thousands of tourists visits there every year.
Thousands of tourists travel to Baguio City because
they want to experience
xperience the cool climate of the city
in order to escape the heat of the country. More
people especially visit the city during its peak
season which ranges the months of Christmas and
summer season.
An article made by Abadicio (2016) stated
that during peak
ak seasons, more passengers crowd
the bus terminals even if it is last
last-minute. Even

when the bus terminals adjusted by adding more
buses, some trips got delayed because of the slow
turnover rates. Moreover, these terminals lack the
facilities to accommodatee the needs of the
passengers. Basic facilities like taxi stand, larger
and clean rest rooms, information desks, and
waiting area should be improved. With these
current conditions regarding the facilities and
service of bus terminals, the level of comfort and
satisfaction are far from what is generally desired
by the bus users.

1.2 Objectives
The researchers intend to assess the
existing level of service of the bus terminals in
Baguio City. The specific objectives of the study
are:
• To provide an inventory of the existing bus
terminals;
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•

•
•

To determine the preferences of the
passengers (user preference) regarding the
facilities and service of the bus terminals
with the use of survey;
To compare the existing facilities and
services with the passengers’ preferenc
preferences;
And to recommend improving the bus
terminals that provide the necessary
facilities that would provide a better
accommodation on the passengers.

2. Literature review
An article made by Ponrahono et al. (2016)
stated that a public bus service should provide a
good accessibility that leads to reliable, safe,
intelligent,
convenience,and
effective
of
transportation system. Apart from that, an efficient
public bus service enhances personal economic
opportunities, saves fuel, saves money and reduces
the environmental impacts. In reality, if the quality
of services is poor and unreliable, the public bus
services tend to contribute to the worsening of the
transportation system. There are issues about public
bus services
es such as the limitation of facilities, the
use of low quality of public bus facilities and
interchanges, inconvenience fleet, dispatching low
passenger trips and long waiting time.
According to Section II of the Standard
Classification and Guidelines in the Establishment,
Maintenance, and Operations of Public Transport
Terminals of the LTFRB (2008), bus terminals
should provide the following facilities: adequate
and comfortable benches or seats with backrests,
roofing that would provide enough shade to
passengers,
ssengers,
wide
entrances
and
exits,
communication
facilities,
CCTV
cameras,
information and passenger assistance counters,
appropriate signage, separate restrooms for male,
female and disabled passengers, and priority lanes
for pregnant women, those with ddisabilities, and
those travelling with small children and infants. In
addition to the guidelines regarding restrooms,
restrooms should be clean, sufficiently lighted, foul
odor-free,
free, well ventilated, running with clean water,
flush systems, toilet with seatt cover, lavatory, waste
bin, mirror, sufficient toilet paper, soap dispenser,
dry flooring, hand dryer, and functional door lock.
The Transit Capacity and Quality of Service
Manual is used to determine the appropriate designs
and standards for the terminal. The manual contains
guidance on transit capacity and quality of service
issues and the factors that influences them. It also
provides frameworks and Level of Service for the
amenities and facilities.
Based on an article by Planning Tank (n.d.),
the need, size, location, and design are the four

basic planning criteria for bus terminals. The need
is affected by the changes in demand and it is
divided into four which are accessibility, comfort
and convenience, safety, and easy processing. The
size of the terminal focuses on the flow of traffic,
system characteristics, and user characteristics. The
selection of the location would be based in the
hierarchy of transport systems and it the costs of
dispersal should be at minimum. Lastly, the design
of the terminal should be efficient and workable
with segregation of bus and non-bus
non
traffic,
segregation of pedestrian and vehicular movement,
and elimination of vehicular traffic conflict.
According
ding to the Florida Development and
Planning Lab (2008), areas with limited spaces
usually use off-street half-sawtooth
sawtooth bus bay which
provides the ideal number of loading areas for
buses. Off-street half-sawtooth
sawtooth bus bays are
preferred over parallel bus lanes
la
since parallel bus
lanes result to traffic delays due to buses
simultaneously stopping at the same time.
Bayona, et. al. (2016) specifies the different
factors that would lead to an improved terminal.
Less stops of different modes of public vehicles
would
ould be needed if an integrated terminal is made.
The methodologies used by the researchers are in a
form of a survey and looking into the current
terminal. The main concern that the surveyed
commuters had was about safety and accessibility
of the terminal.
Urbitran associates (2012) conducted an
origin/destination survey in order to identify the
busiest locations and to describe the travel
characteristics of Sussex County. The survey
mainly asked about where the correspondent was
going and where the correspondent
spondent came from. The
data gathered from the surveys were put into charts
and graphs in order to analyze the data. The method
used in the study is descriptive statistics based on
Trochim (2006) in which the researcher says are
used to be able to describe the basic features of the
data through summaries about the sample with the
aid of graphical and quantitative analysis. This type
of analysis helps in simplifying large amounts of
data.
For the analysis of the results, an F statistic
will be used. According
g to statistichowto.com
website, the F statistic is used when an ANOVA
test or regression analysis will be used to determine
the means between two populations that
significantly different. The test will tell if a group
of variable is jointly significant. It
I will also
determine if the data is statistically significant or
not. The test can be used to decide if the null
hypothesis should be supported or rejected. The
null hypothesis will be rejected if the calculated F
statistic is larger than the table F value.
valu
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3. Methodology
To be able to distinguish the existing bus
terminals in Baguio City, the researchers conducted
a thorough observation and inspection on the
current facilities while doing a walk
walk-through in the
facilities, leading to the layout of an inventory
provided by the
he researchers. Materials of
documentation supported the results, as the
researchers took photos during the process of
observation.
The survey was in the form of a likert
scale, a tool which surveys use to assess the
response of each participant in a scal
scaled manner,
from lowest to highest and vice versa. The survey
used a likert scale with the range of 1 as “Not
Satisfied” to 5 as “Satisfied”. In this case, whether
or not the respondents would prefer to ride the bus,
the survey was able to identify the effe
effects of certain
factors, and how they affect the respondents.
The data from the survey was tabulated and
graphed to be able to compare the existing bus
terminals to the preferred bus terminal design. The
mean of the responses was made to describe all the
answers
nswers taken from the survey that helped identify
which facilities are most needed in the bus
terminals. The significant levels of the data the
researchers had were obtained using IBM SPSS
Statistics (Statistical Package for the Social
Sciences). Comparing the significant values from
the level of confidence of 0.05 helped in deciding
whether or not the researchers reject or accept the
null hypothesis. The significant values also showed
that there is a significant difference among the
means between groups.

4. Results
4.1 Profile of Project Sites
The survey was taken from the four major
bus terminals in Baguio City which are Victory
Liner Bus Terminal, Dangwa Terminal, Partas Bus
Station, and Genesis Bus Station. The participants
for this study are passengers from these terminals.A
throughout inspection,
ction, the present facilities in
Victory Liner Bus Terminal, Dangwa Bus Terminal
Partas Bus Station, and Genesis Bus Station in
Baguio City to determine the level of service of
these terminals

4.2 Personal Information of the Respondents

ชื อแผนภูมิ
Yes, 152,
35%

Convenient
16%

66%
10%

2%

Cheaper

1%

Safer

4%
1%

Less travel time
No driver

Fig. 1 Number of participants who own a private
car and their purpose of choosing the bus over
bringing a private vehicle
Based on Figure 1,, passengers with lower
income mostly do not own a private vehicle. It
shows that majority of the total participants does
not own a private vehicle. For participants that own
a private vehicle, another question was asked the
reason why they chose to travel using the bus rather
than using their own vehicle. The figure also shows
that the majority of the car owners chose to ride the
bus because it costs less. The participants told that
it is cheaper to buy a bus ticket than to buy gasoline.
Another reason is it is more convenient to ride the
bus than driving their private vehicle due to long
travel time.
me. The minority is riding the bus provides
less travel time due to scheduled bus stops along
the way.

4.3 Ranking of Design Criteria based on
Income
The analysis for the responses of the
participants was divided into their monthly income.
They were divided into 5 classes as shown in Table
1.. When the group surveyed more than 400
respondents in the city of Baguio, there were no
respondents that belong in
n Class A and B. The
group had 134 respondents for class E, 99
respondents for class D, and 13 respondents for
class C. Some of the respondents did not answer
how much they earn a month which makes those
surveys not a part of this grouping.
Table 1 Classess based on Income
Monthly Income (PHP)

The purpose of the survey is to let the
passengers assess the current services offered by
the bus terminals in Baguio City whereas the likert
scale was used. The questionnaire also includes the
basic information of the passengers which includes
the monthly income and the purpose
rpose of the trip.
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Class A

200,000 and above

Class B
Class C
Class D
Class E

100,000-200,000
100,000
50,000-100,000
50,000
10,000-50,000
10,000
10,000 and below
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Table 2 Design criteria based on mean
Income Class
Type
Class E Class D Class C
Comfort

3.409

3.232

3.231

Duration of
travel

3.344

3.303

3.538

Waiting time

3.218

3.263

3.308

Facilities
provided

3.279

3.000

3.000

Location of the
facilities

3.481

3.184

2.923

Comfort in the
bus

3.224

2.969

2.923

Safety and
security

3.306

3.182

3.077

Overall service

3.466

3.323

3.077

Table 3 Classes based on difference of means
Type

Class C
-D

Class C
-E

Class D E

Comfort

-0.002

-0.178
0.178

-0.177

Duration
of travel

0.235

0.195

-0.040

Waiting
time

0.045

Facilities
provided

0.000

-0.279
0.279

-0.270

Location of
facilties

-0.261

-0.558
0.558

-0.297

Comfort in
the bus

-0.046

-0.301
0.301

-0.254

Safety and
security

-0.105

-0.229
0.229

-0.124

Overall
service

-0.246

0.090

In Table 2,, it shows that the location of the
facilities has the largest mean for class which is
3.481. Table 3 shows that the safety and security of
the bus terminal has the largest standard deviation
which is 1.269. For Table 3,
3 only the waiting time
has a positive value for the difference of means.
The Table also presents that lower social classes
gave higher scores for the different criteria except
for duration and waiting time. The difference in
mean of the different social class groups of the
duration and
d waiting time gave positive values
which mean the higher social class gave a lower
grade as compared to the lower social class. This
implies that people that belong in the higher social
class wait slightly more patiently because the time
related criteria were the only category that gave a
positive value. The mean of the overall service goes
higher as the social class goes lower. This implies
that with the same conditions in the bus terminal,
the lower class is generally more satisfied as
compared to the higher
gher class.
Table 4 ANOVA Table for Income Generated from
Using SPSS Software

0.045

Comfort
in
the
bus
terminal

Between Groups

Duration

Between Groups

F

Sig.

.727

.484

.318

.728

.199

.820

2.064

.129

Within Groups
Total

Within Groups
Total
Waiting
time

Between Groups
Within Groups
Total

Facilities
provided

Between Groups
Within Groups

-0.389
0.389

Total

-0.143
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Location
of
facilities

Between Groups

2.833

.061

1.680

.189

.431

.651

Table 5 shows the means and standard
deviation of Metro Manila and Non-Metro
Non
Manila
bus users for each design criteria given. The mean
values fall between 3 and 4 which corresponds to a
rating of neutral to satisfied. All of the design
criteria were within the said
id range for both Metro
Manila and Non-Metro
Metro Manila bus users. Overall, it
can be observed that the bus users from Metro
Manila rated higher than those who came from
Non-Metro
Metro Manila locations.

Within Groups
Total

Comfort
inside the
bus

Between Groups
Within Groups
Total

Safety
and
security

Between Groups

Table 6 ANOVA analysis for the origin

Within Groups
Comfort

Total

Between Groups

F

Sig.

1.598

.207

3.487

.063

20.175

.000

3.466

.063

2.466

.117

1.242

.266

2.635

.105

3.968

.047

Within Groups
Overall
service

Between Groups

.951

.388
Total

Within Groups
Duration
of travel

Total

Between Groups
Within Groups

Table 4 shows the different significant
values of the different criteria with respect to the
income. The null hypothesis for this set of data is
that there is no difference on the comfort in the bus
terminal, duration of travel time, waiting time,
facilities provided,
ided, location of facilities, comfort,
safety and overall service based income or social
class.
The third column in table 4 shows the
different significant levels per design criteria. The
confidence level for this research is 5% or 0.05.
None of the valuess shown in the third column are
lower than 0.05, therefore the null hypothesis is to
be accepted. This implies that income does not
affect the different design criteria. The lowest value
for the significant value for this set of data is 0.061
for location of facilities and it is not lower than 0.05
which is the confidence level.

Total
Waiting
time

Within Groups
Total
Facilities
provided

Total
Location
of
facilities

Metro Manila
Minimum

3.282

3.146

Factor

Comfort

Waiting

Maximum

3.613

3.418

Factor

Overall

Overall

Between Groups
Within Groups
Total

Table 5 Minimum and maximum means and
corresponding factors
Non-Metro
Manila

Between Groups
Within Groups

Comfort
in the bus

4.4 Ranking of Design Criteria based on
Origin

Between Groups

Between Groups
Within Groups
Total

Safety
and
security

Between Groups
Within Groups
Total

Overall
service

Between Groups
Within Groups
Total
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The Table 6 shows the significant values
for the different design criteria namely comfort in
the bus terminal, duration of travel, waiting time,
facilities provided, location of facilities, comfort,
safety and overall service. In terms of origin, the
sample size were divided into two: Bus users from
Metro Manila and Non-Metro
Metro Manila. The null
hypothesis is that there is no significant difference
between the following design criteria and the origin
of the bus users. Among the 8 design criteria, only
2 had a significant value below the 0.05 level of
confidence thus the null hypothesis for these two
criteria two were rejected. It can be said that only
waiting time and overall service had a significant
difference between the origins of the bus users
which means that the twoo factors affects the
satisfaction of the bus users regarding their use of
the bus terminal.

whose purpose is for going home, the lowest value
is 3.093 which is comfort while the maximum value
is 3.4 which is overall. It is found that comfort is
the factor that the respondents find the least while
overall assessment of the bus station
stat
is the highest
rated factor for the respondents whose purpose of
trip is for going home. For the respondents whose
purpose is for others, the lowest value is 3.478
which is duration of the bus ride while the
maximum value is 3.932 which is facilities. Lastly,
It is found that duration of the bus ride is the factor
that the respondents find the least while facilities is
the highest rated factor for the respondents whose
purpose of trip is for others.
Table 7 ANOVA table for purpose of trips

4.5 Ranking of Design Criteria based on
Purpose of Trip

Comfort in
the bus
terminal
Duration of
travel

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Waiting
Between Groups
time
Within Groups
Total
Facilities
Between Groups
provided
Within Groups
Total
Location of Between Groups
the
Within Groups
facilities
Total
Comfort in Between Groups
the bus
Within Groups
Total
Safety and Between Groups
security
Within Groups
Total
Overall
Between Groups
service
Within Groups
Total

Table 6 Minimum and maximum values of the
mean and standard deviation from each purpose
Minimum

Maximum

Purpose

Factors

Mean

Factors

Mean

Vacation

Comfort

3.11

Overall

3.392

Work

Facilities

3.222

Waiting

3.592

Going
Home

Comfort

3.093

Overall

3.4

Others

Duration

3.478

Facilities

3.932

Table 6 shows the minimum and maximum
values of the mean and standard deviation of each
purpose. For the respondents whose purpose is for
vacation, the lowest value is 3.11 which is comfort
while the maximum value is 3.392 which is the
overall. It is found that comfort
omfort is the factor that the
respondents find the least while their overall
assessment of the bus terminal is the highest for the
respondents whose purpose of trip is vacation. For
the respondents whose purpose is for work, the
lowest value is 3.222 which is facilities while the
maximum value is 3.592 which is waiting time. It
is found that facilities is the factor that the
respondents find the least while waiting time is the
highest rated factor for the respondents whose
purpose of trip is for work. For the respondents

F
1.497

Sig.
.215

.648

.585

5.257

.001

6.352

.000

3.145

.025

3.708

.012

2.892

.035

1.985

.116

Table 7 shows the ANOVA Statistical
Analysis result for the purpose of trips of the
passengers. The null hypothesis for this set of data
is that there is no difference between comfort in the
bus terminal, duration of travel time, waiting time,
facilities provided,, location of facilities, comfort of
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waiting area, safety and overall service and the
purpose of the trip of the passengers. The
significance level of each criteria of the study
should not be more than 5 % or 0.05 for the null
hypothesis to be accepted. Based on the statistical
analysis using SPSS, only three criteria have
significant values above 0.05 namely comfort in the
bus terminal, duration and overall. All of the null
hypotheses of the other factors are rejected because
their significance value from
om the results are less
than 0.05. The factors that failed the null hypothesis
are waiting time, facilities, location, comfort and
safety. These factors greatly affect the passengers’
satisfaction based on their purpose of trips such as
for vacation, work, going back to their homes and
others. The figure shows the tabulated presentation
of the results from the SPSS ANOVA Statistical
Analysis. The significance level per each factor is
listed across each factor considered.

Table 9 ANOVA Table for Travel Time Generated
from Using SPSS Software

Comfort
in the bus
terminal

Sig.

.999

.437

.894

.521

2.978

.003

1.003

.433

1.513

.151

.939

.484

1.305

.239

1.451

.174

Within Groups
Total

Duration
of travel

Between Groups
Within Groups
Total

Waiting
time

Between Groups
Within Groups
Total

Facilities
provided

Between Groups
Within Groups

4.6 Ranking of Design Criteria based on
Travel Time
The analysis found that the waiting time for
the bus has the lowest value which is 2.565. The
data shows that for the participants whose travel
time ranges from 45 mins to 5 hours has the lowest
mean value for the waiting time. The res
results imply
that people with longer travel time cannot wait
longer in the bus terminal. Another criteria that has
the lowest mean is the comfortability of the bus
terminal. The table also shows that the participants
who traveled farther gave a low score for the
comfortability. The results show that the
participants are not comfortable during their stay in
the bus terminal whereas bus terminals need to
improve their comfortability. For the highest mean,
the location of the facilities and the overall service
gave the highest score ranges from 45 mins to 5
hours are satisfied with the location of the facilities
and the overall service provided by the bus
terminals. Based on the results, it can be said that
the facilities are placed properly where it is easily
accessible for the passengers.

Between Groups

F

Total
Location
of
facilities

Between Groups
Within Groups
Total

Comfort
in the bus

Between Groups
Within Groups
Total

Safety
and
security

Between Groups
Within Groups
Total

Overall
service

Between Groups
Within Groups
Total

Table 9 presents the ANOVA result for the
travel time of the passengers. The significance level
of each criteria is more than 5% or 0.05 which
means that these results can be accepted as a null
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hypothesis. Only the waiting time was not able to
meet the confidence level of 5% which will be
rejected. It means that the waiting time affects the
comfortability of the passengers in terms of travel
time. The table also shows that different criterias,
aside waiting time, does not affect the
comfortability of the passengerss in the terminal.

5. Conclusion/Discussion
5.1 Conclusion
The main objective of this study is to
determine the level and quality of service provided
by the bus terminals in Baguio City. The study
focuses the comfortability of the passengers based
on the facilities and service provided by the
terminals. In order to assess them, a survey will be
given to the bus passengers inside the terminal. The
recommendation was made based on the results of
the survey in order to meet the needs of the
passengers. After data gathering, the results were
analyzed by the use of the SPSS program to
determine if several factors will affect the
satisfaction rating of the passengers. The several
factors consist of basic personal information of a
passenger and these are: monthly income, origindestination, purpose of the trip, and travel time.

5.2 Recommendations
The analysis of the survey results shows
that the quality of service needs to be improved so
that it can meet the needs of the passengers. The
results show that comfortability
bility has the lowest
satisfaction rating given by the passengers. Most of
the recommendation to be stated in this study will
be based on the Transit Capacity and Quality of
Service Manual (TCQSM). The manual came from
the United States. According to the m
manual, Exhibit
4-10
10 should be used to measure the key
performances that the transit agencies can use to
identify the set service standards. This exhibit can
be used to evaluate the quality of service that they
have provided for their passengers.
Table 10 Quality of Service Framework: Fixed
FixedRoute Transit
Availability

Comfort and Convenience

Frequency

Passenger Load

Service Span
Access

Reliability

Comfort in the bus and terminal
Based on the survey, comfort has the least
satisfaction rating among the others. Personal
comfort is the most important for the passengers. In
order to improve the comfortability of the bus and
the bus terminal, several factors should be
considered based on
n the manual.
• Ventilation - appropriate climate control
should be focused on. Heating should be
provided in the bus terminal due to the cold
climate in the city;
• Seat comfort - comfortability of the seats
and benches can be improved by providing
the appropriate
priate seat size, padding, and leg
room;
• Lightning - providing more lights inside the
terminal can provide more security for the
passengers;
• Informational signing - the passengers can
know the schedule of trips especially when
there is a delay of trip.
Safety and security
In the manual, safety is defined as the
potential for injury while being inside the transit
and security as the potential to become a victim in a
crime. Aside from violence, irritants should also be
controlled to ensure the passengers’ security. The
safety of the terminal can be improved by providing
more signs that warn the passengers from the
hazards and accidents that they may encounter. The
security system should be improved by
implementing stricter policies inside the terminal.
Checking
king of luggage and vehicles should be
checked more rigorously in order to avoid
unwanted events.
Passenger waiting area
In the survey, majority of the participants’
concern is the lack of waiting area in the terminal.
Frequent users commented that during
durin peak season,
the waiting area tends to be overcrowded and most
of the passengers cannot be accommodated. To
meet the demand of the passengers, the Level of
Service (LOS) will be measured based on the
average space per person as seen in Table 11. The
process
ess to design the appropriate waiting area is to
size the passenger based on this figure.

Travel Time

Source: Exhibit 4-10 of TCWSM
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Table 11Level
Level of Service for the waiting area

Table 12 Guidelines from LTFRB vs Actual
Guidelines
Actual
Adequate and
Inadequate benches
comfortable benches
(during peak
and/or seats with
hours/season), benches
backrests for waiting
with backrests
passengers
Concrete pavement and
✔
flooring
Roofing would provide
sufficient shade from
✔
heat of the sun or rain
Wide entrances and
✔
exists for easy mobility
Communication
facilities (telephone,
Telephones were
fax machines, internet,
present
etc)
Public Address System
Facilities and CCTV
✔
cameras/monitors
Information and
Present in Victory
passenger assistance
Liner Bus Terminal
counters
only
Appropriate and
✔
adequate signages
Minimal presence of
Sufficient number of
security personnel
security personnel
Located on entrances
and exits only
Separate restrooms for
Separate restroom or
male, female, and
cubicle for disabled is
disabled passengers
not provided
Not all bus terminals
Priority lane for persons
have priority lane (e.g.
with special needs
Dangwa and Partas)

2

LOS A

>= 13 ft per person

LOS B

10- 13 ft2 per person

LOS C

7- 10 ft2 per person

LOS D

3- 7 ft2 per person

LOS E

2- 3 ft2 per person

LOS F

< 2 ft2 per person

6. Acknowledgement
Source: Transit Capacity and Quality of Service
Manual
In order to achieve the highest level of
comfortability, the bus terminals should design
their waiting area at least the LOS C to avoid
overcrowding. 7 to 10 ft2 should be allocated for
each passenger in order to maintain their
comfortability.
Another guideline that should be followed
is from the Philippines’ Land Transportation
Franchising and Regulatory Board (LTFRB). The
LTFRB provided a guideline to be followed by the
bus terminals that can be found in Part II of the
Section 5 of Executive Order No. 202. The
researchers were able to check if the four bus
terminal were able to follow the guidelines where
as shown in Table 12.
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บทคัดย่ อ
การเดินเป็ นรู ปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมและเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูเ้ ดิ นทางอย่างไรก็ตามการเดิ น
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ )ซึ งมี ระยะทางระหว่างอาคารเรี ยนอยู่ในวิ สัยที เดิ นได้ไม่เป็ นที นิยมเท่ าที ควรการประเมิ น
ความสามารถในการเดิ
ในการเดิ นเป็ นกระบวนการที สาํ คัญและจําเป็ นเพือประเมินว่าโครงสร้ างพื.นฐานและสภาพแวดล้อมของทางเท้าทีมีอยูเ่ ป็ นอย่างไรและ
ปั จจัยใดทีส่งเสริ มให้มีการเดินเพิมขึ.นบทความนี
ามนี. มีวตั ถุประสงค์เพือประเมินความ
ความสามารถในการเดิ
ในการเดิ นและศึกษาการตัดสิ นใจให้ความสําคัญต่อปั จจัยที
ส่ งผลต่อการเดินภายในมหาวิ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่คณะผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้หลักการของThe
The Global Walkability Index (GWI) และ
Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-ASIA)
ASIA) ในการศึกษา และแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่ วนคือ1) การประเมินความสามารถในการเดิ
ความ
นของโครงข่าย
ทางเท้าทีมีอยูแ่ ละ 2) การสํารวจพฤติ
พฤติกรรมและปั จจัยทีส่งผลต่อการ
การเดินผลการศึกษาพบว่
พบว่า ค่าเฉลี ยของความสามารถในการเดิ นของโครงข่ายทางเท้า มี
ค่าเท่ากับ 79.39 จากคะแนนเต็ม 100ส่ส่วนปั จจัยทีส่งผลต่อการเดิน 3 ปั จจัยแรก คือ 1)การข้ามถนน 2)ความปลอดภั
ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและ
จากอาชญากรรม 3)ความพร้ อม
ของทางข้าม ตามลําดับ

คําสําคัญ:ดัชนีความสามารถในการเดิน,การเดิ
การเดินภายในมหาวิทยาลัย,การประเมินโครงสร้างพื.นฐานของการเดิน
Abstract
Walking is an environmental-friendly
friendly mode of transport within campus and it is healthy for pedestrians. However, the walking in the
Prince of Songkla University (Hat Yai campus),, where the distance between academic buildings is walkable, is not considerably
considerabl preferred. Evaluation
of walkability is a significant process and necessary to assess the conditions of existing walking infrastructure and environment
environ
and to identify the
factors influencing more walking. The objective of this paper is to evaluate thewalkability and to investigate thedecision making on factors
influencing walking in the Prince of Songkla University, Hat Yai campus. The researchers applied the concept of the Global Walkability Index (GWI)
and Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-ASI
ASIA) to the study. The study was separated into two main parts. The first part was thewalkability
evaluation of the existing footpath network.. The second part was theanalysis of walking behavior and the factors influencing walking.
walking The results
show that the average value of walkability index in the study area is 79.39 (from 100). In addition, the three main factors influencing walking are Safe
crossing (exposure, waiting time to cross, sufficient time to crossing)
crossing),Walking secureand Crossing availability respectively.
respectively

Keywords: walkability index, walkability in university
university, walking infrastructure evaluation
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1. คํานํา
ปั ญหาการจราจรติ ดขัดส่ งผลต่ อสภาพเศรษฐกิ จสังคมและ
สิ ง แวดล้ อ มของประเทศไทยมายาวนานเนื อ งจากความเจริ ญทาง
เทคโนโลยีและความสะดวกสบายในการเดิ นทางทําให้ปริ มาณการใช้รถ
ส่ วนตัวเพิ มขึ. นอย่างต่ อเนื องส่ งผลให้ โครงข่ ายคมนาคมขนส่ งที มีอ ยู่
ขยายตัวไม่ทนั และไม่สามารถรองรับความต้ต้องการทีเพิมขึ.นดังกล่าวและ
เกิ ด ปั ญ หาการจราจรติ ด ขัด ปั ญ หาดัง กล่ า วเป็ นปั ญ หาสํ า คัญ สํ า หรั บ
หน่วยงานทีเกี ยวข้องทีจะต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วนซึ งจะช่ วยบรรเทาความ
สู ญเสี ยทางเศรษฐกิจสังคมและสิ งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ปั ญหาการจราจรติดขัดทั.งปั ญหาด้านมลพิษเช่ นมลพิษทางอากาศทีส่งผล
กระทบต่ อ ความเป็ นอยู่ แ ละสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยปั ญหาด้านสถานที เช่ นการสู ญเสี ยพื.นที ไปกับการจอดรถ
การจอดรถรุ กลํ.าพื.นทีสีเขี ยวและปั ญ
ญหาด้
หาด้านการจราจรเช่ นปั ญหารถติ ด
ปั ญ หาการขับ รถผิ ด กฎจราจรรวมถึ ง การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ใ นพื. น ที ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ซึ งล้ ว นแล้ว แต่ ส่ ง ผลเสี ย ในอี ก หลายด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น
ทรัพย์สินร่ างกายหรื อจิตใจ
การแก้ปัญหาการจราจรในเขตมหาวิ ท ยาลัยสามารถทําได้
หลายวิธีแต่เป็ นทีทราบกันดีวา่ การมุ่งงเน้
เน้นการก่อสร้ างหรื อขยายโครงข่าย
ถนนให้ สามารถรองรั บการเติ บโตของปริ มาณการจราจรเป็ นวิ ธีทีใ ช้
งบประมาณค่อนข้างสู งซึ งอาจไม่เ หมาะสมกับงบประมาณที มีอยู่อย่าง
จํากัดอี ก ทั.งยังเป็ นการส่ งเสริ มการใช้รถส่ วนบุ ค คล
คลให้ เ พิมมากขึ. นไม่
สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างยัง ยืนแนวทางหนึ
ทางหนึ งซึ งนิ ยมใช้อย่าง
แพร่ หลายในต่างประเทศคื อการส่ งเสริ มการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
ควบคู่ไปกับการเดิน
การเดิ น เป็ นรู ป แบบการเดิ น ทางพื. น ฐานที ใ ช้ ง บประมาณ
พัฒ นาโครงสร้ า งพื. น ฐานรองรั บ ไม่ ม ากนัก เมื อ เปรี ยบเที ย บกับ การ
เดิ นทางรู ปแบบอื นเช่ น รถส่ วนบุคคลและรถขนส่
รถขนส่ งสาธารณะ
สาธารณะสามารถ
เข้าถึ งได้เ กื อบทุ ก ที ห มายอี ก ทั.งเป็ นการส่ งเสริ มสุ ข ภาพของผูเ้ ดิ นเอง
อย่างไรก็ตามในประเทศไทยการเดิ นยังมีอุปสรรคมากมายเช่ นสภาพทาง
เท้าทีไม่สะดวกชํารุ ดมีร้านค้ารุ กลํ.าทางเท้าเป็ นต้นรวมถึ งสภาพอากาศที
ค่อนข้างร้ อนและมลพิษข้างทางจากยานพาหนะบนถนนทําให้ผูค้ นไม่
นิ ยมเดินเท่าทีควร
งานวิจยั นี. มีเป้ าหมายเพือศึกษาการประเมินความส
ความสามารถของ
การเดิ นโดยศึ ก ษาทบทวนเพื อ หาดัช นี ช. ี วัดที เ หมาะสมกับ ปริ บ ทของ
เมื องไทยและประยุกต์ใช้ดชั นี ดงั กล่ าวในการประเมิ นความสะดวกใน
การเดิ นภายในมหาวิ ท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ เ ป็ นกรณี ศึก ษาพร้ อมทั.ง
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งโครงสร้ างพืพื. นฐานสําหรับการเดิ นทาง
ภายในมหาวิทยาลัยเพือดึงดูดให้ผคู้ นหันมาเดินมากยิง ขึ.น

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 วิธีการประเมิ
การประเมินค่ าความสามารถในการเดิน
Ministry of Urban Development (2009)
(
ได้กล่าวถึ งค่าดัชนี
การเดิ น ซึ งเป็ นค่ า ที ใ ช้ ป ระเมิ น ผลสภาวะแวดล้ อ มของการเดิ น
วัตถุ ประสงค์ข องดัช นี น. ี มีไว้เ พื อระบุ ค วามคิ ดเห็ นของคนเดิ นในด้าน
ความปลอดภัยความสะดวกสบายการเข้าถึ งของสภาวะแวดล้อมในการ
เดิ นนอกจากนี. ยงั สามารถระบุถึงปั ญหาของพื.นที น. นั ๆการตรวจสอบยัง
สามารถแนะนํ
ารถแนะนําทางเลือกทีสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาได้
ทั.งในด้านวิศวกรรมด้านการจัดการ
การให้ความรู้ และการบังคับใช้กฎหมายสําหรับดัชนี การเดิ น
(Walkability index) ของMinistry
Ministry of Urban Development (2009)
(
คํานวณ
ได้จากสมการ1
Walkability index =  ( w1 ×Availability ) + ( w 2 ×Fa
×Facility rating )  (1)

โดยที
Availability คื อการมี พ.ืนที การเดิ นคํานวณได้จากความยาว
ของทางเท้าหารด้วยความยาวของถนน
Facility rating คื อคะแนนจากการประเมิ นสิ งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนเดิน
w1แล ะ w2คื อค่ า ถ่ วงนํนํ. าห นั ก ความสํ า คั ญ ข องตั ว แ ปร
Availability และFacility rating
Ministry of Urban Development (2009) ได้สาํ รวจค่าดัชนี การ
เดินข้างต้นใน30 เมืองของประเทศอิ
ประเทศอินเดียพบว่า ค่าเฉลี ยของดัชนี การเดิ น
อยูท่ ี 0.52 (เต็ม1) โดยเมื องขนาดใหญ่
ใหญ่ได้คะแนนสู งกว่าเมื องขนาดเล็ก
เนื องจากมีสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนเดินทีดีกว่าแต่เมืองท่องเทียว
กลับได้คะแนนน้อยซึ งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเส้นทางเท้
ทางเ าทีไม่เหมาะสม
และจําเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บปรุ งเพื อส่ งเสริ มศัก ยภาพของการเป็ นเมื อ ง
ท่องเทียว
Walk Score (2011) ได้นําเสนอกระบวนการในการให้
เสนอ
คะแนนทางเท้าหรื อWalk Score
core Algorithm โดยการคํานวณคะแนนจะ
แบ่งชนิ ดของสิ งอํานวยความสะดวกทีแตกต่างกัน9 หมวด (ดังแสดงใน
ตารางที 1) โดยการให้ค ะแนนจะประเมิ นจากสถานที ต. งั จํานวนและ
ความสําคัญของสิ งอํานวยความสะดวกแต่ละประเภทการให้คะแนนจะมี
ค่าตั.งแต่0 ถึง 100 คะแนน
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ตารางที1ตัวอย่างการให้คะแนนทางเท้าด้วยWalk
Walk Score
ScoreAlgorithm
สิ6 งอํานวยความสะดวก
นํา7 หนักความสํ าคัญ
1) ร้านขายของชํา
3.00
2) ร้านอาหาร
0.75,0.45,0.25,0.225,0.225,0.225,0.2,0.2
3) แหล่งสิ นค้า
0.5,0.45,0.4,0.35,0.3
4) ร้านกาแฟ
1.25,0.75
5) ธนาคาร
1.00
6) สวนสาธารณะ
1.00
7)โรงเรี ยน
1.00
8)ร้านหนังสื อ
1.00
9) แหล่งบันเทิง
1.00
ทีมา: Walk Score (2011)
จากตารางที 1ตัวเลขในแต่ละหมวดบ่งบอกถึ งระดับนํ.าหนัก
ความสําคัญและจํานวนของสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับหมวดใดที มี
เลขนํ.าหนักมากกว่า1 ค่า(เช่น ร้านอาหาร) หมายความว่ามีการพิจารณา
ารณาให้
ค่านํ.าหนักความสําคัญมากกว่า1 จุดโดยจุดที พบเป็ นอันดับแรกจะได้
นํ.าหนักในลําดับที1 ส่ วนอันดับถัดมาจะได้รับนํ.าหนักในลําดับที 2 ซึ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในแต่ละหมวด ตามลําดับ
Walk Score (2011) ยังได้ใช้DDistance
istance decay function ดังรู ปที1
ซึ งเป็ นฟั งก์ชนั ที บอกถึ งอัตราการลดคะแนนตาม
ราการลดคะแนนตามระยะการเดิ นทีเพิมขึ. น
จากจุดเริ มต้นไปยังสิ งอํานวยความสะดวกการเดิ
การเดินซึ งคะแนนเต็มจะอยูท่ ี
ระยะทางไม่เกิ น0.25 ไมล์ (ประมาณ0.40 กิ โลเมตร
ลเมตร) จากจุดสํารวจส่ วน
ระยะทางที มากกว่านี. คะแนนจะลดลงจนเหลื อเพียงง12% ที ระยะทาง1
ไมล์ (ประมาณ1.60 กิ โลเมตร) และจะเป็ น00 ที ระยะทาง1.5 ไมล์
(ประมาณ2.41 กิโลเมตร)
ในทางปฏิ บตั ิWalk Score (2011) ได้กาํ หนดให้ใช้ความเร็ ว
เฉลียในการเดิน3 ไมล์/ชัว โมง (ประมาณ4.83 กิ โลเมตรต่อชัว โมง
โมง) หรื อ
ระยะทาง0.25 ไมล์ (ประมาณ0.40 กิ โลเมตร) ใช้เวลาเดิ น5 นาทีจากรู ปที
1แสดงให้เห็ นว่าDistance decay function สะท้อนให้เห็ นถึ งพฤติกรรม
การเดิ นที เกิ ดขึ.นจริ ง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่ าวเป็ นผลจากการศึ กษา
ของการเดิ นทางต่างประเทศ ซึ งอาจมีปริ บททั.งคนเดิ น กายภาพของทาง
เท้า และสภาพแวดล้อมทีแตกต่างจากประเทศไทย
ร้อยละของคะแนนได้

ระยะการเดิน
รู ปที6 1 Distance decay function
ทีมา: Walk Score (2011)

2.2 การศึ ก ษาการประเมิ น ความสามารถในการเดิ น ของ
ต่ างประเทศ
Krembeck (2006) ได้วิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ก ารเดิ น ในเมื อ ง
Ahmedabad ประเทศอินเดีย และกรุ งวอชิ งตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยเมื อง Ahmedabad ได้ศึ กษา 2 พื. นที ได้แก่ พื.นที Bapuและ Nagar
ส่ วนกรุ งวอชิ งตัน ดี ซีเลื อกศึกษาในพื.นที Dupont Circle และ Southeast
DC โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 386 ตัวอย่าง ซึ งการศึกษาได้แบ่งการ
ตรวจสอบออกเป็ น 3 หมวด ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย ซึ งพิจารณาจาก
ความปลอดภั ย ในการสั ญ จรและการรั กษาความปลอดภั ย จาก
อาชญากรรม 2) ด้า นความสะดวกสบายและความน่ า ดึ ง ดู ด ใจ เช่ น
ระยะเวลาและระยะทางทีคนเดินต้องใช้ในการเดินข้ามถนน
มถน พื.นทีหลังคา
คลุมทางเท้า ปริ มาณและรู ปแบบสิ งกี ดขวางบนทางเท้
ขวางบนทางเ า 3) ด้านนโยบาย
ของภาครั ฐ พิ จารณานโยบายของหน่ วยงานท้องถิ นว่ามี การสนับสนุ น
หรื อการพัฒนาโครงสร้างพื.นฐานและการให้บริ การทีเกี ยวข้องให้กบั คน
เดิ น ว่า อยู่ร ะดับ ใด วิ ธีก ารบริ หารจัด การสํา หรั บ คนเดิ น งบประมาณ
งบประมา
สําหรั บทางเท้า หรื อ การมี โครงข่ ายทางเท้
ยทางเ ารวมอยู่ในแผนแม่บท จาก
การศึกษา พบว่า 49% ของผูต้ อบแบบสอบถามในพื.นที Bapu Nagar เห็ น
พื.นผิวในการเดิ นมี ความไม่ราบเรี ยบไม่สมําเสมอ ในขณะที พ.ืนที ถนน
CG มีเพียง 28% ทีรู้สึกว่าพื.นผิวในการเดิ นไม่ราบเรี ยบ ส่ วนในเขตพื.นที
เศรษฐกิ จ พฤติ ก รรมของผู้ข ับ ขี มี แ นวโน้ ม แย่ ล ง โดย 30% ผู้ต อบ
แบบสอบถามในพื.นทีถนน CG รู้ สึกว่าผูข้ บั รถมักจะไม่ยอมให้ทางแก่ผู้
เดิ น เท้า และ 67% คิ ด ว่ า ผู้ข ับ รถใช้ ค วามเร็ ว สู ง ผลที ไ ด้ ย งั แสดงถึ ง
โครงสร้างพื.นฐานและนโยบายทีแตกต่างกันระหว่างสองพื.นที โดยถนน
CG ถูกออกแบบมาให้เน้นการรองรับยานยนต์เพราะมีถนนทีกว้าง ทาง
แยกถู ก ออกแบบสํา หรั บ การเลี. ยวที ค วามเร็ ว สู ง ในขณะที Bapuและ
Nagar ซึ งเป็ นเมืองเก่ามีถนนทีแคบและมี การแยกกันชัดเจนระหว่างคน
เดิ น เท้า กับ ยานยนต์ ผลที ไ ด้คื อ คนเดิ น เท้า มี ค วามสบายในการเดิ น
มากกว่า ส่ วนในด้านความปลอดภั
ความปลอดภัย การทีมีจาํ นวนไฟฟ้ าส่ องสว่างน้อย
ผูต้ อบแบบสอบถามใน Bapuและ Nagar รู้สึกว่ามีความปลอดภัยน้อยกว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามในพื.นทีถนน CG ซึ งเป็ นย่านเศรษฐกิจ
Gota et al. (2010) ได้สาํ รวจดัชนี การเดิ นของเมืองต่างๆ ใน
ทวีปเอเชี ย โดยยึดเกณฑ์การประเมินของ Krembeck (2006) แต่การศึกษา
นี. ไม่รวมขั.นตอนการนับจํานวนผูค้ นเดินเท้าทีเดินผ่านไปมาในช่ วงเวลาที
สํารวจและความยาวของเส้นทางทีสาํ รวจ โดยให้เหตุผลว่าวิธีการนี. อาจมี
จุดบกพร่ องคือ ผูค้ นทีเดิ นอาจให้ขอ้ มูลทีมีอคติ โดยไม่รู้ตวั หากต้องเดิ น
เป็ นระยะทางยาว ยกตัวอย่างเช่ น เส้ นทางที มีโครงสร้ างพื.นฐานอย่าง
เพียงพอและมี การเดิ นหนาแน่ นมากไม่ควรได้รับการประเมิ นที สูงกว่า
เส้นทางที มีโครงสร้ างพื.นฐานอย่างเพียงพอแต่มีความหนาแน่ นในการ
เดิ นน้อย การใช้ประโยชน์ ในตัวเองไม่ควรนํามาใช้เ ป็ นตัวแปรในการ
ประเมิน นอกจากนี. ทาง Gota et al. (2010
2010) ได้เสนอนํ.าหนักความสําคัญ
ของตัวแปรทีใช้ในการประเมินแต่ละตัวไว้ดว้ ย
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Hung et al. (2010) ได้ประเมินค่าดัชนี การเดิ นในฮ่องกง ตาม
วิธีการของ Krembeck (2006) และGota et al. (2010
2010) ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบมากกว่ าครึ งมี ค วามพอใจกับ สิ งอํานวยความสะดวก
สําหรั บคนเดิ นเท้าที มีออยูยูใ่ นเมื อง ส่ วนผูท้ ี ไม่พอใจต้องการให้ปรั บปรุ ง
ไฟฟ้ าส่ องสว่าง ความสะอาด เพิมความกว้างของทางเท้า ลดปริ มาณ
การจราจรและความเร็ วบนท้องถนน กําจัดอุปสรรคในเส้นทางเ
ทางเท้าและ
เพิมจุดข้ามถนน รวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ ิการ
จากการศึ ก ษาค่ า ดั ช นี ก ารเดิ น ข้ า งต้ น ยัง เป็ นที ส งสั ย ถึ ง
ความคลาดเคลื อนที แตกต่างกันจากทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่าง Manaugh
and El-Geneidy (2011) ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบความรู้ สึกของผูค้ น
ในการตอบแบบสอบถามในพื.นที ต่างกันว่ามี ก ารตอบสนองที ต่างกัน
หรื อไม่ โดยการศึ ก ษานี. ได้ ใ ช้ ข ้อ มู ล การเดิ น ทางออกจากบ้า นของ
ประชาชนในเมื
ระชาชนในเมืองมอนทรี ออล ซึ งสํารวจจากจุดเริ มต้นไปยังจุดปลายทาง
ทดสอบความสัมพันธ์ของคะแนนการเดิ นจากบ้านไปสถานที ต่างๆใน
ขณะที มีก ารควบคุ มพฤติ ก รรมการเดิ นของแต่ ล ะบุ ค คล ลัก ษณะของ
ครั วเรื อ นและรู ปแบบการเดิ น ทาง จากนั.นทํา การแบ่ งกลุ่ มให้ มีค วาม
ผสมผสานกัน ผลการศึกษาพบว่าาการเดิ
การเดิ นทางทัว ไปที ไม่ใช่ การเดิ นทาง
เพือไปทํางานจะมี ความสัมพันธ์ กบั ค่าดัชนี ก ารเดิ นที สูงมากที สุด และ
ครั วเรื อนที มีทางเลื อกในการเดิ นทางจะมี ค วามอ่ อนไหวในการเลื อก
มากกว่า กล่ า วคื อ จะเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางที ห ลากหลายมากกว่ า
ครอบครัวทีมีทางเลื อกน้อยกว่า จากการศึกกษาครั
ษาครั.งนั.นสามารถสรุ ปได้ว่า
ดัชนี การเดิ นไม่มีความคลาดเคลื อนทีเกิ ดจากสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการ
เดินทางของแต่ละครัวเรื อน
Cerin el at. (2007) ได้ศึกษาความน่าเชื อถือและการสอบเทียบ
การรับรู้และเข้าใจในการเดินทางด้วยวิธีการเดิ นของประชาชนในฮ่องกง
โดย ทําการศึกษาด้วยข้ข้อมูลทีได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 124 ตัวอย่างซึ ง
อยูใ่ นวัยทํางานทีได้รับการคัดเลื อกจากสถานที แตกต่างกันในด้านความ
หนาแน่นของทีอยูอ่ าศัยและการเชื อมต่อของโครงข่ายถนนและมีการแบ่ง
ตามระดับต้นทุนทางสังคม ผลการศึกษาทีได้ พบว่า ผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเขตที
มีบา้ นพักหนาแน่
นาแน่ นจะมี ปริ มาณการเดิ นมาก แต่ว่าการใช้พ.ืนทีโครงข่าย
ถนน โครงสร้างพื.นฐานและความปลอดภัยในการเดินกลับอยูใ่ นระดับตํา
ขณะที ผูม้ ี รายได้สูงจะชอบเดิ นเท้าเฉพาะการพัก ผ่อนหย่อนใจในที ทีมี
การจราจรเบาบางและอาชญากรรมน้อย
การศึกษาระดับการให้บริ การของทางเท้านั.นยังสา
สามารถนําไป
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทีมีผลต่อระดับการให้บริ การของทาง
เท้าได้ด้วย โดย Wei et al. (2007) ได้ศึกษาวิ ธีก ารประเมิ นระดับ
ให้บริ การของทางเท้าโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ สึก
ของคนเดิ นเท้ากับสภาพถนน สิ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพและ
การจัดการจราจรด้
จราจรด้วยวิธีการประเมินผลทางสถิ ติได้ใช้โปรแกรม SPSS
ปั จจัยทีมีผลต่อระดับการให้บริ การของทางเท้า สามารถนําไปสร้ างเป็ น
แบบจําลองความถดถอย (Regression Model) เพือหาความสัมพันธ์ของ

แต่ละปั จจัยทีมีผลกับระดับการให้บริ การของทางเท้า ผลการศึกษาพบว่า
ปริ มาณรถจักรยาน ปริริ มาณยานพาหนะ ปริ มาณคนเดิ นเท้า การเข้าออก
ของยานพาหนะที ข วางทางเท้า และระยะทางระหว่างทางเท้ากับถนน
เป็ นปั จจัยทีมีผลต่อระดับการให้บริ การคนเดินเท้าอย่างมีนยั สําคัญ
ค่าดัชนี การเดิ นสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายเช่ น การ
วางแผน Gallimore et al. (2011) ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของการเดิ นระหว่างเมืองที วางรู ปแบบผังเมืองแบบทัว ไปกับเมืองที วาง
รู ปแบบเมืองเป็ นแบบบล็อก โดยได้ประเมิ นความสัมพันธ์ของการรับรู้
ของการเดินและกิ จกรรมการเดิ น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนออกเป็ น
5 ระดับขั.น จาก 3 ชุ มชน ซึ งศึ กษาอยู่ในโรงเรี ยน 2 แห่ ง ในเมื องใหม่
ต้นแบบซึ งเป็ นการผสมผสานระหว่างชุมชนชานเมืองกับแหล่งเก็บสิ นค้า
จากการตรวจสอบกิ จกรรมในการเดิ นพบว่าเมื องใหม่ ทีจดั รู ปแบบผัง
เมื องแบบบล็อก มี ค วามปลอดภัยในการจราจรมากกว่า ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมมากขึ.น มี ความหนาแน่ นและความหลากหลายทีเหมาะสม
เป็ นทีน่น่าพอใจมากกว่า และเส้นทางของเมื องใหม่ จะดี กว่าในด้านของ
ความปลอดภัย ในการจราจรและการเข้า ถึ ง อย่า งไรก็ ต ามชานเมื อ ง
แบบเดิ มจะมีความหนาแน่ นทีมากกว่า ส่ วนความสัมพันธ์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ผูป้ กครองและเด็ ก สามารถรั บรู้ ได้ว่าเส้ นทางของผังเมื องใหม่ มีค วาม
เหมาะสมมากว่าเส้นทางแบบเดิ ม การออกแบบเส้นทางทีระบุการใช้งาน
ทีชดั เจนทําให้เด็กรู้ สึกว่ามี ความปลอดภัยในการเดิ นมากขึ.น นอกจากนี.
เส้นทางของผังเมืองใหม่ทีจะมี เส้นทางซึ งมุ่งหน้าสู่ โรงเรี ยนโดยตรงทํา
ให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ.น
การเดิ นยังเป็ นวิธีหนึ งของการออกกําลังกายที ได้ประโยชน์
ระโยช
การทราบค่าปริ มาณการเดิ นในแต่ละวันยังสามารถนําไปศึกษาต่อในเชิ ง
สาธารณะสุ ขได้ โดย Frank et al. (2005) ได้ศึกษาผลกระทบจาก
สิ งแวดล้อมทางกายภาพทีมีผลต่อกิ จกรรมการเดิ นทางตามวัตถุประสงค์
ในพื.นทีเขตเมือง ในการศึกษามีการใช้ระบบ GIS ในการเก็บข้อมูลการ
ใช้ทีดิน ความหนาแน่นของบ้านเรื อนและการเชื อมต่อของโครงข่ายถนน
และทําการวัดร่ วมกับค่าดัชนี ของกิ จกรรมการเดิ นด้วย การเก็บข้อมูลได้
จากกลุ่ มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ หญ่ 357 คน ผลการศึกษาทีได้จากการสํารวจ
การใช้ทีดิน ความหนาแน่นของบ้านเรื อน และความหนาแน่
และความหน นบริ เวณทาง
แยกมีความสัมพันธ์กบั จํานวนเวลาของกิ จกรรมทัว ไปทีทาํ ในแต่ละวัน
นอกจากนี. พบว่า 37% ของกลุ่มตัวอย่างมี ค่าดัชนี กิจกรรมการเดิ นที สูง
มาก คือ 30 นาที/วัน ซึ งเป็ นค่าทีแนะนํา และมี 18% ทีมีค่าดัชนี การเดิ นที
น้อยและพบว่าผูท้ ีมีกิจกรรมการเดินมากมีแนวโน้
นว มทีจะทํากิจกรรมทัว ไป
มากกว่าผูท้ ีเดินน้อยกว่า 30 นาที/วัน ถึง 2.4 เท่า
การสํารวจดัช นี ก ารเดิ น ส่ วนใหญ่ นิยมนําข้อมู ล มาตรฐาน
อ้างอิ งมาจาก www.walkscore.com ซึ งเป็ นเว็บไซท์ทีให้ขอ้ มูลเกี ยวกับ
วิธีการทํา walk score และวิธีการประเมินคะแนนต่างๆ Dustin et al.
(2012) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ walk score และ transit score ของ
เว็บไซท์ขา้ งต้น โดยประยุกต์ขอ้ มูลทีได้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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(GIS) เพือวัดกิ จกรรมการเดิ นของประชาชนและความพร้ อมของระบบ
ขนส่ งสาธารณะ โดยแบ่งพื.นทีสาํ รวจเป็ นโครงข่ายถนนขนาด 400 เมตร
และ 800 เมตรร และใช้ขอ้ มู ลที ได้จากนัก เรี ยนและผูป้ กครองจํานวน
1,292 ตัวอย่าง ข้อมูล GIS ถู กนํามาใช้วดั วัตถุประสงค์ในกิ จกรรมการ
เดิ น ที ห ลากหลายของครั ว เรื อนและความพร้ อ มของระบบขนส่ ง
สาธารณะ นอกจากนี. Dustin et al. (2012) ยังได้คาํ นวณสหสัมพันธ์
ระหว่างกิ จกรรมการเดิ นกับระบบขนส่ งสาธารณะในเชิ งพื.นที พบว่า
walk score มีนยั สําคัญกับพื.นที 400 เมตร ในขณะที transit score จะมี
นัยสําคัญกับพื.นทีขนาด 800 เมตร การศึกษานี. ให้ขอ้ สังเกตว่า walk score
นั.น ให้ ผ ลที แ ม่ น ยํา ดี ใ นด้ า นเครื องมื อ ที ใ ช้ ป ระเมิ น สิ ง อํา นวยความ
สะดวกสบายในการเดิ น ของชุ ม ชนและความพร้
ความพร้ อ มของระบบขนส่ ง
สาธารณะ เช่น ความหนาแน่นของร้ านค้าปลี ก ความหนาแน่ นของสถาน
กี ฬาและพื.นทีเปิ ดโล่ ง ความหนาแน่ นของทางแยก ความหนาแน่ นของ
ครัวเรื อน และความถีของจุดขึ.นรถไฟใต้ดิน อย่างไรก็ตาม walk score จะ
มีความเหมาะสมกับพื.นทีทีมีขนาดกว้างมากกว่า
จากวิธีการหลากหลายเพือประเมินการเดิ น ดังทีกล่าวไปแล้ว
ซึ งใช้วิธีการทีแตกต่างกันออกไปเกียวกับการประเมินเชิ งคุณภาพหรื อเชิ ง
ปริ มาณ ทั.งวิธีการสุ่มตัวอย่างและการให้คะแนน ยกตัวอย่างเช่ น Ministry
of Urban Development (2009) ของอินเดี ยใช้ค่าดัชนี การเดิ นทีเป็ นตัว
บอกถึงงความพร้
ความพร้ อมของทางเท้าและระดับสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนเดินเท้า MOUD ได้ทาํ การประเมินโครงสร้างพื.นฐานของเมือง ในการ
ประเมินโดยใช้ตวั ชี. วดั 3 อย่าง ได้แก่ 1) ระยะเวลาทีตอ้ งรอสัญญาณไฟ
เพือข้ามถนนของคนเดิ นเท้า(วินาที /คน) 2) ระดับของไฟส่ องสว่างบน
ถนนและสัดส่ วนของทางเท้
งทางเท้าทีมีความกว้างมากกว่า 1.2 เมตร ทีมีอยูใ่ น
เมื องนั.นๆ ข้อจํากัดของวิธีการนี. คือ ยังมี ความยุ่งยากในการประเมิ นตัว
แปรที จาํ เป็ นอื นๆ เช่ น ในด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในการข้ามถนน ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ด้านโครงสร้ าง
พื.นฐานสําหรับผูพ้ ิการ ฯลฯ
ในขณะที การประเมิ นเส้นทางเท้า www.walkscore.com จะ
ขึ. นอยู่กบั ระยะทางจากจุ ดที ตอ้ งการศึ ก ษาไปสู่ สิ งอํานวยความสะดวก
ร้านค้าใกล้เคียง โดยใช้เป็ นระบบการให้คะแนน คือไม่สนใจจํานวนของ
รถยนต์และพิจารณาถึ งความหนาแน่ นของการใช้ประโยชน์ทีดิน แม้ว่า
วิ ธี ก ารของ www.walkscore.com จะง่ าย แต่ วิธี ก ารนี. ไม่ ไ ด้ประเมิ น
คุ ณภาพของสิ งอํานวยความสะดวก เช่ น ความกว้างของทางเท้า ความ
เรี ยบของทางเท้ า การออกแบบการจราจร ความปลอดภั ย จาก
อาชญากรรมและความปลอดภัยในการข้ามถนน ซึ งจะทําให้ในบางพื.นที
มีคะแนนทีสูงถ้ามีการประเมินโดยใช้วิธีน. ี
สุ ด ท้ า ยวิ ธี การที ง่ า ยที นิ ยมใช้ ก ั น มากที สุ ด คื อ “Global

ทําการสํารวจภาคสนามใน 4 พื.นที ประกอบด้วย ย่านการค้า ย่านที อยู่
อาศัย แหล่งสถานศึกษา และจุดศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ ง การสํารวจ
ยังระบุถึงความพึงพอใจของคนเดิ นเท้า การวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ
และการวางระบบของหน่ วยงานเป็ นการประเมินด้วยวิธีการเชิ งคุณภาพ
การประเมิ นนั.นครอบคลุ
นครอบคลุมถึ งค่าพารามิ เตอร์ สําคัญที หลากหลาย จะให้
ข้อมูลทีเฉพาะเจาะจงและเห็ นภาพได้ง่าย ซึ งจะแสดงถึ งสภาพแวดล้อม
การเดินในปั จจุบนั และระบุพ.นื ทีทีตอ้ งมีการปรับปรุ งได้ชดั เจน

3. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาของงานวิจยั นี. ประกอบด้วย การอธิ บายขอบเขต
และลักษณะพื.นที ศึกษา การประเมิ
ประเมิ นความสามารถในการเดิ นและการ
สํารวจพฤติกรรมและปั จจัยทีส่งผลต่อการเดินโดยมีรายละเอียดดังนี.

3.1 ขอบเขตและลัลักษณะพืน7 ทีศ6 ึกษา
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ (ม.อ.) วิ ท ยาเขตหาดใหญ่
มี พ.ื น ที ร วมประมาณ 1.1ตารางกิ
ตารางกิ โ ลเมตร มี ค วามยาวโครงข่ า ยถนน
ทั.งหมดประมาณ 38 กิ โลเมตร และมีความยาวโครงข่ายทางเท้
ย
าทั.งหมด
ประมาณ 12.1กิโลเมตร โครงข่ายทางเท้าทีพิจารณาในการศึกษาแบ่งเป็ น
3 แบบ (รู ปที 2) คือ 1)ทางเท้าปูพ.นื ผิวมีหลังคาคลุม 2)ทางเท้าปูพ.ืนผิวไม่
มีหลังคาคลุม 3)ทางเท้
ทางเท้าระดับเดียวกับถนน ทั.งนี. ไม่พิจารณาทางลัดผ่าน

1)
2)
3)
รู ปที6 2 รู ปแบบทางเท้าทีพิจารณาในการศึกษา

3.2 การประเมินความสามารถในการเดิน
3.2.1 ปัจจัยทีใ6 ช้ วเิ คราะห์ ความสามารถในการเดิ
ความสามารถในการเดิน
ในการประเมิ นสภาพที เอื. อต่ อการเดิ นจะใช้ระบบประเมิ น
ค่าพารามิ เตอร์ ทีสําคัญในเชิ งคุ ณภาพ (Krembeck,
(
2006) การประเมิ น
เส้นทางจะทําให้ได้ภาพรวมทีบ่งบอกถึงสภาวะทีเป็ นอยูไ่ ด้ชดั เจนขึ.นเพือ
การออกแบบและปรั บ ปรุ ง สภาวะแวดล้อมให้ เ หมาะสมกับ การเดิ น

Walkability Index” ทีพฒั นาขึ.นโดย H. Krambeck
Krambeckและนําไปใช้กบั เมือง

ยิ ง ขึ. นไปคํา อธิ บายความหมายของตั ว แปรที ใ ช้ ป ระเมิ น แสดงดั ง

ต่างๆในทวีปเอเชี ยโดย CAI–Asia มีการวิเคราะห์คุณภาพในการเดิ นทั.ง

ตารางที2

ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดิ น การสํารวจการเดิ น
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ตารางที62ตัวแปรทีใช้ตรวจสอบและคําอธิ บายความหมาย
ลําดับที6

ตัวแปร
ความต่อเนื องของ
ทางเท้า

คําอธิบาย
มีการปะปนระหว่างคนเดินเท้ากับ
1
การขนส่ งรู ปแบบอืนบนถนน
มีจุดข้ามถนนเพียงพอกับความ
ความพร้ อมของ
ต้องการเป็ นการป้ องกันอันตรายกับ
2
ทางข้าม
คนเดินเท้าทีไม่ระมัดระวังข้ามถนน
นอกจุดทีกาํ หนด
สิ งอํานวยความ
ความสะอาดเป็ นทีพอใจและมี
3
สะดวกสําหรับการ ความสะดวกสบายสําหรับคนเดิน
เดิน
เท้า
พฤติกรรมของผู้
พฤติกรรมของผูข้ บั รถทีมีต่อคน
4
ขับขี
เดินเท้าเช่นการหยุดให้ทาง
เมือต้องการข้ามถนนเวลาทีใช้ใน
การรอคอยและข้ามถนนรวมถึง
5
การข้ามถนน
เวลาทีให้คนเดินเท้าข้ามถนน
บริ เวณทางแยก
วณทางแยก(ไฟแดง)
ความพร้ อมของสิ งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนเดินเท้าเช่น
สิ งอํานวยความ
ม้านัง ไฟถนนห้องนํ.าสาธารณะซึ ง
6
จะช่วยเพิมความน่ าดึงดูด
สะดวกทัว ไป
ใจและความสะดวกสบายของการ
เดินให้กบั บริ เวณโดยรอบ
ความพร้ อมของโครงสร้ างพื.นฐาน
สิ งอํานวยความ
7
สะดวกสําหรับผู้
สําหรับผูพ้ ิการและการวางตําแหน่ง
พิการ
ทีเหมาะสม
การมีสิ งกีดขวางทั.งถาวรและ
สิ งกีดขวาง (ทั.ง
ชัว คราวบนทางเท้าทีส่งผลกระทบ
8
แบบถาวรและ
ต่อความกว้
กว้างของทางเ
งของทางเท้าทําให้
ชัว คราว)
ประสิ ทธิ ภาพในการเดินลดลงเกิด
ความไม่สะดวกกับคนเดินเท้า
ความรู้สึกทัว ไปของการรักษาความ
ความปลอดภัยจาก
9
ปลอดภัยจากอาชญากรรม
อาชญากรรม
ตลอดช่วงถนน
ทีมา: Krembeck (2006)
การประเมิ น ในพื. น ที ศึ ก ษาจะแบ่ ง ระดั บ การให้ ค ะแนน
ออกเป็ น 5 ระดับตั.งแต่ 1 (ตําทีสุด) ถึ ง 5 (สูสู งทีสุด) โดยผลการสํารวจจะ
นํามาแสดงผลในรู ปแบบของค่าดัชนี ซ ึ งจะแสดงความละเอียดในระดับ
ทศนิ ยม 1 ตําแหน่ งหรื อรู ปแบบระบบการให้ ค ะแนนจาก 0 (คะแนน
ตําสุ ด) ถึง 100 (คะแนนสู งสุ ด)

3.2.2 การคํานวณค่ าดัชนีความสามารถในการเดิน
การสํารวจค่าดัชนี การเดิ นเป็ นการสํารวจทีใช้ขอ้ มูลทีได้จาก
คนในพื.นทีน. นั ซึ งแต่ละพื.นทีจะให้ความสําคัญในการปรับปรุ งโครงสร้ าง
พื.นฐานทางเท้าและสิ งอํานวยความสะดวกทีแตกต่างกันไปการใช้ขอ้ มูล
เชิ ง ลึ ก ที ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ค นเดิ น เท้า จะต้อ งพิ จ ารณาตามลํา ดับ
ความสําคัญของตัวแปรต่างๆในการเดิน
การให้ระดับนํ.าหนักของตัวแปรจะช่ วยให้การวางแผนระบุ
สิ งทีตอ้ งการปรับปรุ งได้ง่ายขึ.นพื.นทีทีมีสภาพทีดีอยูแ่ ล้วก็จะปรับปรุ งใน
ส่ วนทีดอ้ ยอยูส่ ่ วนพื.นทีไหนทียงั ไม่พฒั นาก็ตอ้ งทําการพัฒนาในทุกด้าน
หรื อเฉพาะด้านตามความจําเป็ นของพื.นที น. ันแต่วิธีน. ี ก็ไม่เป็ นแน่ ชัดว่า
ควรจะให้น. าํ หนักกับตัวแปรแต่ละตัวว่าควรมีระดับนํ.าหนักเท่าไรขึ.นอยู่
กับผูป้ ระเมินค่านํ.าหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวแปรแสดงดังตารางที3
ตารางที6 3 การแบ่งสัดส่ วนนํ.าหนักความสําคัญของตัวแปร
ระดับนํา7 หนัก(%)
ลําดับที6
ตัวแปร
1
ความต่อเนื องของทางเท้
งของทางเ า
15
2
ความพร้ อมของทางข้าม
5
3
การบํารุ งรักษาและความสะอาด
10
4
พฤติกรรมของผูข้ บั ขี
10
5
การข้ามถนน
10
6
สิ งอํานวยความสะดวกทัว ไป
5
สิ งอํานวยความสะดวกสําหรับ
7
10
ผูพ้ ิการ
สิ งกีดขวาง
8
10
(ทัทั.งแบบถาวรและชัว คราว)
คราว
9
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม
25
ทีมา: CAI-Asia (2010)

3.3 การสํารวจพฤติ
พฤติกรรมและปัจจัยทีส6 ่ งผลต่ อการเดิน
คณะผูว้ ิจยั สํารวจข้อมูลพฤติ กรรมและปั จจัยที ส่งผลต่อการ
เดินด้วยแบบสอบถามทีทีจดั ทําขึ.นโดยแบ่งข้อคําถามเป็
ถาม น3ส่ วนคือส่ วนที1
เป็ นการสอบถามข้อมูลพฤติ กรรมการเดิ น เช่ น จุดทางและจุดปลายทาง
เส้นทางเดิ นประจํา เวลาในการเดิ น ความถี ในการเดิ น ส่ วนที 2 เป็ นการ
สอบถามทั ศ นคติ ต่ อ ความสะดวกในการเดิ นโดยนํ า 9 ปั จจั ย
(ดังตารางที 3) มาเป็ นปั จจัยในการพิจารณา (รายละเอียดของปั จจัยอธิ บาย
ในหัวข้อถัดไป) และส่ วนที 3 เป็ นการสอบถามข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
การสํารวจได้สุ่ มตัวอย่างนันักศึกษาบุคลากรและบุคคลทัว ไป
จํานวน 100ตัวอย่าง(ตัวอย่างดังรู ปที 3)เพื
เพือศึกษาถึ
ษา งข้อมูลพฤติกรรมการ
เดินบนเส้นทางทีเดินประจําและปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อการเดิน
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รู ปที6 3 การสํารวจแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง เป็ น ผลการสํา รวจลัก ษณะทาง
กายภาพของทางเท้า ผลการสํา รวจข้อมู ล พฤติ ก รรมการเดิ น ผลการ
สํารวจทัศนคติต่อปั จจัยทีสําคัญสําหรั บการเดิ น และลักษณะทัว ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี.

รู ปที6 5 ทางเท้าปูพ.นื ผิวมีหลังคาคลุม

4.1 ผลการสํารวจลัลักษณะทางกายภาพของทางเท้ า
จากการสํ า รวจลั ก ษณะทางกายภาพของทางเท้า ภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สามารถแบ่ งรู ปแบบทางเท้าออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ 1) ทางเท้าปูพ.ืนผิวมีหลังคาคลุม 22) ทางเท้าปูพ.ืนผิวไม่มี
หลังคาคลุ ม 3) ทางเท้าระดับ เดี ยวกับถนน ซึ งได้นําข้อมู ล ข้างต้น ไป
จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google
Google My Maps)
Maps)ดังรู ปที4

รู ปที6 6 ทางเท้าปูพ.นื ผิวไม่มีหลังคาคลุม

รู ปที6 4 ทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จากการสํา รวจโครงข่ า ยทางเท้า พบว่ า ทางเท้า ปู พ.ื น ผิ ว มี
หลังคาคลุม มีความยาวทั.งหมดโดยประมาณ 3,100
100 เมตร (รู ปที 5) ทาง
เท้าปูพ.ืนผิวไม่มีหลังคาคลุม มีความยาวทั.งหมดโดยประมาณ 7,000 เมตร
(รู ปที 6) และทางเท้าระดับเดี ยวกับถนนมีความยาวทั.งหมดโดยประมาณ
2,000 เมตร (รู ปที 7 )

รู ปที6 7 ทางเท้าระดับเดียวกับถนน
จากการสํ า รวจพื. น ที ศึ ก ษา พบปั ญ หาทางกายภาพ เช่ น
1) รถจอดบนทางเท้าทําให้ทางเท้าไม่มีความต่อเนื อง 2) หลังคาแตกชํารุ ด
ทําให้เกิดอุปสรรคในการเดินช่วงฤดูฝนหรื อหลังคาอาจจะร่ วงหล่นลงมา
ได้ 3) ไม่มีทางข้ามม้าลาย และ4) ผิวทางเท้าไม่เรี ยบ ดังรู ปที 8
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จากการสํารวจจุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดิ น ดังรู ป
ที 9 พบว่า ส่ วนใหญ่จุดต้นทางการเดินอยูใ่ นเขตหอพัก เช่ น หอ 10 (ร้ อย
ละ 15) หอ 8 (ร้ อยละ 8 ) ตามลําดับ รองลงมา คื อ โรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ คิดเป็ นร้อยละ 7
ส่ วนจุดปลายทางการเดิ น คื อ โรงช้าง (ร้ อยละ 24) ซึ งเป็ น
พื.นทีทีนิยมของนักศึกษาเพราะมีท. งั ร้านอาหารมากมาย
1)

2)

3))

4)

รู ปที6 8 ปั ญหากายภาพของทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

4.2 ผลการสํารวจข้ข้ อมูลพฤติกรรมการเดิน

รู ปที6 9 จุดต้นทางและปลายทางการเดิ น
จากสัดส่ วนของจุดต้นทางปลายทาง โรงช้างเป็ นพื.นทีทีมี
คนนิ ยมไปมากถึ งร้ อยละ 24 (รู ปที 9) ซึ งจากทีคณะวิจยั ได้สอบถาม
พบว่าจุดประสงค์การเดิ น คื อ เพือไปรับประทานอาหาร (ร้ อยละ 28)
ส่ วนอันดับสอง คื อ อื น ๆ เช่ น เพือไปหาหมอที โรงพยาบาล เพือไป
อ่านหนังสื อทีห้องสมุด เพือไปแข่งกีฬาทีศศููนย์กีฬา (ร้อยละ 26) อันดับ
สาม คื อ เพื อไปเรี ยนที คณะต่ าง ๆ เช่ น คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ค ณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็ นต้น
ดังรู ปที 10

รับประทานอาหาร

28%

อืน ๆ

26%

เรี ยน
ซื. อของกิน/ของใช้
ทํางาน

19%
11%
10%

รู ปที6 10 วัตถุประสงค์การเดิน
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จากการสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเดินของกลุ่มตัวอย่าง
ในพื. นที ศึก ษา พบว่า เวลาเฉลี ยในการเดิ น เท่ ากับ 9.54 นาที ซึ งค่ า
เบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.47 นาที และความถี ในการเดิ น เท่ากับ
1.31 ครั.ง/วัน ซึ งค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.39
39 ครั. ง/วัน ดังตาราง
ที 4
ตารางที6 4 ผลการสํารวจเวลาและความถี
เวลาและความถีในการเดิน
เวลาในการเดิน
ความถีในการเดิน

ค่ าเฉลีย6
9.54 นาที
1.31 ครั.ง/วัน

ตารางที6 5 ลักษณะทัว ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ

สั ดส่ วน
27%
ชาย
เพศ
หญิง
73%
ความบกพร่ อง
ไม่มี
84%
ทางร่ างกาย
เดินไม่ได้
16%
< 20ปีปี
50%
21-30 ปี
30%
อายุ
31-40 ปี
17%
41-50 ปี
3%
มัธยมต้น
13%
มัธยมปลาย
9%
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 1
11%
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 2
12%
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 3
11%
อาชี พ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 4
6%
สู งกว่า ปี 4
2%
นักศึกษาปริ ญญาโท
2%
บุคลากร ม.อ.
ม
7%
บุคคลทัว ไป
27%
ไม่มี
16%
จักรยาน
14%
ยานพาหนะที
จักรยานยนต์
37%
ใช้ประจํา
รถยนต์
19%
รถเข็นผูพ้ ิการ
14%
ในส่ วนของความบกพร่
ความบกพร่ องทางร่ างกาย พบว่า ส่ วนใหญ่
ร้ อ ยละ84ไม่
ไม่ มี ค วามบกพร่ องทางร่ า งกาย และผูก้ ลุ่ ม ตัว อย่างที ไ ม่
สามารถเดิ น ได้ คิ ดเป็ นร้ า ยละ 16 สํา หรั บยานพาหนะที ใ ช้ ประจํา
พบว่ า อัน ดับ หนึ งคื อ จัก รยานยนต์ (ร้ อ ยละ 31) อัน ดับ สอง คื อ
รถยนต์ (ร้ อยละ 19 )อัอันดับ สาม คื อ ไม่ มียานพาหนะ (ร้ อยละ 16)
อันดับสี คือ จักรยานและรถเข็
รถเข็นผูพ้ ิการ (ร้อยละ 14 เท่ากัน)

ค่ าเบี6ยงเบนมาตรฐาน
5.47 นาที
1.39 ครั.ง/วัน

4.3 ผลการสํารวจทัทัศนคติต่อปัจจัยทีส6 ําคัญสําหรับการเดิน
จากการสํารวจทัศนคติ ต่อปั จจัยที สําคัญสําหรั บการเดิ น
ของกลุ่มตัวอย่าง (ดังรู ปที 11) พบว่า ด้านการข้ามถนน มีอตั ราส่ วนที
มากที สุด คิ ดเป็ น ร้ อยละ 14.1 รองลงมาคื อ ด้านความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม คิดเป็ นร้อยละ 13.1 ความพร้ อมของทางข้าม พฤติกรรม
ของผูข้ บั ขี ความต่อเนื องของทางเท้า การบํารุ งรักษาและความสะอาด
สิ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ ิการ คิดเป็ นร้อยละ 13 12.8 12.6 9.9
9.5 ตามลําดับ และสุ ดท้ายปั จจัยด้านสิ งอํานวยความสะดวกทัว ไปและ
ด้านสิ งกี ดขวาง(ทั.งแบบถาวรและชัว คราว) เป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญ
น้อยที สุดสําหรั บการเดิ น เพี ยงแค่ ร้อยละ 7.5 ทั.งสองปั จจัย ซึ งโดย
ภาพรวมพบว่าปั จจัยด้านความปลอดภัยของคนเดิ นเท้าเป็ นปั จจัยที
สําคัญทีสุดของคนเดินเท้า

6. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
บทความนี. ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายทาง
เท้า พฤติ ก รรมการเดิ น และปั จ จัย ที สํา คัญ สํ า หรั บ การเดิ น ภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จากผลการสํารวจลักษณะทางกายภาพ
ของโครงข่ ายทางเท้า พบว่า โครงข่ า ยทางเท้ามี ค วามยาวโดยรวม
ประมาณ 12.1 กิโลเมตร ซึ งยังไม่ครอบคลุมทั.งพื.นทีของมหาวิทยาลัย
และยังมี ปัญหาด้านกายภาพทั.งด้านความสะดวกสบายของการเดิ น
และความปลอดภัย ของผู้ใ ช้ ง าน ส่ ว นผลจากการสํ า รวจข้ อ มู ล
พฤติ กรรมการเดิ น พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
นให มีการเดิ นทางไปยัง
โซนศูนย์อาหาร คือ โรงช้าง และโซนหอพัก คณะผูว้ ิจยั ยังได้สาํ รวจ

รู ปที6 11 ร้อยละของปั จจัยทีส่งผลต่อการเดิน

4.4 ลักษณะทัว6 ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสุ่ มสัมภาษณ์ แบบสอบถามกลุ
กลุ่มตัวอย่างนัก เรี ยนนัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ม.อ. และบุ ค คลทัว ไป จํา นวน 100 ตัว อย่ า ง
สามารถสรุ ปลักษณะทัว ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ดดังั ตารางที 2 ซึ งพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย และเพศหญิง ในสัดส่ วนนร้ อยละ27 และ 73
ตามลําดับส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ50) อยูใ่ นช่ วงน้น้อยกว่า 20 ปี รองลงมาคือ
ช่วง 21-30 ปี (ร้อยละ30) และอืนๆ (ร้อยละ20)ดัดังตารางที 5
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ทัศ นคติ ต่ อ ปั จ จัย ที สํา คัญ สํ า หรั บ การเดิ น พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นความ
ปลอดภัยของคนเดิ นเท้า ประกอบด้วย การข้าามถนนอย่
มถนนอย่างปลอดภัย
ความปลอดภัย จากอาชญากรรม ความพร้ อ มของทางข้ า ม และ
พฤติ กรรมของผูข้ บั ขี เป็ นปั จจัยที คนเดิ นเท้าให้ความสําคัญที สุดต่ อ
การเดิ น ดัง นั.น คณะผู้วิ จ ัย เห็ น ควรเสนอให้ ห น่ ว ยงานที เ กี ย วข้อ ง
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งพื. น ฐานให้ มี ค วามปลอดภั ย และ
สะดวกสบายมากยิง ขึ.น สําหรับการศึกษาในอนาคตควรมีการพิจารณา
ทางลัดผ่านซึ งปั จจุบนั ยังงมีมีผใู้ ช้งานบางส่ วนใช้เส้นทางนี.อยูป่ ระจําและ
ควรวิเคราะห์ปัจจัยสําหรั บการเดิ นแยกแต่ละเส้นทาง เพือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานทีดียงิ ขึ.น
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โทรมตามสภาพการใช้
ทรมตามสภาพการใช้ง าน ดังนั7นจึ ง ได้มีก ารนํา นํ7ายางพาราธรรมชาติ ม าใช้ เ พื$ อเป็ นการปรั บปรุ งคุ ณสมบัติท างวิ ศวกรรมของแอสฟั ล ต์ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ที$ จะนํานํ7ายางพาราธรรมชาติ มาใช้ผสมกับแอสฟั ลต์ให้ มากที$ สุดเพื$อหวังที$ จะเป็ นการลดปริ มาณการใช้แ อสฟั ล ต์ โดยกําหนดอัตรา
ส่ วนผสมระหว่าางแอสฟั
งแอสฟัลต์กบั นํ7ายางพาราธรรมชาติ 100:0 , 95:5 , 90:10 , 85:15 , 80:20 ตามลําดับ แล้วนํามาทําการทดสอบเปรี
การทดสอบ ยบเทียบ ค่าเพนิ เทรชัน
ค่าจุดอ่อนตัว ค่าร้ อยละการหลุ ดลอก ค่ าความยืดตัวค่ าเสถี ยรภาพโดยวิ ธีมาร์ แชลล์ และ ค่ าความต้านทานการลื$ นไถล ซึ$ งจากผลการทดสอบใน
ห้องปฏิบตั ิการข้างต้นนั7น อัตราส่ วนที$มากที$สุดที$สามรถนํานํ7ายางพาราธรรมชาติมาผสมกับแอสฟัลต์น7 นั อยูท่ ี$อตั ราส่ วน 90:10

คําสําคัญ:นํ7ายางพาราธรรมชาติ , แอสฟัลต์
Abstract
Transportation is important factor to develop the country. The transportation that easy to access is land transportation by using vehicle.
The increasing of road using due to the increasing of transport affects to defect of the road. It has using of Natural Rubber Latex to improve the
Engineering properties of Asphalt. Objective of study is combination Natural Rubber Latex with Asphalt in the most ratio to reduce
r
using of Asphalt.
We set combination ratio of Natural Rubber Latex and Asphalt 100:0 , 95:5 , 90:10 , 85:15 , 80:20 Then compare Penetration test Softening Point test
Resistance to Stripping of Aggregates and Binder Ductility test Marshall Apparatus Skid Resistance. The results of the laboratory
labora tests show the
maximum ratio of Natural Rubber Latex with Asphalt aas 90:10

Keywords: Natural Rubber Latex ,Asphalt
1. คํานํา
ถนนที$นิยมทําการก่ อสร้ างในประเทศไทยมี สองประเภทซึ$ ง
ได้แก่ ถนนคอนกรี ต และถนนลาดยางมะตอย ซึ$ งถนนสองประเภทนี7 มี
คุ ณสมบัติที$ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น อายุการใช้งาน ความแข็งแรงทนทาน
รวมถึ งราคาการก่อสร้ าง ซึ$ งถนนในประเทศไทยส่ วนใหญ่แล้วล้วนเป็ น
ถนนที$ ก่ อ สร้ า งจากการลาดยางมะตอยเพราะมี
มะตอยเพราะมี ร าคาที$ ถู ก กว่ า ถนน
คอนกรี ตแล้ว ซึ$ งแม้ว่าอายุการใช้งานของถนนยางมะตอยจะน้อยกว่าแต่
การก่ อสร้ างและการซ่ อมบํารุ งสามารถทําได้ง่ายกว่าถนนคอนกรี ต ซึ$ ง
เมื$อมองถึ งสาเหตุของถนนที$ เกิ ดจากการชํารุ ด ส่ วนหนึ$ งย่อมมาจากการ
ใช้งานและปริ มาณจราจรที$เพิ$มขึ7นทําให้ถนนเกิดดการชํ
การชํารุ ดส่ งผลให้ตอ้ งมี
การซ่อมบํารุ งถนนลาดยางมะตอยอยูบ่ ่อยครั
ครั7 ง จึงทําให้เกิดแนวคิดที$จะนํา
ยางพาราธรรมชาติ มาใช้ใ นการปรั บปรุ งคุ ณสมบัติทางวิ ศวกรรมของ

แอสฟั ล ต์แ ละนํา นํ7า ยางพาราธรรมชาติ เ ข้า มาแทนที$ แ อสฟั ล ต์ใ ห้ ไ ด้
ปริ มาณมากที$สุดโดยใช้เกณฑ์ของกรมทางหลวงเป็ นตัวควบคุมคุณภาพ
ของแอสฟั ลต์ โดยใช้การทดสอบ เปรี ยบเทียบ ค่าเพนิ เทรชัน ค่าจุดอ่อน
ตัว ค่าร้อยละการหลุดลอก ค่าความยืดตัวค่าเสถี ยรภาพโดยวิธีมาร์ แชลล์
ค่ า ความต้า นทานการลื$ น ไถล เป็ นการทดสอบเปรี ยบเที ย บระหว่
บระ า ง
แอสฟั ลต์กบั แอสฟั ลต์ผสมนํ7ายางพาราธรรมชาติ โดยคาดหวังว่าจะเป็ น
การเพิมความคงทนให้
$มความคงทนให้กบั แอสฟัลต์และนํ7านํ7ายางพาราธรรมชาติมาใช้ให้
ได้เยอะที$สุดโดยคุณสมบัติของแอสฟัลต์ยงั อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ$ งจากปั จจัยดังและความสําคัญดังกล่ าวจึงทําให้เกิ ดแนวคิ ด
การนํา นํ7ายางพารามาใช้ ก ับ งานถนนซึ$ งนอกจากจะเป็ นการพัฒ นา
คุ ณสมบัติข องแอสฟั ล ต์ แล้วยัง เป็ นการกระตุ
นการ
้น ราคาของนํ7า ยางพารา
ทางอ้อมอีกด้วย
200

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
Management
18 August 2017
Bangkok, Thailand

2. วัตถุประสงค์
วัตถุ ประสงค์ข องบทความนี7 เ พื$ อคุ ณสมบัติข องแอสฟั ล ต์ที$
ผสมกั บ นํ7ายางพาราธรรมชาติ โดยมี เ ป้ า หมายที$ จ ะใช้ น7 ํายางพารา
ธรรมชาติเข้ามาแทนที$แอสฟั ลต์ให้มากที$สุดแต่คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ยังอยูใ่ นมาตรฐานของกรมทางหลวง

3. ขอบเขตของงานวิจยั
งานวิ จยั การปรั บ ปรุ ง คุ ณสมบัติข องแอสฟั ล ต์ผ สมด้ว ยนํ7า
ยางพาราธรรมชาติน7 นั ได้นาํ มาตรฐานการทดสอบวัสดุของกรมทางหลวง
เข้ามาใช้เป็ นตัวเปรี ยบเทียบมาตรฐาน โดยใช้การทดสอบ ค่าเพนิ เทรชัน
ค่าจุดอ่อนตัว ค่าร้ อยละการหลุดลอก ค่าความยืดตัวค่าเสถี ยรภาพโดย
รภาพโดยวิธี
มาร์ แชลล์ และ ค่าความต้านทานการลื$นไถล ในการทดสอบคุณสมบัติซ$ ึ ง
ในการทดสอบจะใช้แอสฟั ลต์ชนิ ด AC 60/70 และนํ7ายางพาราที$ใช้ใน
การทดสอบมาจากศูนย์วิจยั การยาง จังหวัดสงขลา ซึ$ งมี ปริ มาณเนื7 อยาง
ร้อยละ 32

4. ทบทวนงานวิจยั ทีเ; กีย; วข้ อง
วิ สุ ทธิu ศุ ก ลรั ตน์ (2543)ได้
ได้ ท ํ า การศึ กษาและรายงาน
สถาบันวิจยั ยางในอิ นเดี ยได้เ ริ$ มทดลองใช้น7 าํ ยางสดผสมแอสฟั ลต์ 2%
นํามาราดถนนระหว่างเมือง ทรี วานดรัม และโคตายัม โดยทําการราดถนน
เป็ นระยะทาง 1 กิ โลเมตร แล้วทําการเปรี ยบเทียบกับ ถนนราดแอสฟั ลต์
ธรรมดา ปรากฏว่า ถนนราดแอสฟัลต์ตอ้ งซ่ อมผิวถนนใหม่ในระ
นระยะเวลา5
ปี ต่อมา และในปี ที$ 10 ก็ตอ้ งทําการซ่ อมบํารุ งอีกครั7งในขณะที$ถนนที$ราด
ด้ ว ยแอสฟั ล ต์ ผ สมยางธรรมชาติ 2%ยัยัง มี ส ภาพดี โ ดยไม่ ต้ อ งทํา การ
ปรับปรุ งเป็ นระยะเวลา 14 ปี และได้มีการขยายผลไปทัว$ ประเทศ ซึ$ งจาก
ข้อมูลหลายการทดลองสรุ ปได้ว่าการผสมยางธรรมชาติยืดอายุถนนได้ไม่
ตํ$ากว่า 50 % โดยค่าใช้จ่ายในการราดผิวถนนเพิ$มขึ7 น 16%เมื$ อผสมยาง
ธรรมชาติ 2%กับแอสฟัลต์
พรทิพย์ และคณะ (2546) ได้กล่าวสรุ ปเกี$ ยวกับแอสฟั ลต์ผสม
ยางพาราที$ ได้ทาํ การทดลองในประเทศไทยโดยอัอัตราส่ วนผสมยาง 2 – 3
%กับแอสฟัลต์โดยนํ7าหนักเพียงสามารถเพิ
เพิ$มคุณภาพแอสฟั ลต์ให้มีจุดอ่อน
ตัวที$อุณหภูมิสูงขึ7นถึง 60°C
ซึ$ งปั จจัยสําคัญในการผสมแอสฟัลต์กบั ยางพารา คือ ความร้ อน
และเวลาที$ ใ ช้ใ นการผสมนํ7ายางพาราธรรมชาติ
พาราธรรมชาติ ซ$ ึ งงจากข้อมู ลการศึ ก ษา
ทดลองดัง กล่ า วพบว่ า แอสฟั ล ต์ ซี เ มนต์แ ละแอสฟั ล ต์ค อนกรี ต ซึ$ งมี
ส่ วนผสมของยางพาราหรื อยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติที$ดีข7 ึนหลายประการ
เมื$อเทียบกับยางแอสฟัลต์AC 60/70
ธี รยุทธ อุดมสิ นประเสริ ฐ และคณะ(2556)
(2556) ได้ศึกษาคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรี ตที$ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 40-50
โดยตัวอย่างที$ใช้ศึกษาทั7งหมดคือตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรี ต จากโรงผสม

และตัวอย่างที$เจาะจากงานก่อสร้ าง ซึ$ งเก็บมาระหว่างการก่อสร้ างแปลง
ทดสอบทางหลวงหมายเลข 352ซึ$ งเป็ นโครงการบูรณะทางโดยนําวัสดุผิว
ทางเดิ มกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ยาง Polymer Modified Asphalt ในชั7นผิว
ทางและใช้ยาง AC 40-50 และ AC 60--70 ในชั7นรองผิวทางการทดสอบ
กระทําในห้องปฏิ บตั ิ การด้วยวิธีการทดสอบโมดูลสั คื นตัว การทดสอบ
การแตกร้าวเนื$ องจากความล้าแบบให้แรงดึงทางอ้อมและการทดสอบการ
ยุบตัวแบบไดนามิคคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟั ลต์คอนกรี ตที$
ใช้ยางAC 40-50 ในงานวิจยั นี7 พบว่ามี ค่าสอดคล้องกับผลงานวิจยั อื$ นที$
ทดสอบโดยกรมทางหลวงซึ$ งผลแสดงว่ว่าช่ วงของแปลงทดสอบที$ช7 นั รอง
ผิวทางเป็
เป็ นวัสดุแอสฟั ลต์คอนกรี ตที$ใช้ยางAC
าง 40-50 มีค่าการแอ่นตัวตํ$า
กว่าและเกิดความเสี ยหายน้อยกว่าช่วงอื$นในแปลงทดสอบดั
ในแปลงทดสอบ งนั7นจึงควรมี
การนํ7า AC 40-50 มาใช้ในงานก่อสร้ างถนนที$มีปริ มาณการจราจรปาน
กลางถึงมากแทน AC 60-70
กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ และคณะ(2558) ได้ทาํ การศึกษาและทดลอง
การนํานํ7ายางพาราธรรมชาติ แ ละยางแผ่นรมควันมาปรั บคุ ณสมบัติทาง
วิศวกรรมในอัตราส่ วนผสมที$แตกต่างกันกับแอสฟัลต์ชนิ ด AC 60/70 โดย
เปรี ยบเที ยบคุ ณสมบัติต่างๆดังนี7 คือ จุดอ่อนตัว จุดวาปไฟ ค่าความหนื ด
ค่าเพรเนเทชัน$ มวลที$เปลี$ยนแปลง และความต้านทานการยุบตัวแบบถาวร
จากผลการทดสอบต่างๆพบว่า การผสมยางพาราข้นอัตราส่ วน ร้ อยละ 5
และเศษยางแผ่น ร้ อยละ 3 ลงในยางแอสฟั ลต์ชนิ ด AC 60/70 ทําให้
คุณสมบัติติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื$ อมประสานดีที$สุดและเมื$อเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติระหว่างนํ7ายางข้นและยางแผ่น พบว่า การผสมนํ7ายางข้นลงใน
แอสฟั ลต์ให้ คุ ณสมบัติข องวัสดุ เชื$ อมประสานที$ ดีกว่าการผสมยางแผ่น
อย่างไรก็ตามกระบวนในการผสมนํ7ายางข้นนั7นทําได้ยากกว่าการผสมยาง
แผ่น เนื$ องจากมี
จากมี การเกิ ดฟองพวยพุ่งเมื$ อได้รับความร้ อนในขั7นตอนการ
ผลิตวัสดุเชื$ อมประสานอาจทําให้ผูท้ าํ การผสมเกิ ดอันตรายจากฟองที$พวย
พุง่ นี7 ได้
ปรเมษฐ หอมหวลและคณะ
ละคณะ(2559) ได้ทาํ การนํานํ7ายางพารา
ธรรมชาติ มาผสมกับแอสฟั ลต์ชนิ ด AC 60/70ซึ$ งได้แบ่งเป็ นอัตราส่ วนที$
ใช้ในการผสมได้แก่ 100:0
:0 , 95:5 , 90:0 , 85:15 , 80,20 , 75:25 และ 70:30
โดยทําการทดสอบหาค่าเพรนิ เทชัน ค่าจุดอ่อนตัว และค่าร้ อยละการหลุด
ลอก ซึ$ งผลการทดสอบค่ า นํ7ายางพาราธรรมชาติ ที$ ผ สมกับ แอสฟั ล ต์
AC60/70 จะช่วยเพิ$มอุณหภูมิสาํ หรับค่าจุดอ่อนตัวและทําให้ค่าร้อยละของ
การหลุ ดลอกอยูยูใ่ นระดับดี กว่าแอสฟั ลต์AC 60/70 ที$ไม่ผสมนํ7ายางพารา
ธรรมชาติแต่ในอัตราส่ วนที$ผสมตั7งแต่85:15
85 นั้นกําลังที่ใช้ดึงวัสดุให้หลุด
ออกนั้นง่ายกว่าปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกําลังของวัสดุแอสฟัลต์ที่ผสมกับ
มวลรวมในการก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง จากการทดสอบดั งกล่ า ว อั ต ราส่ ว นของน้ํ า
ยางพาราธรรมชาติ
ธรรมชาติ ที่มาผสมกั บ แอสฟั ลต์ นั้นควรไม่ เกิ นร้ อ ยละ 10 โดย
น้ําหนัก
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5. วิธีการศึกษา
5.1 อัตราส่ วนตัวอย่ างทีใ; ช้ ในการทดสอบ

5.5 การทดสอบหาร้ อยละการหลุดหลอกโดยวิธี (Plate Test)
ขั7นตอนการทดสอบคื อนําตัวอย่างแอสฟั ลต์มาให้ความร้ อน
แล้วเทเตรี ยมเข้าถาดจากนั7นนําวัสดุ มวลรวมเข้ามาวางไว้ในถาด ซึ$ งใช้
จํานวนถาดละ 25 ก้อน ซึ$ งในแต่ละอัตราส่ วนนั7นใช้จาํ นวน 2 ถาด เมื$อนํา
วัสดุ มวลรวมมาวางบนยางมะตอยในถาดแล้วจากนั7นนําเข้าตบเอาที$
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว$ โมง แล้วจากนั7นจึงพาไปแช่
นํ7า อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซี ย สเป็
เป็ นจํา นวน 4 วัน แล้ ว นํา ไปแช่ น7 ําที$
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ต่อ 1 ชั$วโมง จากนั7นจึ งนําถาดที$ มีวสั ดุมวล
รวมมาดึ
มาดึ งวัสดุ มวลรวมออกแล้วให้คะแนนยางมะตอยที
ะแ
$ ติดกับผิวหน้า
วัสดุมวลรวม

ในการทดสอบหาคุ ณสมบัติของแอสฟั ล ต์ AC 60/70 ได้
กําหนดอัตราส่ วนผสมเพื
เพื$อใช้ในการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ดังแสดงในตาราที$ 1
ตารางที; 1 แสดงอัตราส่ วนที$ใช้ในการทดสอบ
ตัวอย่าง

ปริ มาณร้อยละ (โดยนํ7าหนัก)

สัญลักษณ์

แอสฟัลต์ AC 60/70

นํ7ายางพารา

1

100

0

AC 100:0

2

95

5

AC95:5

3

90

10

AC90:10

4

85

15

AC85:15

5

80

20

AC80:20

5.6 การทดสอบหาค่ าความยืดตัว
นําแอสฟั ล ต์ไปให้ค วามร้ อนที$ อุณหภู มิประมาณ 140 องศา
เซลเซี ยส แล้วนํามาใส่ แบบหล่อทิ7งไว้ที$อุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาทีใช้
ใบมี ดเผาไฟปาดตัวอย่างให้เรี ยบและเต็มแบบแล้
แบ วทําการประกอบแบบ
หล่อเข้ากับเครื$ องทดสอบและค่อยๆเดิ นเครื$ องทดสอบและทําการบันทึก
ค่าที$ยดื ออกไป

5.7 การทดสอบค่ค่ าเสถียรภาพโดยวิธีมาร์ แชลล์
5.2 การเตรียมตัวอย่ างสําหรับทดสอบ
ในการเตรี ยมตัวอย่างสําหรับทดสอบต้องเตรี ยมยางแอสฟั ลต์
ชนิ ด AC 60/70 แล้วนํามาชัง$ หานํ7าหนักจากนั7นนํานํ7ายางพาราธรรมชาติ
มาชัง$ หานํ7าหนักสําหรับที$จะใช้ผสมเป็ นอัตราส่ วนสําหรับการทดสอบซึ$ ง
เมื$อได้วสั ดุท7 งั สองตามอัตราส่ วนแล้วนําแอสฟั ลต์ชนิ ด AC 60/70 ไปให้
ความร้ อนแล้วค่อยนํานํ7ายางพาราธรรมชาติ เข้ามาผสมแล้วทําการกวน
ผสมเพื$อให้เนื7 อวัสดุท7 งั สองเข้าเป็ นเนื7 อเดี ยวกันซึ$ งการกวนนี$ สามารถลด
การเกิ ดฟองที$ เกิ ดจากการให้ความร้ อนของวัสดุได้ เมื$ อวัสดุ ท7 งั สองเข้า
เป็ นเนื7 อเดียวกันแล้ววก็ก็พกั ไว้เพื$อใช้ในการทดสอบหาต่อไป

การทดสอบหาค่าเสถี ยรภาพนั7นต้องนําวัสดุมวลรวมจํานวน
1,200 กรัมไปอบที$ อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซี ยส แล้วจากนั7นจึ ง
นําไปผสมกับตัวอย่างแอสฟั ล ต์ที$ ได้ใ ห้ ความร้ อนประมาณ 145 องศา
เซลเซี ยส ทําการผสมเพื$อให้วสั ดุมวลรวมและแอสฟั ลต์เข้ากันจากนั7นจึง
นําไปใส่ ในโมลล์ แล้วทําการตํา 75 ครั7ง ทั7งด้านหน้าและด้านหลัง แล้ว
ทิ7งตัวอย่างไว้แล้วค่อยนําก้อนตัวอย่างออกจากแบบ
ออกจากแบบจากนั7นจึงนําไปหาค่า
ความหนาแน่น และนําไปกดหาค่าเสถี ยรภาพ ซึ$ งก่อนกดนั7นต้องนําก้อน
ตัวอย่างไปแช่ ในนํ7าที$มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลาประมาณ 30
นาที แล้วจึงนําไปกด

5.3 การทดสอบหาค่ าเพรนิเทชัน

5.8 การทดสอบหาค่ าความต้ านทานการลื;นไถล

ในการทดสอบนี7 นํา แอสฟั ล ต์ ไ ปให้ ค วามร้ อ นที$ อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 80-90 องศาเซลเซี ยส แล้วใส่ ไว้ในถ้วยทดสอบจากนั7นตั7งไว้
เพื$อให้แอสฟัลต์เซตตัวแล้วจึงนําไปแช่ ในนํ7า 25 องศาเซลเซี ยสสเป็ นเวลา
ประมาณ 2 ชัว$ โมงแล้วนํามาทําการทดสอบ

การทดสอบนี7 เ ป็ นการวัดความต้านทานการลื$ นไถลของผิ ว
แอสฟั ลต์ซ$ ึ งจะใช้ British pendulumในการทดสอบ
ในการทดสอบ ดังนั7นจึ งต้องมีการ
สร้ างก้อนตัวอย่างที$ มีความคล้ายคลึ งกับถนน ดังนั7นจึงต้องทําการสร้ าง
ก้อนตัวอย่างที$เหมือนกับการทดสอบหาค่าเสถี ยรภาพ แต่นาํ มาทดสอบ
หาค่าความต้านทานการลื$ นไถล โดยนําก้อนตัวอย่างมายึดไว้กบั แท่นจับ
ตัวอย่างแล้วจากนั7นทําการติดตั7งเครื$ องมือทดสอบแล้วทําการรดนํ7าก้อน
ตัว อย่ า งบริ เวณผิ ว ที$ ท ดสอบแล้ ว จึ ง ทํา การแกว่ ง ตุ้ม ให้ สั ม ผัส กับ ผิ ว
ตัวอย่างแล้วทําการจดบันทึกค่า

5.4 การทดสอบจุดอ่ อนตัว
จัดวงแหวนที$เตรี ยมตัวอย่างไว้แล้วทั7ง จํานวน 2 วงนําลงไป
ในกระบอกควยคุ มอุณหภูมิแล้วทําการแช่ เอาไว้ประมาณ 15 นาที แล้ว
จากนั7นจึ งนําลู กเหล็กมาวางไว้ในเบ้าวงแหวนแล้วทําการปรับอุณหภูมิ
ขึ7นตามลําดับสังเกตลูกเหล็กที$ตกลงถึงที$รองรับ ลูกเหล็กทั7งสองต้องตกที$
อุณหภูมิใกล้กนั ซึ$ งไม่ควรเกิน 1 องศาเซลเซี ยส
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6. ผลการทดสอบ

6.3 ผลการทดสอบร้ อยละการหลุดลอกแสดงดั
ลอก
งรู ปที; 3

6.1 ผลการทดสอบค่ าเพรนิเทชันแสดงดังรู ปที; 1

รู ปที; 3 ร้อยละการหลุดลอก

รู ปที; 1 ค่าเพรนิ เทชัน

6.4 ผลการทดสอบค่ าความยืดตัวแสดงดังรู ปที; 4

6.2 ผลการทดสอบค่ าจุดอ่ อนตัวแสดงดังรู ปที; 2

รู ปที; 4 ค่าความยืดตัว

รู ปที; 2 ค่าจุดอ่อนตัว
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6.5 ผลการทดสอบค่ค่ าความหนาแน่ นจากก้ อนตั ว อย่ าง
มาร์ แชลล์ ซึ;งแสดงดังรู ปที; 5

6.7 ผลการทดสอบไหล(หน่
หน่ วยการยุบตัว)

รู ปที; 7 ค่าการไหล(หน่
หน่วยการยุบตัว)

รู ปที; 5 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างมาร์ แชลล์

6.8 ผลการทดสอบความต้ านทานการลื;นไถล

6.6 ผลการทดสอบค่ าเสถียรภาพแสดงดังรู ปที; 6

รู ปที; 6 ค่าเสถียรภาพของก้อนตัวอย่าง

รู ปที; 8 ค่าความต้านทานการลื$นไถล
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ความต้านทานการลื$นไถล ซึ$ งจากการทดลองเมื$อใส่ น7 าํ ยางพาราธรรมชาติ
ลงไปนั7นมีผลต่อการช่ วยเพิ$มค่าความต้านทานการลื$ นไถลเพียงเล็กน้อย
เท่านั7นดังนั7น หากจะหวังลดอุบตั ิเหตุที$เกิ ดจากการลื$ นไถลนั
ไถล 7 นผูใ้ ช้รถใช้
ถนนควรใช้ขบั ขี$ดว้ ยความไม่ประมาทและปฎิ บตั ิตามกฎจราจร และใน
ประเด็ น สุ ด ท้า ยเมื$ อ ได้ท ํา การทดองลองเพื$ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบัติ ท าง
วิศวกรรมของแอสฟั ลต์โดยใช้น7 าํ ยางพาราธรรมชาติแล้วนั7น ค่าใช้จ่ายที$
เพิ$ ม มาจากเดิ มนั7นถื อ ว่า เพิ$ ม มาไม่ มากจากเดิ มเท่ าไหร่ ดังนั7นวัส ดุ น7 ํา
ยางพาราธรรมชาติ จึ ง มี ค วามเหมาะสมที$ จ ะนํา มาปรั บ ปรุ งและเพิ$ ม
คุณสมบัติให้กบั แอสฟั ลต์ โดยค่าที$มีความเหมาะสมที$ จะนํามาใช้น7 นั คื อ
อัตราส่ วน AC 90:10 ซึ$ งถื อเป็ นปริ มาณที$ ใช้น7 าํ ยางพารามาที$ สุดแล้วยัง
รักษาค่ามาตฐานต่างๆไว้ได้

6.9 อัตราการเพิ;มขึนของค่ านํายางที;ผสมในแอสฟั ลต์ 1000
กรั ม ซึ; งใช้ ราคานํายางพาราคื อ กิโ ลกรั มละ 70 บาท ซึ; ง เป็ น
ค่ าเฉลี;ยนของราคายางตังแต่ วันที; 1 มกราคม 2560- 31 พ ฤษ
ภาคม 2560 แสดงดังรู ปที; 9

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที; 9 อัตราการเพิ$มขึ7นของค่านํ7ายางที$ผสมในแอสฟัลต์ 1000 กรัม

7. สรุปผลารทดสอบ
จากผลการทดสอบข้างต้นสามารถนํามาสรุ ปได้ดงั นี7 คือค่าเพร
นิ เทชัน อัตราส่ วนที$ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานองแอสฟั ลต์ชนิ ด AC 60/70
นั7นคืออัตราส่ วน AC 100:0 – AC 90:10 ซึ$ งหากใส่ น7 าํ ยางพาราธรรมชาติ
จะส่ งผลให้แอสฟัลต์มีขน้ ทําให้เข็มที$ใช้ทดสอบเจาะลงไปได้ยากขึ7น ใน
ส่ วนของการทดสอบจุดอ่อนตัวนั7นนํ7ายางพาราธรรมชาติมีผลช่ วยเพิ$มค่า
อุ ณ หภู มิ จุ ด อ่ อ นตัว ให้ สู ง ขึ7 น ซึ$ งส่ ง ผลโดยตรงทํา ให้ ผ่ า นค่ า เกณฑ์
มาตรฐาน
รฐาน ในส่ วนของผลการทดสอบร้ อยละการหลุดลอกนั7นเมื$อทําการ
ใส่ น7 าํ ยางพาราธรรมชาติน7 นั จะส่ งผลให้น7 าํ แอสฟั
อสฟั ลต์ติดผิวหน้าของวัสดุ
มวลรวมดี มากแต่หากใส่ มากเกิ นไปจะส่ งผลในเรื$ องแรงดึ งที$ ใช้ดึงวัสดุ
มวลรวมซึ$ งตัวอย่างที$ใช้แรงดึ งน้อยกว่าปกติน7 นั คื อ AC 85:15 และAC
80:20ในส่ ววนของผลการทดสอบกการยื
นของผลการทดสอบกการยืดตัวนั7นตัวอย่างใน ทุกอัตราส่ วน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกค่ายกเว้นอัตราส่ วนสุ ดท้ายคือ AC 80:20 ที$มีค่าตํ$า
กว่าเกณฑ์ ในส่ วนของผลการทดสอบเสถียรภาพและการไหลโดยวิธีมาร์
แชล์น7 นั การใส่ น7 าํ ยางพาราที$อตั ราส่ วน AC 90:10 จะมีความหนาแน่ น
เยอะที$ สุดเมื$ อเที ยบกับอัตราส่ วนอื$ น ส่ วนค่าเสถี ยรภาพนั7นจากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า นํ7ายางพาราธรรมชาติไม่มีผลต่อค่าเสถี ยรภาพซึ$ ง
จากการทดสอบทําให้ผูว้ ิจยั คิ ดว่าสิ$ งที$ มีผลนี7 คื อหิ นและรู ปร่ างของหิ น
อาจจะส่ ง ผลต่ อ ค่ า นี7 ในส่ ว นของค่ า การไหลนั7น การนํา นํ7ายางพารา
ธรรมชาติมาใส่ ช่วยเพิ$มค่าความไหลได้ ในผลการทดสอบสุ ดท้ายคือค่า
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการนี!มีวตั ถุประสงค์เพื)อพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรในกลุ่มผูส้ ู งอายุตาํ บลบึงกาฬอําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬโดยประยุกต์ใช้กการเสริ
ารเสริ มสร้ างพลังอํานา
นาจกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่กลุ่มผูส้ ู งอายุจาํ นวน 30 และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจํานวน 22 คน
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั!งเชิ งปริ มาณและเชิ
เชิ งคุ ณภาพ
ภาพข้ข้อมูลเชิ งคุณภาพใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื! อหาและข้อมูลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาโดย
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี) ยคะแนนความรู้ การเห็ นคุณค่าในตนเองการคาดหวังและการปฏิ บตั ิตวั ในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรก่อนและ
หลังดําเนิ นการด้วยสถิติเชิ งอนุมานPaired
Paired Sample tt-testผลการวิ
ผลการวิจยั ในระยะที)หนึ) งพบว่าผูส้ ู งอายุยงั มีความรู้ และการปฏิ บตั ิตวั ที)ไม่ถูกต้องในการป้
ง
องกัน
อุบตั ิ ภยั จากการจราจรและยั
และยังพบปั ญหาที) ทาํ ให้เ กิ ดอุ บตั ิ ภยั จากการจราจรในชุ มชนซึ) งปั ญหาเหล่ านี! ยังคงเป็ นอุ ปสรรคในการป้ องกันอุ บตั ิ ภยั จาก
การจราจรระยะที)สองเป็ นการดําเนิ นงานกิ
านกิจกรรมประกอบด้วยการ
ยการให้ความรู
ความรู้ เรื) องการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรการวิเคราะห์สถานการณ์เกี) ยวกับ
อุบตั ิภยั จากการจราจรแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและ
หาและการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการดํ
ในการดําเนิ นการจัดกิ จกรรมระยะที)สามเป็
าม นการประเมินผลหลังการ
ดําเนิ นการพบว่าผูส้ ู งอายุมีความรู้การเห็
เห็นคุณค่าในตนเองความคาดหวังและการปฏิ บตั ิตนในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรเพิ)มขึ!นก่อนการทดลอง
โดยมีรูปแบบการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรของผูส้ ู งอายุ คือ 1.การให้
การให้ขอ้ มูลความรู้เกี)ยวกับการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร 2.การจัดกิ จกรรมกลุ่ม
คือการร่ วมคิด โดยมีกกระบวนการสร้
ระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมเพื)อวิเคราะห์ปัญหา 3.การร่
การร่ วมกันดําเนิ นตามแนวทางที)กาํ หนดไว้4.การสร้ างพลังให้ผูส้ ู งอายุเห็ น
คุณค่าในตนเอง 5.การหาแหล่
การหาแหล่งสนับสนุนด้านความปลอดภัยและสิ) งอํานวยความสะดวกทางถนน 6.ความร่
ความร่ วมมือของชุ มชนและบุคลากร ในการศึกษา
ครั!งนี! พบว่าการเสริ มสร้างพลังอํานาจเป็ นปั จจัยสําคัญในการนําไปสู่ การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรในผูส้ ู งอายุได้อย่างเหมาะสมและสามารถนํ
งเหมาะสม
าไป
ปรับใช้กบั พื!นที)อื)นๆต่อไปได้

คําสําคัญ: การพัฒนารู ปแบบ, การป้องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
จากการจราจร, การเสริ มสร้างพลังอํานาจ, ผูส้ ู งอายุ
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Abstract
This is an action research. The objectives to model development of traffic accident prevention among elderly, Buengkan Sub district,
Mueangbuengkan District, Buengkan Province. Applying empowerment research approaches. The study consists of threephases : situation
sit
analysis,
action and evaluation. 30 samples of elderly and 22 stakeholders. The data were collected both qualitative and quantitative analysis. The qualitative
data from observation, In-depth interviews, Focus group discussion and the quantitative data from
m interviews the elderly. The qualitative data were
analyzed by content analysis. In addition to paired sample tt-test
test was used to test the differences of the average points of knowledge, self esteem and
expectations in a traffic accident prevention before and after the process. The first phase was find the situation of traffic accident in the elderly. It was
found that the elderly not understood with knowledge of practice in preventing traffic accidents.The second phase, implementations
implementa the intervention
activities
ivities were action training to provided knowledge of traffic accident prevention. Analysis of the situation about the traffic
traffi accident.To find ways
to solve the problem.And the community participation in the activities.
activities.The third phase was evaluation after the intervention. Model development of
traffic accident prevention in the elderly. It findings indicated that elderly gained more knowledge on traffic accident protection,
prot
self esteem in traffic
accidents protection, expectation of traffic accidents prote
protection and action of traffic accidents protection. Traffic accident prevention
preve
model for
elderly people wereprovided
provided knowledge of trafficaccident prevention
prevention, focus group discussionthe
he process of participation to analyze problems,
problems
implementation plan of the activities,the
he power to the elderly self
self-esteem, find the source of support and security facilities in the road and the
t
cooperation of the community and personnel. This study was found that empowerment is a key factor in leading to traffic accidents prevention in the
elderly from properly and can be deployed to other areas.

Keywords: Model Development, Traffic Accidents Prevention, Empowerment, Elderly
1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนนับว่าเป็ นปั ญหาสําคัญที)ทุกประเทศ
กําลังเผชิ ญซึ) งมี แ นวโน้มของการบาดเจ็บ และเสี ยชี วิต เพิ)มสู งขึ! นโดย
องค์ก ารอนามัยโลกระบุ ว่าวัยรุ่ นเยาวชนและกลุ่ มเริ) มทํางานได้มีก าร
เสี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุบนถนนเป็ นอันดับหนึ) งจึ งทําให้เห็ นว่าประชากร
โลกเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุบนถนนสู งถึง1.25 ล้านคนต่อปี และในจํานวนนี!
มีผูเ้ สี ยชี วิต90% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางถึ งตํ)าโดยผูเ้ สี ยชี วิต
เกื อบครึ) ง (49%) เกิ ดขึ!นกับกลุ่มรถจักรยานยนต์รถจักรยานและคนเดิ น
ถนนอีกทั!งยังพบว่าในประเทศที)มีอตั ราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน
ของโลกสู
กสู งห้ าอันดับ นั!นคื อประเทศลิ เบี ยประเทศไทยประเทศมาลาวี
ประเทศไลบีเรี ยและประเทศคองโกโดยมีอตั ราการเสี ยชี วิตเท่ากับ73.40,
36.20, 35, 33.70 และ33.20 ต่อแสนประชากรตามลําดับ1 สถานการณ์
อุบตั ิ เหตุ ทางถนนของประเทศไทยปี พ.ศ.2557องค์
องค์ก รอนามัยโลกคาด
ประมาณตัวเลขผูเ้ สี ยชี วิตจากอุ
ากอุบตั ิเหตุทางถนนของไทยเป็ นอันดับ2 ของ
โลกมี จาํ นวนผูเ้ สี ยชี วิตจํานวน24,237 คนคิ ดเป็ นอัตราตาย
ราตาย36.2 ต่ อ
ประชากรแสนคนและจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุ ขพบว่ามีผูเ้ สี ยชี วิต
จากอุบตั ิเหตุทางถนน15,045 คนคิดเป็ น23.16 คนต่อประชากรแสนคน
เฉลี)ย40 คนต่อวันหรื อ2 คนต่อชัว) โมงในขณะที)ผผูบู้ าดเจ็บที)ตอ้ งเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั!งหมดมี จาํ นวนถึ งประมาณ
ประมาณ107,123
คน (ข้อมูลปี 2556) ซึ) งประชากรที)มีความเสี) ยงได้แก่เพศชายมีการตายจาก
อุบตั ิเหตุทางถนนสู งกว่าเพศหญิงประมาณ3 เท่าตัวในเพศชายกลุ่มอายุที)

เสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนมากที)สุดคื
ดคือกลุ่มอายุ15-19 ปี รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ20-24 ปี ส่ วนเพศหญิงกลุ่มอายุที)เสี ยชี วิตมากที)สุดคือกลุ่มอายุ4044 รองลงมาคือกลุ่มอายุ15-19 ปี และกลุ่มที)เสี ยชี วิตน้อยที)สุดยังเป็ นกลุ่ม
อายุ85 ปี ขึ!นไปทั!งเพศชายและหญิง2
ในปั จจุบนั สถานการณ์ประชากรที)กาํ ลังได้รับความสนใจจาก
คว
สั ง คมโลกปั จจุ บ ั น คื อ โครงสร้ า งของประชากรที) ก ํ า ลั ง จะมี ก าร
เปลี) ยนแปลงอย่างต่อเนื) องเข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุ” (Aging Society) จาก
ข้อมู ลประชากรโลกได้แสดงให้ เห็ นว่าในช่ วงเวลา30
งเวลา ปี ที) ผ่านมานั!น
ประชากรผูส้ ู งอายุมีจาํ นวนเพิ)มมากขึ!นทั!งขนาดและสัดส่ วนต่อประชากร
ทั!งหมดโดยมีสาเหตุมาจากอัตราการตายและอัตราการเจริ ญพันธุ์ที)มีการ
ลดลง3 แนวโน้มโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเพิ)มขึ!นอย่าง
ต่อเนื) องแต่ เป็ นการเพิ) มที) ลดลงซึ) งโครงสร้ างประชากรในวั
งประชากร ยเด็ กนั!นมี
จํานวนลดลงจากร้ อยละ 21.6 ในปี พ.ศ..2550 เป็ นร้ อยละ 17.2 ในปี พ.ศ.
2580 โดยอัตราการเกิ ดนั!นมีแนวโน้มที) จะลดลงอย่างต่อเนื) องซึ) งเป็ นผล
สื บเนื) องมาจากปี พ.ศ.2513 โดยรั ฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนมีการ
วางแผนครอบครัวดังนั!นตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี ที)ผ่านมานั!นอัตราการ
เจริ ญพันธุ์จากที)เคยสู งถึง 6-7 คนลดลงเหลื อเพียงแค่ 1.7 คนซึ) งเป็ นภาวะ
ที) ก ารเจริ ญพันธุ์ต) าํ กว่าระดับทดแทนและคาดว่าอัตราการเกิ ดนั!นจะมี
แนวโน้ ม ที) ล ดลงตามไปด้ ว ยในขณะเดี ย วกัน จํา นวนประชากรของ
ผูส้ ู งอายุก็มีแนวโน้มเพิ)มขึ! นและเพิ)มขึ!นในอัตราที)สูงขึ!นจากร้ อยละ 8.2
ในปี พ.ศ.2550 เป็ นร้ อยละ 15.6 ในปี พ.ศศ.2580 จะเห็ นได้ว่าประเทศไทย
นั!นกําลังจะก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างรวดเร็ วจากรายงานการสํารวจ
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ประชากรผู้สู ง อายุ ข องประเทศไทยในปี พ.ศ.2550
2550 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประเทศไทยมี จาํ นวนประชากรของผูส้ ู งอายุประมาณ 7 ล้านคนคิ ดเป็ น
ร้อยละ 10.7 ของประชากรไทยทั!งประเทศซึ) งการเปลี) ยนแปลงโครงสร้ าง
ทางอายุของประชากรเพื)อเข้าสู่ การเป็ นประชากรสู งวัยนี! ได้มีการเริ) มขึ! น
ในประเทศไทยแล้ว ตั!ง แต่ ป ลายทศวรรษที) ผ่ า นมาดัง จะเห็ น ได้จ าก
ระยะเวลาที)จะเข้าสู่ ภาวะประชากรของผูส้ ู งอายุค่อนข้างที)จะมีระยะเวลา
สั!นเมืมื)อเปรี ยบเทียบกับประเทศที)พฒั นาแล้วหลายๆประเทศโดยสัดส่ วน
ประชากรของผูส้ ู งอายุไทยจะเพิ)มขึ!นจากร้ อยละ 99.3 ในปี พ.ศ.2543 เป็ น
ร้อยละ 19.2 ในปี พ.ศ.2568 ซึ) งใช้เวลาประมาณ 22 ปี ในการเพิ)มสัดส่ วน
ของประชากรผูส้ ู งอายุเป็ นเท่าตัวในขณะที) ประเทศที) มีก ารพัฒนาแล้ว
ส่ วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 70ปี ถึง 100 ปี 4
สําหรับในประเทศไทยมีลกั ษณะอุบตั ิเหตุในผูส้ ู งอายุเกิ ดจาก
การพลัด ตกหกล้ม มากที) สุ ด และนอกจากการหกล้ ม แล้ ว ผู้สู ง อายุย งั
ประสบกับอุ บ ัติเ หตุ ทางการจราจรซึ
จราจรซึ) งพบได้มากถึ งร้ อยละ 22.1 ของ
อุบตั ิเหตุในผูส้ ู งอายุสาเหตุของอุบตั ิ เหตุจราจรที) พบมากเกิ ดจากการเดิ น
ถนนแล้วถู กรถชนซึ) งรถที) ชนผูส้ ู งอายุมากที) สุดคื อรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากสายตาไม่ดีและการรับเสี ยงไม่ดีกรณี ที)เป็ น
ผูโ้ ดยสารแล้วเกิ ดอุ บตั ิ เหตุมมักั เกิ ดในช่ วงเวลาขึ! นและลงรถและรถเกิ ด
เคลื) อ นที) ไ ปก่ อ นหรื อรายที) อ ยู่ ใ นรถก็ เ กิ ด จากผู้ข ับ รถหยุ ด รถอย่ า ง
กะทันหันหรื อออกรถอย่างกระโชกกระชากหากเมื)อผูส้ ู งอายุเกิ ดอุบตั ิเหตุ
แล้วผลของอุบตั ิเหตุน! นั ยังนําไปสู่ ความพิการทางด้านร่ างกายและผลเสี ย
ทางด้านจิตใจทําให้ขาดความมันนใจก่
) ใจก่อให้เกิดปั ญหาต่อผูส้ ู งอายุเองและยัง
เป็ นภาระต่ อญาติ พี)น้อ งผูด้ ู แ ลครอบครั วและสังคมดังนั!นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุในผูส้ ู งอายุจึงเป็ นเรื) องสําคัญอย่างยิง) 5
จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนา
รู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรในผูสสู้ ู งอายุ โดยการประยุกต์ใช้
การเสริ มสร้ างพลังอํานาจ เพื) อให้ เ กิ ดการวิ เ คราะห์ สถานการณ์ การ
ร่ วมกันหาแนวทางและวางแผนแก้ไขปั ญหา สามารถสร้ างพฤติ กรรมที)
ถู ก ต้อ งและเหมาะสมได้ ซึ) งจะส่ ง ผลให้ ผู้สู ง อายุไ ด้มี รูป แบบในการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรได้อย่างเมาะสมต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.2.1 วัตถุประสงค์ ทั>วไป
เพื)อพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรโดยการ
เสริ มสร้างพลังอํานาจในกลุ่มผูส้ ู งอายุตาํ บลบึงกาฬอําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
1.2.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื)อศึกษาสภาพปั ญหาเกี)ยวกับการเกิ
เกิดอุบตั ิภยั จาก
การจราจรของผูส้ ู งอายุ
2. เพื)อพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรของ
ผูส้ ู งอายุ

3. เพื)อศึกษาพฤติกรรมในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
ของผูส้ ู งอายุโดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี)ยก่อนและหลังดําเนิ นการในเรื) อง
ต่อไปนี!
ความรู้ในเรื) องการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
3.1ความรู
3.2การเห็
การเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ ู งอายุในการป้ องกันอุบตั ิภยั
จากการจราจร
ความคาดหวังจากการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
3.3ความคาดหวั
3.4พฤติ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
การจราจร

2. ระเบียบวิธีวจิ ยั
2.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั! งนี! เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ(Action
าร
Research)
เก็บข้อมูลทั!งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพเพื)อพัฒนารู ปแบบการป้ องกัน
อุ บ ัติ ภ ัย จากการจราจรของผู้สู ง อายุ โ ดยให้ ผู้สู ง อายุ มี ส่ ว นร่ วมใน
กระบวนการตั!ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ สถานการณ์ ที) เ กิ ดขึ! น การร่ ว มกัน หา
แนวทางและการวางแผนแก้
ารวางแผนแก้ไขปั ญหาการปฏิ บตั ิตามแนวทางแก้ไขและ
การประเมิ นผลโดยมี รูปแบบการวิจยั แบบสัมภาษณ์ ก่ อนและหลังการ
ทดลอง

2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างทั!งหมดทีที) ใ ช้ใ นการวิ จยั ครั! งนี! จํานวน 52 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูส้ ู งอายุ จํานวน 30 คน 2) กลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย จํา นวน 22 คน ประกอบไปด้วย ผูน้ ําชุ มชน,
ชน
อาสาสมัครสาธารณสุ ข, สมาชิ ก องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบล,
บล เจ้าหน้าที)
ตํารวจ และบุคลากรสาธารณสุ ข

2.3 เครื> องมือทีใ> ช้ ในการวิจยั
เครื) องมื อที) ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นที) สํา คัญ คื อ
เครื) องมือที)ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมและเครื) องมือที)ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล
2.3.1 เครื) องมือที)ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมประกอบด้
รรม
วย
การเสริ มสร้างพลังอํานาจอย่างมีส่วนร่ วมโดยจัดกระบวนการให้กลุ่มได้
มี ส่วนร่ วมในทุก ขั!นตอนทุก กระบวนการตั!งแต่ มีการร่ วมคิ ดวิ เคราะห์
สถานการณ์และได้มีการกําหนดกิจกรรมส่ งเสริ มการป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
การจราจรในผู้สู ง อายุ เ ครื) องมื อ ด้า นความรู้ ป ระกอบด้ ว ยชุ ด ความรู้
เกี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรเรื) องความรุ นแรงของอุบตั ิภยั
จากการจราจร
2.3.2 เครื) องมื อที) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกตาม
ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ั ย ดั ง นี! เครื) องมื อ เชิ งปริ มาณ คื อ แบบสั ม ภาษณ์
ประกอบด้วย 5 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว) ไปความรู
ไป
้ในการป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
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การจราจรการวัด การเห็ นคุ ณค่ าในตนเองในการป้ อ งกันอุ บตั ิ ภยั จาก
การจราจรความคาดหวังการป้ องกันอุ บ ัติภยั จากการจราจร และการ
ปฏิฏิบตั ิตวั เกี)ยวกับการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร เครื) องมือเชิ งคุณภาพ
คือ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก แนวทางการสนทนากลุ่ม และแบบสังเกตการ
มีส่วนร่ วม

2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดําเนิ นการและการเก็
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งได้ 2 ขั!นตอน
ขั!นเตรี ยมการ โดยทํทําหนัง สื อราชการจากบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานราชการในพื! น ที) ไ ด้ แ ก่
ผู้อ าํ นวยการโรงพยาบาลองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลผู้นํา ชุ ม ชนและ
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ้า นเพื) อ ขอความร่ วมมื อ ในการ
ดําเนิ นงานการวิจยั และเข้าชี! แ จงแก่ ห น่ วยงานที) เกี) ยวข้องเพื) อทราบถึ ง
วัตถุประสงค์รายละเอียดและวิธีการในการดําเนิ นงานวิจยั ขอความความ
เห็ นชอบให้ ประชากรในพื! นที) เ ข้าร่ วมการวิ จยั และประชาสัมพันธ์ แ ก่
กลุ่มเป้ าหมายได้รับทราบ
ขั!นดําเนิ นการ โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี!
ระยะที) 1 ประเมินสถานการณ์เป็ นการศึกษาข้อมูลทัว) ไปและ
ศึ ก ษาบริริ บทของชุ มชนถึ ง สภาพปั ญหาโดยศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
สถานการณ์ปัญหาเกี) ยวกับปั ญหาการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรการ
สนับ สนุ นของผูน้ ําในชุ มชนและการเก็ บข้อมูล เชิ งลึ ก จากการสนทนา
กลุ่มการสัมภาษณ์
ระยะที) 2 ขั!นปฏิบตั ิการ
1) จัดดอบรมเพื
อบรมเพื) อให้ ค วามรู้ เ กี) ย วกับการป้ อ งกัน อุ บตั ิ ภ ัยจาก
การจราจรแก่ ผู้ ร่ วมกระบวนการ2) จั ด ประชุ มกลุ่ ม แลกเปลี) ย น
ประสบการณ์ เ พื) อค้น หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน 3) เลื อ ก
แนวทางในการปฏิ บตั ิเพื)อนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ จริ ง4) ผูว้ ิจยั สนับสนุ นการ
ผลิ ตจัดหาสื) อข้อมู ล องค์ค วามรู้ ที)ต้องการสําหรั บการสื) อสารในระดับ
ชุมชน
ขั! น ป รั บ ป รุ ง แ ผ น 1 ) ผู้ นํ า ชุ ม ช น มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
2) ผูส้ ู งอายุมีการตั!งเป้ าหมายในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรในการ
ปฏิ บตั ิ ตนที) เป็ นไปได้3) จัดการประชุ มกลุ่ มแลกเปลี) ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน
วางแผนแก้ไ ขปั ญ หาและนํา ปั ญ หาที) ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ งแผนการพัฒ นา
พฤติกรรมเพื)อให้สามารถนําแนวทางไปปฏิ บตั ิใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ตัวบุคคลและพื!นที)4) ผูน้ าํ ชุมชนร่ วมดําเนิ นกิจกรรมตามแผน
ระยะที) 3 ขั!นการประเมิ นผล1) ความรู้ เกี) ยวกับการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากการจราจร2) ความคาดหวังในการปฏิ บตั ิ ตนเพื)อการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากการจราจร3) การเห็นคุณค่าในตนเอง4)) การปฏิ บตั ิตนเพื)อการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร

2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Descriptive statistics)วิ
statistics) เ คราะห์ ข ้อ มู ล
พื!นฐานจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การแจกแจงความถี) ค่าเฉลี) ย ร้ อยละ
และส่ วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน
Inferential statistics) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่า
สถิ ติอนุ มาน (Inferential
คะแนนเฉลี)ยความรู้เกี)ยวกับการป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรการเห็ นคุณค่าของ
ตนเองในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรความคาดหวังจากการป้ องกัน
อุ บ ัติภ ัย จากการจราจรและการปฏิ บ ัติต ัว เกี) ยวกับการป้ องกัน อุ บตั ิ ภ ัย
จราจรภายในกลุ่มก่อนและหลังการดําเนิ นการด้วยสถิ ติPaired sample ttest
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ
วิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ที) ได้จ ากการใช้
ากการ แ บบสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก แบบ
สังเกตการมีส่วนร่ วม และการสนทนากลุ่ม นํามาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเด็น ซึ) งทั!งหมดเป็ นการวิเคราะห์เชิ ง
เนื! อหา (content analysis)

3. ผลการวิจยั
ข้อมูลทัว) ไปของผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการจํานวน 30 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 56.7 เป็ นเพศชายร้อยละ 43.3 อายุเฉลี) ย
68.5 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 80.00 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบชั!น
ประถมศึกษาร้ อยละ 73.4 การประกอบอาชี พส่ วนใหญ่ประกอบอาชี
ระกอบ พ
เกษตรกรรมร้ อยละ 73.4 รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากบุตรร้ อยละ 46.7
การขับขี)ยานพาหนะส่ วนใหญ่ขบั ขี) ยานพาหนะชนิ ดรถจักรยานร้ อยละ
33.3 การเดินทางด้วยยานพาหนะส่ วนใหญ่เดินทางด้วยรถกระบะร้ อยละ
30 และผูส้ ู งอายุไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุเลยในหนึ) งปี ที)ผา่ นมา
ระยะที)1ประเมินสถานการณ์
สาเหตุและปั ญหาจากการประเมินสถานการณ์พบว่าหมู่บา้ นมี
ถนนสายหลักในการแบ่งเขตของหมู่บา้ นออกเป็ นสองฝั) งนั!นทําให้การ
เดินทางข้ามไปอีกฝั)งมีความลําบากและเกิ ดอุบตั ิเหตุอยูบ่ ่อยครั!งเนื) องด้วย
ถนนสายหลักเป็ นถนนที)เดิ นทางเข้าตัวเมืองทําให้รถที)ขบั ผ่านมานั!นขับ
ด้วยความเร็ วอีกทั!งถนนยังเป็ นทางโค้งทําให้เกิดวิสยั ทัศน์ในการมองเห็ น
ที)ไม่ดีจึงทําให้เกิดการขับรถตัดหน้าหรื อเกิดรถชนกันบริ เวณทางโค้งการ
เดิ นทางภายในหมู่บ้านนั!นพบว่าถนนมี ค วามแคบและมี บริ เ วณสี) แ ยก
ค่อนข้างมากจะทําให้เกิ ดอุบตั ิเหตุบริ เวณสี) แยกในหมู่บา้ นบ่อยครั!งและ
สาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุใ นหมู่บา้ นนั!นพบว่าส่ วนใหญ่แล้วเกิ ดจาก
การขับรถเร็ วของเด็กวัยรุ่ นและไม่ระมัดระวังในการขับขี)ภายในหมู่บา้ น
อีกทั!งยังรวมไปถึ งการดื) มสุ ราแล้วขับขี)รถทําให้เป็ นอีกหนึ) งสาเหตุที)เกิ ด
อุบตั ิเหตุ
ระยะที)2ขั!นปฏิบตั ิการ
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โดยการจัจัดอบรมเพื)อให้ค วามรู้ เ กี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ ภยั
จากการจราจรโดยการบรรยายและมีการแลกเปลี) ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์
ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจัดกิ จกรรมกลุ่มหาแนวทางการปฏิ บตั ิในการแก้ไข
ปั ญหาเพื) อพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุ บตั ิ ภยั จากการจราจรโดยอาศัย
กระบวนการกลุ่มในการดําเนิ นกิจกรรม
ขั!นสังเกตการณ์ โดยพบว่า การเสนอแนวคิ ดระหว่างการ
ประชุ ม และการสรุ ปประเด็นสําคัญนั!นกลุ่ มเจ้าหน้าที)และกลุ่มอสม
อสม. มี
ส่ วนร่ วมในการเสนอแนวคิ ดและการสรุ
การสรุ ปประเด็นสําคัญมากกว่ากลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ ส่ วนการร่
การร่ วมสนทนากลุ่ มระหว่างการสนทนาการวิ เคราะห์
ปั ญหา และการนําเสนอนั
นอนั! น ทุกคนมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็ น
เป็ นอย่างดี
ขั!นสะท้อนผลการปฏิ บตั ิพบว่าการจัดกิ จกรรมกลุ่มนั!นทําให้
ผู้ สู งอายุ แ ละเจ้ า หน้ า ที) ที) เกี) ยวข้ อ งได้ พ บปะพู ด คุ ยแลกเปลี) ยน
ประสบการณ์ ซ) ึ งกันและกันทําให้ ได้เ ห็ นความสําคัญของการป้ องกัน
อุบตั ิ ภยั ในผูส้ ู งอายุเจ้าหน้าที)แและหน่
ละหน่ วยงานที) เกี) ยวข้องได้เห็ นถึ งปั ญหา
ของผูส้ ู ง อายุแ ละของหมู่ บ้า นที) ต้อ งได้รับ การแก้ไ ขเพื) อ ให้ เ กิ ดความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ขั!นปรับแผนใหม่ โดยมีการขอความช่
ขอความช่วยเหลื อจากกํานันและ
คณะกรรมการหมู่บา้ นให้มีการจัดตั!งอปพร. เพื)อช่ วยในการข้ามถนนใน
เบื!องต้นการขอความช่
มช่วยเหลื อจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ) นในการ
หางบประมาณเพื) อช่ ว ยในการจัด ทํา สิ) ง แจ้ง เตื อ นลดความเร็ ว การให้
คํา ปรึ กษาแก่ ค รอบครั ว ของผู้สู ง อายุ และการให้
การให้ค วามรู้ เ กี) ย วกับ การ
ป้ องกันอุ บตั ิ ภยั จากการจราจรในผูส้ ู งอายุโดยการประชาสั
การประชาสัมพันธ์เ สี ยง
ตามสายของหมู่บา้ น
ระยะที)3 การประเมินผล
การเปรี
เปรี ยบเที ย บความแตกต่ างคะแนนเฉลี) ยความรู้ ใ นการ
ป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรก่ อนและหลังการดําเนิ นการพบว่าก่ อน
ดําเนิ นการกลุ่ มผูส้ ู งอายุที) เ ข้าร่ วมโครงการมี ค่าคะแนนความรู้ ใ นการ
ป้ องกันอุ บ ัติภยั จากการจราจรเฉลี) ย เท่ า กับ11.93 จากคะแนนเต็ม 14
คะแนนหลังดําเนิ นการมี ค่ าคะแนนเฉลี) ยความรู้ ในการป้ องกันอุบตั ิ ภยั
จากการจราจรเท่ากับ13.67 เมื) อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี) ย
แล้วพบว่าหลังดําเนิ นการกลุ่มผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี) ย
ความรู้ในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรสู งกว่าก่อนดําเนิ นการอย่างงมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)
การเปรี
เปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี) ยการเห็ นคุณค่าใน
ตนเองในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรก่อนและหลังการดําเนิ นการ
พบว่าก่อนดําเนิ นการกลุ่มผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมีค่าคะแนนการเห็ น
คุ ณค่าในตนเองในการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรเฉลี) ยเท่ากับ23.77
จากคะแนนเต็ม27 คะแนนหลังดําเนิ นการมี ค่ าคะแนนเฉลี) ยการเห็ น
คุณค่าในตนเองในการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรเท่ากับ25.17 เมื) อ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี) ยแล้วพบว่าหลังดําเนิ นการกลุ่ ม

ผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี) ยการเห็ นคุณค่าในตนเองในการ
ในตนเอง
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรสู งกว่าก่อนดําเนิ นการอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p< 0.05)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี) ยความคาดหวังใน
การเปรี
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรก่อนและหลังการดําเนิ นการพบว่าก่อน
ดําเนิ นการกลุ่มผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมีค่าคะแนนความคาดหวั
คะแนนความคาด งใน
การป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรเฉลี) ยเท่ากับ21.63 จากคะแนนเต็ม24
คะแนนหลังดําเนิ นการมี ค่าคะแนนเฉลี) ยความคาดหวังในการป้ องกัน
อุบตั ิ ภยั จากการจราจรเท่ ากับ23.33 เมื) อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง
คะแนนเฉลี) ยแล้วพบว่าหลังดําเนิ นการกลุ่มผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมี
คะแนนเฉลี) ยความคาดหวังในการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรสู งกว่า
ก่อนดําเนิ นการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p< 0.05)
การเปรี
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี) ยการปฏิ บตั ิ ตวั ใน
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรก่อนและหลังการดําเนิ นการพบว่าก่อน
ดําเนิ นการกลุ่มผูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมี
โครงการมี ค่าคะแนนการปฏิ บตั ิตวั ใน
การป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรเฉลี) ยเท่ากับ28.53 จากคะแนนเต็ม30
คะแนนหลังดําเนิ นการมี ค่าคะแนนเฉลี) ยการปฏิ บตั ิ ตวั ในการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากการจราจรเท่ากับ29.53 เมื)อเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนน
เฉลี)ยแล้วพบว่าหลังดําเนิ นการกลุ่มผูสูส้ ู งอายุที)เข้าร่ วมโครงการมีคะแนน
เฉลี) ย การปฏิ บ ัติ ตวั ในการป้ อ งกัน อุ บ ัติ ภ ัย จากการจราจรสู งกว่ า ก่ อ น
ดําเนิ นการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<
p< 0.05)
รู ปแบบของการพัฒนาเพื)อการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
ของผูส้ ู งอายุคือ1.การให้
การให้ข ้อมูล ความรู้ เ กี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จาก
จ
การจราจรและการปฏิ บตั ิ เพื)อการดู แลตนเอง ใช้การเรี ยนรู้ แบบมี ส่วน
ร่ วมทําให้ ผูส้ ู งอายุเ รี ยนรู้ วิธีก ารป้ องกันและนําไปใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของตนเอง 2.การจั
การจัดกิ จกรรมกลุ่ ม โดยมี
โดย ก ระบวนการ
สร้ างการมี ส่วนร่ วมเพื) อสร้ างความเข้าใจร่
าใจร่ วมกันมี การวิเคราะห์ ปัญหา
รวมทั!งการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา3.การร่
หา
วมกันดําเนิ นตาม
แนวทางที) ก ํา หนดไว้แ ละมี ก ารสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล ทําให้เกิ ดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 4.การสร้ างพลัง
ให้ ผูส้ ู งอายุเ ห็ นคุ ณค่ าในตนเอง โดยการชื) นชม ยกย่อง ให้ ก าํ ลังใจ
เพื)อให้ เกิ ดความตั
มตั!งใจในการทํากิ จกรรม เกิ ดความภาคภูมิใจในตนเอง
จ
และมี ค วามสุ ข ในการปฏิ บ ัติ ต น5.การหาแหล่
การหาแหล่ ง สนับ สนุ น ด้า นความ
ปลอดภัย และสิ) งอํานวยความสะดวกทางถนน เพื) อ เป็ นแรงเสริ ม ให้
ผูส้ ู งอายุมีศกั ยภาพในการดู แลตนเองทางถนนมากขึ!น 6.ความร่ วมมื อ
ของชุ มชนและบุคลากร ช่ วยให้ผูส้ ู งอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื) อง ทั!ง
ยังมี แนวทางในการให้ ขอ้ มู ล ที) ชัดเจนและร่ วมกันประเมิ นผลเพื)อการ
ปรับปรุ งให้ดียง)ิ ขึ!น
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4. สรุปและอภิปรายผล
1. ได้ทราบถึถึ งบริ บทและปั ญหาที)เกิ ดขึ!นในพื!นที) มีการร่ วม
กลุ่มของผูน้ าํ ชุ มชน เพื)อช่ วยพัฒนาการป้ป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรใน
ผูส้ ู งอายุ
2. ผลด้านความรู้ ใในการป้
นการป้ องกันอุ บตั ิ ภยั จากการจราจร
จากการจราจรของ
ผูส้ ู งอายุ พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความรู้ เพิ)มขึ!น จากก่อนการดําเนิ นการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( p-value<0.001 ) ซึ) งพบว่า วิธีการ
ารพัฒนารู ปแบบการ
ป้ อ งกั น อุ บ ั ติ ภ ัย จากการจราจรในผู
รในผู้สู ง อายุ โ ดยการจัด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บตั ิ การเพื)อพัฒนาความรู้ เ กี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจร
ส่ งผลให้ผสู้ ู งอายุมีความรู้เพิ)มสู งขึ!นกว่าก่อนการดําเนิ นการ
3. ผลด้านการเห็
การเห็นคุณค่าในตนเองในการป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
การจราจร พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็ นที)เห็ นด้วยเพิ)มขึ!นจากก่อนการ
ดําเนิ นการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ ( p-value<0.001
value<0.001 ) ซึ) งเกี) ยวกับการ
เห็นคุณค่าในตัวเองของผูส้ ู งอายุในการป้ป้องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
4. ผลด้านความคาดหวั
ความคาดหวังในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
พบว่ า ผู้ สู งอายุ มี ค วามคาดหวัง ในการป้ องกั น อุ บ ั ติ ภ ั ย จากการ
จราจรเพิ) ม สู ง ขึ! น จากก่ อ นการดํา เนิ น การ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(p-value<0.001 )
5. ผลด้านการปฏิ
การปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร
พบว่า ผูส้ ู งอายุมีการปฏิ บตั ิที)ถูกต้องเพิ)มมขึขึ!นกว่าก่อนดําเนิ นการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ( p-value<0.001 ) ซึ) งผูส้ ู งอายุมีการปฏิ บตั ิตนในการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรเพิ)มขึ!นกว่าก่อนการดําเนิ นการ
6. ด้านความต้องการได้รับความการสนั
การสนับสนุ นช่ วยเหลื อจาก
ชุ ม ชนพบว่ า ผู้สู ง อายุมมีี ค วามต้องการความปลอดภัย ในการเดิ นทาง
ภายในชุ มชน อยากให้มีแ สงสว่างเพียงพอในเวลากลางคื น พร้ อมทั!ง
ต้องการสัญญาณไฟจราจรเพื)อความสะดวกในการข้ามถนน พบว่า อยาก
ให้ชุมชนให้ความร่ วมมื อในการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจร ร่ วมกัน
แก้ ไ ขปั ญ หาและหาทางป้ อ งกัน พร้ อ มทั!ง ต้อ งงการให้ อบต.จัด ตั!ง
งบประมาณในการดูแลการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจรภายในชุมชน
7. การพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุ บตั ิ ภยั จา
จากการจราจรใน
ผูส้ ู งอายุ โดยประยุก ต์ใ ช้การเสริ มสร้ างพลังอํานาจ ตามขั!นตอนการ
ดําเนิ นการ ได้แก่ การใช้แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เชิ งลึ ก การให้ความรู้ เกี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการจราจร การจัด
กระบวนการมีส่วนร่ วม และการปฏิ บตั ิ พบว่า ผูส้ ู งอายุและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยได้เ ข้ามามี ส่วนร่ วมในทุ ก ขั!นตอน ซึ) งได้จากการเสนอความ
คิ ดเห็ นในการสนทนากลุ่ ม การสั มภาษณ์
าษณ์ แ ละจากการสัง เกต โดยมี
ขั!นตอนคื อ 1.การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาทีที) เกิ ดขึ! นกับผูส้ ู งอายุใ น
ชุ มชน2. มีการกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ร่ วมกัน ซึ) งการมี ส่วนร่ วม
ของผูส้ ู งอายุและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยนั!นทําให้ทุกคนได้มีการแลกเปลี) ยน
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ สามารถนําเสนอแนวความคิ ดภายในกลุ่มให้เกิ ด
ความเข้าใจของปั ญหา และความต้
ความต้องการในการแก้ไขปั ญหา
หา3. เลื อก

แนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื)อนําไปสู่ วิธีการปฏิ บตั ิอย่างเหมาะสม ซึ) ง
การเลือกแนวทางในการปฏิบตั ิน! นั ผูส้ ู งอายุและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน
ได้เลื อกวิธีปฏิ บตั ิที)เหมาะสมที)สุดสําหรับผูส้ ู งอายุโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม
4. สะท้อนแนวทางในการปฏิบตั และปรั
ิและปรับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาให้
เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุและชุ มชน 5. ประเมินผลการดําเนิ นการ ซึ) งการมี
ส่ วนร่ วมในทุกขั!นตอนของการดําเนิ นการนับเป็ นการสร้ างโอกาสให้กบั
ผูส้ ู งอายุ แกนนําชุ มชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้เข้ามามีส่วนร่ วมด้วย
ความสมัครใจ พร้ อมทั!งยังได้เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี) ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ สามารถนําเสนอแนวคิ
วคิ ดแก่ ก ลุ่ มให้ มีความเข้าใจสภาพ
ปั ญหา ความต้องการและข้อจํากัดของตนที)มี
โดยการพัฒนารู ปแบบการป้
การป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรใน
จากการจราจร
ผูส้ ู งอายุได้มีความสอดคล้
คล้องกับผลงานวิจยั ของ H. Etehad et al. (2015)6
พบว่าผูส้ ู งอายุ1,306 คนที) ได้รับบาดเจ็บมี การเข้ารั บการรั กษาในช่ วง
ระยะเวลาการศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ8.7 ของการบาดเจ็บที)เกิ ดจากอุบตั ิเหตุ
ทางท้องถนนมีอายุเฉลี) ยที) 70 ปี ผูท้ ี) ได้รับการบาดเจ็บส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายคิดเป็ นร้อยละ74.7 เป็ นบุคคลที)เดิ นทางด้วยการเดิ นร้ อยละ40.5
ยละ เป็ น
ผูโ้ ดยสารคิดเป็ น22.1 และผูท้ ี)ขบั ขี)รถจักรยานยนต์ร้อยละ19.1
ยละ
โดยร้ อย
ละ76.7 มี ก ารบาดเจ็บค่อนข้างมากบริ เวณศี รษะและคอเป็ นบริ เ วณที)
ได้รับการบาดเจ็บมากที) สุดข้อมูลจากโรงพยาบาลพบอัตราการตายเป็ น
ร้อยละ10.1 ซึ) งสู งกว่าผูส้ ู งอายุที)มีการเดิ นทางด้วยเท้าและผูส้ ู งอายุที)ขบั ขี)
รถจักรยานยนต์โดยมีการเปรี ยบเทียบกับผูส้ ู งอายุที)มีอายุน้อยกว่าจะเห็ น
ได้ว่ามีอตั ราการตายที)เกิ ดจากการบาดเจ็บทางจราจรบนถนนสู งในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะอย่างยิ)งในผูส้ ู งอายุที)เดิ นทางด้วยการเดิ นเท้าจึ งควร
นํามาพิจารณาและหากลยุทธ์มุ่งเป้ าหมายไปที) ความปลอดภัยทางถนน
ของผูใช้
ใ้ ช้รวมถึ งการตรวจสอบทางการแพทย์อย่างเป็ นระยะๆและมี การ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งถนนและสิ) ง อํา นวยความสะดวกChulapornSota,
นวยความสะดวก
AmornratPookarbkaow,
JetnipitSommart
and
7
ChaiwutKanchanasantisuk (2008) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการจราจรของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของชุ มชนทางหลวงใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยเป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบ
มี ส่วนร่ วมแบ่งเป็ น 3 ขั!นตอนผูเ้ ข้าร่ วมในการศึ กษาคื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
จํานวน 50 คนและนัก เรี ยนจํานวน 247 คนพบว่ารู ปแบบการป้ องกัน
อุ บตั ิ เ หตุ จราจรจะต้องมี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ย งั ต้องมี ก ารพัฒนา
โปรแกรมที) มีศกั ยภาพการดําเนิ นงานโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและได้รับ
การสนับสนุ นทางวิชาการจากนักวิจยั ทุกขั!นตอนจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ
สําหรับพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรและการลดจํานวนของการ
เสี ย ชี วิ ต และการบาดเจ็ บ และกานต์
กานต์พิ ช ชาหนู บุ ญ (2557) 8 พบว่ า
ภายหลังการทดลองกลุ่ ม ทดลองมี ค ะนนเฉลี) ยของด้านความรู้ ใ นการ
ป้ อ งกัน อุ บ ัติ ภ ัย จราจรจากรถจัก รยานยนต์ก ารรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของ
อุ บ ัติ ภ ัย จราจรจากรถจัก รยานยนต์ก ารรั บ รู้ โ อกาสเสี) ย งของการเกิ ด
อุบตั ิ ภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ความคาดหวังในความสามารถของ
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ตนเองต่อพฤติกรรมการป้ องกันนอุอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ความ
คาดหวังในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองต่ อพฤติ ก รรมการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ความตั!งใจในการปฏิ บตั ิตวั เพื)อป้ องกัน
อุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์การปฏิ บตั ิในการขับขี)รถจักรยานยนต์
ที)ปลอดภัยและถู กต้องตามกฎจราจรสู งกว่าก่ อนการทดลองสู งกว่ากลุ่ ม
เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value<0.001
001)
โดยสรุ ป การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการนี! เป็ นปั จจัยที)สาํ คัญที)ทาํ ให้
สามารถมี แ นวทางในการป้ อ งกั น อุ บ ัติ ภ ัย จากการจราจรได้ และ
ผลการวิจยั ครั!งนี! สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากการจราจร เพื)อให้ผูส้ ู งอายุได้เห็ นความสําคัญของการมีส่วน
ร่ วมทํทํากิ จกรรม ซึ) งจะนําไปสู่ การป้ องกันอุบตั ิ จากการจราจรได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
การจัดประสบการณ์ให้ความรู้ ด้วยการร่ วมคิดร่ วมทําและ
1.การจั
ร่ วมแสดงความคิดเห็ น จะนําไปสู่ การพัฒนาความภาคภู
ความภาคภูมิใจและนําไปสู่
การเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ ู งอายุ
2. การส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยใน
ชุมชน นําไปสู่การแก้ไขปั ญหาร่ วมกันในพื!นที) โดยการมองเป็ นภาพรวม
และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
3.การจั
การจัดหาสื) อที)เหมาะสม ช่ วยให้ผูส้ ู งอายุ มองเห็ นภาพจริ ง
และเข้าใจ และดึงดูดความสนใจมากขึ!น
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั!งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาถึ งการมี ส่วนร่ วมจากผู
จากผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยและ
เครื อข่ายต่างๆมากขึ!นเพื)อการพัฒนาอย่างต่อเนื) องและยัง) ยืน
2. ควรศึกษาในผูส้ ู งอายุที)มีช่ววงอายุ
งอายุที)แตกต่างกัน เช่นผูส้ ู งอายุ
วัยต้น วัยกลางและวัยปลาย
3. ควรศึ ก ษาในผูส้ ู งอายุที)เคยมี ประสบการณ์ อุบตั ิ ภยั จราจร
เพื)อได้แนวทางการป้ องกันที)หลากหลาย
4. ควรศึศึกษาการมีส่วนร่ วมขององค์กรที) มีความเกี) ยวข้องกับ
ผูส้ ู งอายุและชุ มชน เพื)อหาแรงสนับสนุ นที) เหมาะสมในการส่ งเสริ มให้
ผูส้ ู งอายุและชุ มชนมี รูปแบบในการป้ องกันอุบตั ิ ภยั จากการจราจรอย่าง
ต่อเนื) องและเหมาะสม
5. การวิ จยั ในครั! งนี! ควรมี ก ารติ ด ตามผลอย่างต่ อ เนื) อ งเพื) อ
ทําการศึกษาความยังงยื
) ยืนของการป้ องกันอุบตั ิภยั จากกาจราจรของผูส้ ู งอายุ
ภายหลังจากที) ได้มีก ารพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุ บตั ิ ภยั จากกาจราจร
ของผูส้ ู งอายุแล้ว
6. การวิจยั ในครั! งนี! เป็ นการวิจยั เกี) ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ ภยั
จากการจราจรของผูส้ ู งอายุสามารถนําไปใช้ในกลุ่มผูส้ ู งอายุในพื!นที)อื)นๆ
ได้

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ
นวิ จยั ฉบับนี! สําเร็ จลงได้ด้วยดี ผูว้ ิ จยั จึ งขอขอบพระคุ ณ
คณาจารย์ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ทุก ท่ าน ขอบคุ ณบัณฑิ ตวิ ทยาลัยที)
สนับสนุ นทุนทําวิทยานิ พนธ์ขอบคุ
ขอบคุณผูส้ ู งอายุบา้ นแสนสําราญ ขอบคุ ณ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกท่านที)ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
เป็ นอย่างดี และขอขอบคุ
และขอขอบคุณหน่ วยงานต่างๆ ที) มีส่วนให้งานวิจยั นี! สําเร็ จ
ลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้ างอิง
[1] กานต์พิชชาหนูบุญและพรรณี บญั ชรหัตถกิจ. (2557). ผลของ
โปรแกรมสุ ขศึกษาในการป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสี มา.า
วารสารวิจยั และพัฒนาระบบสุ ขภาพ.
ภาพ ปี ที)8 ฉบับที)2 กรกฎาคม ตุลาคม2558[8]
[2] กลุ่มพัฒนาความปลอดภัยสํานักแผนความปลอดภัย. (2558). รายงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนนพ.ศ.
างถนนพ 2557 .กลุ่มพัฒนา
ความปลอดภัยสํานักแผนความปลอดภัยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่ งและจราจร.[2]
[3] ธนวรรษน์ สํากําปั งและกาญจนานาถะพิ นธุ์. (2554). ปั จจัยที) มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิ ดอุบตั ิ เหตุในผูส้ ู งอายุตาํ บลขามป้ อมอําเภอ
พระยืนจังหวัดขอนแก่ น. วารสารสํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที)7
ขอนแก่น; ปี ที)18 ฉบับที)1 เลขหน้า61-69 ปี พ.ศ. 2554.[5]
[4] ChulapornSota, JetnipitSommart,
tSommart, ChaiwutKanchanasantisuk,
AmornratPookarbkaow and Tuenjai Fukuda. (2008). The
Development Potential for Traffic Accident Prevention of
Stakeholders in Communities beside Highways in the Northeast of
Thailand. Atrans Asian Transportation Research Society.
S
[7]
November 2008
[5] H. Etehad et al. (2015). Impact of road traffic accidents on the
elderly.Archives of Gerontology and Geriatrics. Volume 61, Issue
3, November–December
December 2015, Pages 489–493.
489 [6]
[6] Knodel J and Chayovan N, (2008). Population ageing and the wellbeing of older persons in Thailand: Past Trends, Current Situation,
and Future Challengs. Papers in Population Ageing Series, Number
5. Bangkok: UNFPA Thailand and Asia and the Pacific Regional
office.[4]
[7] United Nation, Department off Internation Economic and Social
Affair.(1981). Popular Participation as a Strategy for Promoting
Community Level Action and Nation Development. Report of The
Meeting for The Adhoc Group of Expert. New York: United
Nation. [3]
[8] World Health Organization.Global Statusreport on Road Safety
2015.Geneva:WHO;2015. [1]

212

Transportation for a Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017
Bangkok, Thailand

มาตรการทางกฎหมายในการเพิม ความปลอดภัยทางถนนให้ กบั คนเดินเท้ าใช้ ทางข้ าม
A study on legal measures to increase road safety for pedestrians crossing the crosswalk
หมายเลขบทความ : AYRF2017-034TH
นายธนะชาติ ปาลิยะเวทย์1, พ.ต.อ.ญ. จินดา กลับกลาย2
1

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
โทรศัพท์ 081-480-0186 โทรสาร 02-391-7984-5
E-mail: poppy_mom@yahoo.com
2

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
โทรศัพท์ 081-614-1227 โทรสาร 02-513-3060
E-mail: jint02@hotmail.com

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรืN องมาตรการทางกฎหมายในการเพิNมความปลอดภัยทางถนนให้กบั คนเดิ นเท้าใช้ทางข้ามมี วตั ถุ ประสงค์เพืNอทบทวนกฎหมายและ
ระเบียบทีNเกีNยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนสําหรับคนเดินเท้าใช้ทางข้าม และเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เพืNอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ ง
กฎหมายและเพิNมประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยสําหรับคนเดินเท้าใช้ทางข้าม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เอกสาร และการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ศึ กษาวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยั ทีNเกีN ยวข้องกับการทบทวนและแก้ไขกฎหมายสําหรั บคนเดิ นเท้าใช้ทางข้าม ผล
การศึกษาพบว่า มีการแก้ไขเพิNมเติมกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกในส่ วนทีN เกีN ยวกับคนเดิ นเท้าน้อยมาก กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ชดั เจนเพียงพอเกีN ยวกับ
พฤติกรรมบางอย่างของคนเดินเท้าทีNก่อให้เกิดความเสีN ยงแก่ผขู้ บั ขีNและก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนและมีบทลงโทษทีNเบาเกิ นไป การบังคับใช้กฎหมายทีNมีอยู่
ต่อพฤติกรรมผูข้ บั ขีNและคนเดิ นเท้าไม่เข้มงวดและไม่มีประสิ ทธิ ผลมาก มาตรการกฎหมายทีNเกีN ยวกับการออกแบบและสร้ างสภาพถนนและทางข้ามอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ การวางแผนการใช้พXนื ทีN และการออกแบบและสร้างยานพาหนะทีNเป็ นมิตรกับคนเดิ นเท้ายังไม่เข้มงวดและยังไม่นาํ ไปสู่ การปฏิ บตั ิทีN
เข้มข้น

คําสําคัญ: อุบตั ิเหตุทางถนน, คนเดินเท้า, ทางข้าม, ความปลอดภัยทางถนน
Abstract
A study on legal measures to increase road safety for pedestrians crossing the crosswalk aims at reviewing the laws and regulations related to
road safety for pedestrians crossing the crosswalk in comparison with foreign laws. The objective is not only a review of those provisions but also a
conducing guidance on how to improve the law and increase the effectiveness of law enforcement for pedestrian safety. This research is the documentation
and quality research, carrying out by collecting and analyzing information and research pertaining to reviewing and amending the law being applicable to
pedestrian crossing the crosswalk. The study finds out the amendments of pedestrians provisions in the law on land traffic have been very less, the
provisions of the law are relevantly indefinite in coverage of certain acts causing risks to motorists and road accident and contain too less penalty, the
enforcement of existing substantive law applicable to motorists and pedestrians crossing the crosswalk is not stringent and effective and the legal measures
on design and providing appropriate and adequate road and crosswalk , land-use planning, pedestrian-friendly vehicle design and production are not
stringent and bring about several intensive actions.

Keywords: road accident, pedestrian, pedestrian crossing, road safety
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1. บทนํา

2. วัตถุประสงค์

ความปลอดภัย ทางถนนสํา หรั บ คนเดิ น เท้า ใช้ ท างข้า มใน
ประเทศไทยนับเป็ นปั ญหาสําคัญทีN ยงั ไม่ ได้รับ การแก้ไข โดยองค์ก าร
อนามัยโลก (World Health Organization/ WHO) ระบุว่าตัวเลขการ
เสี ยชี วิตของคนเดินเท้าคิดเป็ น 22% จากจํานวนผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีNเสี ยชี วิต
ทัXงหมด (รองลงมาจากผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ 2 และ 3 ล้อซึN งคิดเป็ น 23%)
หรื อมีคนเดินเท้าเสี ยชี วิตมากกว่า 270,000 คนในแต่ละปี นอกจากนีX ใน
บางประเทศมี สัดส่ วนการเสี ยชี วิตสู งถึ ง 2 ใน 3 นอกจากนีX ยงั มี ผูค้ นอี ก
หลายล้านคนทีNได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพถาวรจากอุบตั ิเหตุจราจรทาง
ถนน ขณะกําลังเดินเท้าทัXงใช้ทางเท้าและข้ามถนนอยู่ [1]
จากรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก ปี 2015 (พ.ศ.
2558) ระบุวา่ ในปี 2012 (พ.ศ. 2555) ประเทศไทยมีผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีNเป็ น
คนเดิ น เท้าเสี ยชี วิตจากอุบ ตั ิ เหตุท างถนนอยู่ทีN 8% รองลงมาจากผูข้ บั ขีN
จักรยานยนต์ 2 และ 3 ล้อ (73%) [2] ถึ งแม้อาจมองผิวเผินว่า 8% เป็ น
สัดส่ วนทีNไม่ได้สูงมากนัก แต่เมืNอนํามาเทียบกับจํานวนของผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทย 36.2 คนต่อประชากรหนึN งแสนคนนัXน
ย่อมสู งกว่าอัตราการเสี ยชี วิตของคนเดิ น เท้าจากอุ บ ตั ิ เ หตุ ท างถนนใน
ประเทศออสเตรเลี ย 13.2% ของจํานวนผูเ้ สี ยชี วิตทางถนน 5.4 คน ต่อ
ประชากรหนึN งแสนคนของประเทศออสเตรเลี ย และสู งกว่าอีกหลาย ๆ
ประเทศ
ถึ งแม้ว่าประเทศไทยจะมี ก ฎหมายบังคับ และวางกฎเกณฑ์
เกีN ยวกับผูข้ บั ขีN และคนเดิ นเท้าทีNขา้ มถนนหรื อข้ามทางไว้แล้วก็ตาม แต่
กลับพบว่าคนเดิ นเท้าซึN งเป็ นกลุ่มทีNเปราะบางหรื อมีความเสีN ยงสู งต่อการ
ประสบอันตรายทางถนนและมี สิทธิ ในการใช้ทาง (the right of way)
เช่ นเดี ยวกัน ยังคงได้รับอันตราย ผจญอยู่กบั ความเสีN ยงทีNจะสู ญเสี ยจาก
การข้ามถนนอยูเ่ สมอ และยังคงไม่มีหลักประกันความปลอดภัยมากขึXน
กว่าเดิ ม ในขณะทีN ใ นระดับ สากลความปลอดภัยของคนเดิ น เท้าเป็ น
ตัวชีX วดั ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนด้วยเช่นกัน [2]
ดัง นัXน นัก วิ จ ัย จึ ง ตระหนัก ถึ ง การให้ ค วามสํา คัญ กับ ความ
ปลอดภัยทางถนนสําหรับคนเดินเท้าใช้ทางข้าม และได้ทาํ การศึกษาเรืN อง
มาตรการทางกฎหมายในการเพิNมความปลอดภัยทางถนนให้กบั คนเดิ น
เท้าใช้ทางข้าม โดยมีขอ้ สังเกตสําคัญ 3 ประการคือ 1) ผูข้ บั ขีN และคน
เดิ นเท้าอาจเป็ นคนๆ เดี ยวกัน ทัXงนีX ขX ึนอยูก่ บั บทบาทหรื อโอกาสในการ
ใช้รถใช้ถ นน 2) การใช้รถใช้ถ นนของทัXงผู้ข บั ขีN แ ละคนเดิ น เท้าย่อ ม
ต้องการความปลอดภัยด้วยกันทัXงนัXน 3) ในรายงานสถานการณ์และบท
วิเคราะห์ต่างๆ ได้เน้นยํXาเสมอว่า คนเดินเท้า ผูข้ ีNจกั รยาน ผูข้ ีNจกั รยานยนต์
เป็ นกลุ่มเปราะบางหรื อเสีN ยงได้รับอันตรายอย่างมาก (เมืNอเทียบกับผูข้ บั ขีN)
โดยเฉพาะในสภาพการจราจรทีNคบั คังN และใช้ความเร็ วสู ง

2.1 เพืNอทบทวนกฎหมายทีN เกีN ยวข้องกับคนเดิ นเท้าใช้ทางข้ามและการ
บังคับใช้กฎหมาย
2.2 เพืNอเสนอแนวทางในการปรับปรุ งกฎหมายและเพิNมประสิ ทธิ ภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายทีNเกีN ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนสําหรับ
คนเดินเท้าใช้ทางข้าม

3. ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาเรืN องมาตรการทางกฎหมายในการเพิNมความปลอดภัย
ทางถนนให้กบั คนเดิ นเท้าใช้ทางข้ามเป็ นการวิจยั กฎหมายกับสังคมโดย
ใช้กระบวนการวิจยั เอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนีX
3.1 การสังเคราะห์ เอกสารทีNเกีN ยวข้องกับความปลอดภัยทาง
ถนนสําหรั บ คนเดิ น เท้าใช้ท างข้าม ประกอบด้ว ย ประมวลกฎหมาย,
พระราชบัญญัติกฎหมายลําดับรอง เพืNอวิเคราะห์ช่องว่างของกฎหมายทีN
เกีNยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนสําหรับคนเดิ นเท้าใช้ทางข้าม ตัXงแต่
สิ ทธิ และเสรี ภาพของคนเดิ นเท้าใช้ทางข้าม บทลงโทษสําหรับผูก้ ระทํา
ผิด และการบังคับใช้กฎหมาย
3.2 การสั ง เคราะห์ ห ลัก การด้า นความปลอดภัย ทางถนน
สําหรับคนเดินเท้าใช้ทางข้ามทัXงในและต่างประเทศ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ
คณะผูว้ ิจยั ดําเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากเอกสารและจาก
ภาคสนามและนํามาวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) และ
วิเคราะห์เชิ งเนืX อหา (Content Analysis) โดยอาศัยหลักตรรกะวิเคราะห์
(Logical Analysis) และเชิ งเปรี ยบเที ยบโดยการนําข้อมูลทีN ได้จากการ
สั ง เคราะห์ จ ากเอกสารและงานวิ จ ัย ทีN เ กีN ย วข้อ งทัXง ในประเทศและ
ต่างประเทศนํามาสังเคราะห์ โดยการวิเ คราะห์ เ ชิ งเนืX อหาและนําเสนอ
เนืX อหาบรรยายเชิ งเปรี ยบเที ยบ และสรุ ป เป็ นแนวทางเพืNอนําไปสู่ ก าร
สร้างข้อสรุ ป และนําเสนอในรู ปของข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย

4. ผลการวิจยั
4.1 ความเสี ยงต่ อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในคนเดินเท้ าใช้
ทางข้ าม
เมืNอทําการวิเคราะห์การเกิ ดอุบตั ิเหตุในคนเดิ นเท้าใช้ทางข้าม
ผูว้ ิ จยั ตระหนัก ถึ งตัวเลขการเสี ยชี วิตของคนเดิ น เท้าคิ ดเป็ น 22% จาก
จํา นวนผู้ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนทีN เ สี ย ชี วิ ต ทัXง หมด ซึN งเป็ นผลการสํ า รวจของ
องค์การอนามัยโลกเมืNอปี 2553 โดยผูว้ ิจยั พิจารณา “ทางข้าม” จํากัดอยู่
แต่เฉพาะพืXนทีN ทีNทาํ ไว้สาํ หรับให้คนเดิ นเท้าข้ามทางโดยทําเครืN องหมาย
เป็ นเส้ น หรื อแนวหรื อ ตอกหมุ ด ไว้บ นทางบนพืXน ดิ น เป็ นสําคัญ โดย
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ไม่ ได้ร วมถึ งพืX น ทีN ทีN ท าํ ให้ ค นเดิ น เท้าข้ามไม่ ว่าในระดับ ใต้ห รื อเหนื อ
พืXนดิ น เช่ น อุโมงค์คนเดิ นเท้า สะพานลอย ทางเดิ นลอยฟ้ า (Skywalk)
ฯลฯ แม้ว่าในกฎหมายจะรวมทัXงสองส่ วนเข้าไว้ด้วยกัน ผูว้ ิจยั จําแนก
ปั จจัยทีNทาํ ให้ผูใ้ ช้รถใช้ถนนตกอยูใ่ นภาวะเสีN ยงได้รับอันตรายและความ
เสี ยหายมี อยู่ 3 ประการ คื อ 1) คนเดิ น เท้าซึN งเสีN ยงได้รับ อัน ตรายจาก
พฤติกรรมของผูข้ บั ขีN 2) คนเดินเท้าซึN งเสีN ยงได้รับอันตรายจากสภาพถนน
และทางข้าม และ 3) ผูข้ บั ขีNซN ึ งเสีN ยงประสบอุบตั ิเหตุจราจรจากพฤติกรรม
ของคนเดินเท้าทีNขา้ มถนน
1) พฤติกรรมของผู้ขับขี เนืN องจากการใช้ทางข้ามของคน
เดิ นเท้าทําให้เกิ ดจุดตัดของกระแสจราจรระหว่างคนเดิ นข้ามถนนและผู้
ขับขีNรถยนต์ทีNขบั ขีNผา่ นทางข้าม โดยการตัดกันของกระแสจราจรดังกล่าว
ทําให้บริ เวณทางข้ามมักจะเป็ นจุดทีNเกิ ดปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรและปั ญหา
การจราจรติ ด ขัด ซึN งคนทัวN ไปมัก จะนิ ยมใช้ท างข้ามทีN เ ป็ นทางม้าลาย
มากกว่าสะพานลอยและอุโมงค์ลอดถนน [3] ในแง่ความปลอดภัยของ
คนเดิ นเท้าทีNใช้ทางข้าม (ซึN งรวมถึ งคนเดิ นเท้าทีNเจ็บป่ วย พิการ ชราภาพ
หรื อมี สั ม ภาระมาก ฯลฯ) เสีN ย งได้ รั บ อัน ตรายจากทัXง ผู้ข ับ ขีN โดย
พฤติ กรรมของผูข้ บั ขีNซีNงพบเห็ นกันโดยทัวN ไป (ในประเทศไทย) ซึN งอาจ
มองได้ว่าเป็ นการกระทําทัXงโดยเจตนาและโดยประมาท ได้แก่ ไม่หยุด
รถให้กบั ผูเ้ ดิ นเท้าทีN ขา้ มถนนในทางข้าม (Pedestrian Crossings หรื อ
Crosswalk) ไม่ว่าจะเป็ นทางม้าลายทีN มีไฟสัญญาณสําหรับคนข้ามถนน
ด้วยหรื อไม่ก็ตาม จากการวิจยั [5] พบว่า 47.7 % ของจํานวนรอบการ
ข้ามทัXงหมดผูข้ บั ขีN ไม่หยุดรถเมืN อปรากฎสัญญาณไฟแดงเพืNอให้คนเดิ น
ข้ามถนนได้ รวมถึ งกรณี ทีNคนเดิ นเท้าถูกผูข้ บั ขีNรถจักรยานยนต์เฉีN ยวชน
บนทางเท้า หรื อรอยต่อระหว่างทางเท้าและพืXนถนน ผูข้ บั ขีNจอดรถ หยุด
รถทับทางข้ามทีNเป็ นทางม้าลาย ผูข้ บั ขีNฝ่าฝื นไฟสัญญาณจราจร ผูข้ บั ขีN
มักไม่ชะลอความเร็ วเมืN อถึ งทางร่ วม ทางแยก เพืNอเร่ งรี บขับขีN ให้ผ่านไป
ก่อนมี ไฟสัญญาณให้หยุดรถ ผูข้ บั ขีNใช้ความเร็ วสู งเพืNอแซงรถคันหน้า
และไม่เห็นคนข้ามถนน โดยการวิจยั [6] กล่าวว่า อุบตั ิเหตุทางเดิ นเท้าทีN
ร้ายแรงทีNสุดมักเกิดขึXนเมืNอยานพาหนะกําลังเร่ งหรื ออยูบ่ นถนนทีNอยูน่ อก
เมือง ผูข้ บั ขีNดืNมเหล้าแล้วขับรถ การขับขีNทีNเสี ยสมาธิ (distracted driving)
(เช่น เป็ นเพราะเมืNอยล้า หลับใน กินอาหาร ใช้โทรศัพท์ เด็กในรถ สัตว์
เลีXยงในรถ)
2) สภาพถนนและทางข้ าม โดยคนเดิ น เท้า ซึN งเสีN ย งได้รั บ
อันตรายจากสภาพถนนและทางข้าม อันเนืN องมาจากความล้มเหลวใน
การจัดลําดับความสําคัญความต้องการของคนเดิ น เท้าในการออกแบบ
ถนนโดยการจัด ให้ มี โครงสร้ างพืXน ฐาน ถนนและทางข้ามทีN ป ลอดภัย
สามารถเข้าถึ งได้ เพียงพอและครอบคลุมและบริ การต่างๆ ได้แก่ สภาพ
ถนนทีNไม่มีทางเดินเท้า ไม่มีเกาะกลาง ไม่มีทางม้าลาย หรื อมีทางข้ามแต่

น้อยเกิ นไป อยู่ในจุดทีN ไม่เหมาะสมและเป็ นอันตราย หรื อทางเดิ นเท้า
แคบหรื อถูกผูอ้ ืN นใช้พXืนทีNส่วนนัXนไป (เช่ น ทําการค้าขาย ถูกรถจอดทับ)
ไม่มีแสงสว่างหรื อมี แต่ไม่เพียงพอทําให้ผูข้ บั ขีNมองไม่เห็ นชัดเจน แม้มี
ทางม้าลายก็ไม่ได้ทาํ ให้คนเดินเท้ามีความปลอดภัยมากขึXน
3) พฤติ ก รรมของคนเดิ น เท้ า ที ข้ า มถนน ในแง่ ค วาม
ปลอดภัยของผูข้ บั ขีN ผูข้ บั ขีNเสีN ยงได้รับอันตรายอันเนืN องมาจากพฤติกรรม
ของคนเดินเท้าทีNขา้ มถนน ซึN งอาจมองได้ว่าเป็ นการกระทําทัXงโดยเจตนา
และโดยประมาท ได้แ ก่ คนเดิ น เท้า เดิ น หรื อ วิN งข้า มถนนตัด หน้ า รถ
กระทันหัน คนเดิ นเท้าทีNปล่อยให้เด็กเล็กอยูด่ า้ นนอกหรื อด้านทีNรถแล่น
เข้าหา ปล่ อยเด็กเล็กวิNงเตลิ ดแบบไร้ ทิศทาง ไม่ขา้ มถนนในทางม้าลาย
และสะพานลอย (Jaywalking) มี อาการมึ น เมาขณะเดิ น บนถนน ขาด
ความสามารถทีN จะเห็ นได้ในบางสภาวะและไม่ปฏิ บตั ิตามป้ ายบอกทาง
และสัญญาณโดยการวิจยั [7] กล่าวว่า พฤติกรรมการการวางแผน (TPB)
ซึN งประกอบด้ ว ยบรรทัด ฐานอัต นั ย (SN) และการรั บ รู้ ก ารควบคุ ม
พฤติ ก รรม (PBC) มี อิ ท ธิ พลต่ อ ความตัXงใจทีN จ ะข้ า มถนนเมืN อ ใช้
โทรศัพท์มือถือ
ความเสีN ยงทีNกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับรายงานขององค์การ
อนามัยโลก [4] ซึN งยังชีXให้เห็นความเสีN ยงทีNทาํ ให้เกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนใน
กลุ่มคนเดินทางใช้ทางข้ามเพิNมเติมอีก 3 ประการ ได้แก่
1) การวางแผนการใช้ พืA น ที ระยะทางระหว่ า งทีN พ กั และ
สถานทีNทาํ งาน โรงเรี ยน ร้านค้าและสิN งอํานวยความสะดวกอืNน ๆ ทีNมาก
เกินไปทําให้เกิดระยะทางในการเดิ นทางทีNมากและความล้มเหลวในการ
เชืN อมต่อสถานทีNเหล่านีX ให้มีความปลอดภัย
2) การออกแบบยานพาหนะ ขาดการใช้พาหนะทีN ปลอดภัย
มากกว่าโดยมี การปกป้ องผูข้ บั ขีNจากการชน ระบบเบรคฉุ กเฉิ นรวมถึ ง
ขาดการบังคับใช้มาตรฐานการออกแบบรถยนต์ทีNเป็ นมิตรกับคนเดินเท้า
3) การดูแ ลหลังเกิดอุบัติเหตุ ระบบทีN มี ขอ้ บกพร่ องในการ
ดําเนิ นการให้คนเดิ นเท้าทีNได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างเร่ งด่วนและลดความเสีN ยงจากผลกระทบร้ายแรง
4.2 กฎหมายทีเกีย วข้ องกับคนเดินเท้ าใช้ ทางข้ าม
ในการศึกษากฎหมายไทยทีNเกีNยวข้องกับคนเดินเท้าใช้ทางข้าม
ผูว้ ิจยั พบกฎหมายทีNเกีN ยวข้องโดยตรง คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 [8] โดยสามารถจําแนกมาตรการทีNส่งผลให้เกิ ดความปลอดภัย
ของคนเดินเท้าใช้ทางข้ามออกเป็ น 2 มาตรการ คือ
4.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ขับขีในส่ วนทีเกียวข้ องกับ
การใช้ ทางข้ าม
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• ข้อกําหนดเกีNยวกับความเร็ วของรถ ผูข้ บั ขีNซN ึ งขับรถเข้าใกล้
ทางร่ วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรื อวงเวียน ต้องลดความเร็ ว
ของรถ (มาตรา 70) ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ น
500 บาท (มาตรา 148)
• กรณี ช นแล้ว หนี เมืN อ เกิ ด กรณี ทีN ผู้ข ับ ขีN ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ยหายแก่ บุคคลหรื อทรั พย์สินของผูอ้ ืN น โดยทีN ผูข้ บั ขีN ไม่หยุดรถ ไม่ให้
ความช่ วยเหลื อตามสมควร และไม่ แ สดงตัวและแจ้งเหตุ รายละเอี ยด
ต่างๆ ทีN จาํ เป็ นต่ อพนักงานเจ้าหน้าทีN ทีN ใกล้เคี ยงทัน ที (มาตรา 78) ต้อง
ระวางโทษจําคุ กไม่เกิ น 3 เดื อน หรื อปรั บตัXงแต่ 2,000 – 10,000 บาท
หรื อทัXง จํา ทัXง ปรั บ (มาตรา 160) กรณี ทีN เ ป็ นเหตุ ใ ห้ บุ ค คลอืN น ได้รั บ
อันตรายสาหัสหรื อเสี ยชี วิตต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติว่าด้วย
การใช้ทางเดินรถ และว่าด้วยอุบตั ิเหตุ ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึงโดยสรุ ปในส่ วน
ทีN เ กีN ยวกับ การควบคุ มผูข้ บั ขีN โดยเฉพาะในส่ วนทีN อาจมี พฤติ กรรมก่ อ
อันตรายแก่คนเดินเท้าทีNใช้ทางข้าม ดังนีX
• สัญญาณจราจรและเครืN องหมายจราจร ผูข้ บั ขีNตอ้ งปฏิ บตั ิให้
ถูกต้องตามสัญญาณจราจร และเครืN องหมายจราจรทีN ได้ติดตัXงไว้หรื อทํา
ให้ปรากฏในทาง..... (มาตรา 21) ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ต้องระวางโทษ
ปรั บไม่เกิ น 1,000 บาท (มาตรา 152) ทีN เกีN ยวข้องกับคนเดิ นเท้า ได้แ ก่
ไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า และทางม้าลาย ซึN งมักเกิดเหตุการณ์
ทีNผูข้ บั ขีNไม่ชะลอความเร็ วรถ ไม่หยุดรถให้คนเดิ นเท้าข้ามทาง หรื อไม่
ยอมให้ทางกับคนเดินเท้า
• การขั บ รถ ในการใช้ ท างเดิ น รถผู้ ข ั บ ขีN ต้ อ งใช้ ค วาม
ระมัดระวังไม่ให้รถชนหรื อโดนคนเดินเท้าไม่วา่ จะอยู่ ณ ส่ วนใดของทาง
และต้องให้สญ
ั ญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตวั เมืNอจําเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิNง
เด็ก คนชรา หรื อคนพิการทีN กาํ ลังใช้ทาง ผูข้ บั ขีN ตอ้ งใช้ความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษในการควบคุมรถของตน (มาตรา 32) แต่ในกรณี ทีNผูข้ บั ขีNชน
หรื อโดนคนเดิ นเท้าทีNขา้ มถนนทางนอกทางข้าม (เมื ออยู่ในเขตที บังคั บ
ให้ ต้องข้ ามในทางข้ าม) หรื อลอด หรื อผ่านสิN งปิ ดกัXนห้ามข้ามทาง ถ้า
พนักงานสอบสวนเห็นว่า ผูข้ บั ขีNได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้ว มี
อํานาจปล่ อยตัวชัNวคราวโดยไม่ตอ้ งมี หลักประกัน ได้ (มาตรา 145) ซึN ง
หากผู้ข บั ขีN ท าํ ให้ ค นเดิ น เท้าได้รั บ บาดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิต ขึX น อยู่ก ับ การ
พิ สู จน์ ค วามผิ ด โดยยังคงต้องรั บ ผิ ด ทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญาและความรับผิดทางแพ่งตามข้อกฎหมายเรืN องละเมิดอยู่
• การขับ รถ ห้ ามมิ ใ ห้ ผูข้ ับ ขีN ข ับ รถ โดยประมาทหรื อ น่ า
หวาดเสี ยวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สิน บนทางเท้าโดยไม่
มีเหตุอนั ควร โดยไม่คาํ นึ งความปลอดภัยหรื อความเดื อดร้ อนของผูอ้ ืN น
(มาตรา 43) ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ใ นสองกรณี แ รก ต้องระวางโทษ
ปรั บตัXงแต่ 400 - 1,000 บาท (มาตรา 157) ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บตั ิ กรณี
สุ ดท้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรื อปรับตัXงแต่ 2,000 บาทถึ ง
10,000 บาท หรื อทัXงจําทัXงปรับ (มาตรา 160)
• การขับแซงและผ่านขึXนหน้า ห้ามมิให้ผูข้ บั ขีNขบั รถแซงเพืNอ
ขึXนหน้ารถอืNนภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึ งทางข้าม และเมืNอเข้าทีNคบั ขัน
หรื อเขตปลอดภัย ซึN งเป็ นพืXนทีNในทางเดินรถทีNมีเครืN องหมายแสดงให้เห็ น
ชัดเจนทุกเวลา สําหรับให้คนเดิ นเท้าทีNขา้ มทางหยุดรอ หรื อให้คนทีNขX ึ น
หรื อลงรถหยุด รอก่ อนจะข้ามทางต่ อ ไป (มาตรา 46) ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บ ตั ิ ใ นสองกรณี แ รก ต้องระวางโทษปรั บ ตัXงแต่ 400 - 1,000 บาท
(มาตรา 157)
• การจอดรถ เว้นแต่จะมี กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืNน ห้ามมิ ให้ผู้
ขับขีNจอดรถ (อนุ มาตรา 4) ในทางข้าม หรื อในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
(มาตรา 57) ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ น 500 บาท
(มาตรา 148)

มาตรการ
ทาง
กฎหมายใน
การควบคุม
พฤติกรรม

ผู้ขับขี
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ลักษณะความผิด
(เฉพาะทีเกียวกับ
การใช้ ทางข้ าม)

บทกําหนดโทษ
สําหรับผูฝ้ ่ าฝิ น

• สัญญาณจราจรและ
1,000 บาท
เครืN องหมายจราจร
• การขับรถชนหรื อโดยคน รับผิดทางอาญาและ
เดินเท้า โดยไม่ระมัดระวัง
แพ่งกรณี ทาํ ให้
ในการควบคุมรถ
บาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิต
• การขับรถโดยประมาท น่า
ปรับ 400 - 1,000
หวาดเสี ยวอันเกิดอันตราย
บาท หรื อจําคุกไม่
แก่บุคคลหรื อทรัพย์สินโดย เกิน 3 เดือนหรื อปรับ
ไม่มีเหตุอนั ควร
2,000- 10,000 บาท
หรื อทัXงจําทัXงปรับ
แล้วแต่กรณี
• การขับแซงและผ่านขึXน
ปรับ 400 - 1,000
หน้าในระยะ 30 เมตรก่อน
บาท
ถึงทางข้าม เข้าทีNคบั ขัน
หรื อเขตปลอดภัย
• จอดรถในทางข้าม หรื อใน ปรับไม่เกิน 500 บาท
ระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
• ขับรถไม่ลดความเร็ วเมืNอ ปรับไม่เกิน 500 บาท
เข้าใกล้ทางร่ วมทางแยก
ทางข้ามเส้นให้รถหยุด
หรื อวงเวียน
• กรณี ชนแล้วหนี
จําคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรื อปรับ 2,000 –
10,000 บาท หรื อทัXง
จําทัXงปรับ
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ลักษณะความผิด
(เฉพาะทีเกียวกับ
การใช้ ทางข้ าม)

คนเดินเท้ า

• ข้ามทางนอกทางข้าม

• คนเดิ นเท้าทีNตอ้ งการจะข้ามทางเดิ นรถในทางข้ามหรื อทาง
ร่ วมทางแยกทีN มีสัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทาง ให้ทX งั ผูข้ บั ขีN และคน
เดินเท้าปฏิบตั ิตามไฟสัญญาณจราจรสี แดง สี เขียว สี เหลืองอําพันหรื อไฟ
สี เขี ยวกระพริ บทางด้านใดของทาง (มาตรา 106) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท (มาตรา 147)
• คนเดิ นเท้าทีNตอ้ งการจะข้ามทางเดิ นรถในทางทีNมีพนักงาน
เจ้าหน้าทีN แสดงสัญญาณจราจรให้ ปรากฏไม่ ว่าจะเป็ นสัญญาณด้วยมื อ
และแขน หรื อเสี ยงสัญญาณนกหวีด...ให้ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาณจราจรนัXน
(มาตรา 107) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ น 500
บาท (มาตรา 148)
• ห้ามมิให้ผใู้ ดเดินแถว เดินเป็ นขบวนแห่ หรื อเดินเป็ นขบวน
ใด ๆ ในลัก ษณะทีN เ ป็ นการกี ด ขวางการจราจร ยกเว้น แถวทหารหรื อ
ตํารวจ แถวหรื อขบวนแห่ หรื อขบวนใดๆ ทีNได้รับอนุ ญาตและปฏิ บตั ิตาม
เงืNอนไขทีNกาํ หนด (มาตรา 108) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500 บาท (มาตรา 148)

บทกํา หนดโทษ
สําหรับผูฝ้ ่ าฝิ น

ปรั บ ไม่ เกิ น 200
บาท
• ฝ่ าฝื น ไฟ สั ญ ญ าณจ ราจ ร ปรั บ ไม่ เกิ น 200
ควบคุมคนเดินเท้า
บาท
• ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจรควบคุ ม ปรั บ ไม่ เกิ น 200
การใช้ท าง ในทางข้ามหรื อ บาท
ทางร่ วมทางแยก
• ฝ่ าฝื นสั ญ ญาณด้ ว ยมื อ และ ปรั บ ไม่ เกิ น 500
แ ข น ห รื อ เ สี ย ง สั ญ ญ า ณ บาท
น ก ห วี ด ข อ ง พ นั ก ง า น
เจ้าหน้าทีNในทาง
• เดิ น แถว เดิ น เป็ นขบวนแห่ ปรั บ ไม่ เกิ น 500
ข บ ว น ใ ด ๆ ทีN กี ด ข ว า ง บาท
การจราจร หรื อโดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าตและไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
เงืNอนไข

5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ กฎหมายทีN เกีN ยวข้องกับความปลอดภัยของ
คนเดินทางใช้ทางข้ามโดยเปรี ยบเทียบกับความเสีN ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
ของคนเดินเท้าใช้ทางข้าม ผูว้ ิจยั พบว่า
ในส่ ว นของการควบคุ ม และป้ อ งกัน ความเสีN ย งจากปั จ จัย
พฤติกรรมผูข้ บั ขีN โดยรวมแล้วพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ได้ ก ํา หนดไว้ชั ด เจนเพี ย งพอและครอบคลุ ม พฤติ ก รรมการขับ ขีN ทีN
ก่อให้เกิ ดความเสีN ยงแก่คนเดิ นเท้า โดยเป็ นหน้าทีNของผูข้ บั ขีNทีNขบั รถบน
ท้องถนนต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชน เฉีN ยวชน หรื อโดนคนเดิ น
เท้าไม่วา่ จะอยู่ ณ ส่ วนใดของทาง ทีNน่าสนใจเกีN ยวกับสิ ทธิ ในการใช้ทาง
หรื อถนนร่ วมกันของคนทุกคน นันN คือ ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ ตัดสิ น
ในปี 2553 “ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี คืนทางเท้าจํานวน 21 สาย ให้
เป็ นประโยชน์ ส าธารณะของประชาชนในท้อ งถิN น โดยศาลได้ ว าง
หลั ก การสํ า คัญ ไว้ว่ า "ไม่ ว่ า ทางรถวิN ง หรื อทางคนเดิ น ซึN งเป็ นทาง
สาธารณะทีNทาํ ไว้ให้คนเดิ น กฎหมายให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้
นัXนจะสัญจรด้วยการเดิ น หรื อใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์
หรื อด้วยวิธีการอืNนใดอันพึงใช้ทางนัXนในการสัญจรได้”
นอกจากนีX ยงั มี ขอ้ เสนอให้เพิNมบทลงโทษสําหรั บพฤติ กรรม
ผูข้ บั ขีNบางอย่างทีNก่อให้เกิ ดอันตรายบ่อยครัX ง อาทิ เช่ น ไม่หยุดรถให้คน
เดิ น เท้า ข้า มทางตรงทางม้า ลาย ซึN งมี โ ทษปรั บ 1,000 บาท ขณะทีN
กฎหมายออสเตรเลี ยมีโทษปรับ 300 AUD (ดอลล่าร์ ออสเตรเลี ย) หรื อ
ประมาณ 8,700 บาท และตัดแต้มผูก้ ระทําผิด 3 แต้ม แต่ทีN น่าให้ค วาม
สนใจและสํ า คัญ มากกว่ า คื อ ในการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายในส่ ว นนีX ไม่
เข้มงวด ไม่มีประสิ ทธิ ผลมากนัก

ตารางที 1 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของผูข้ บั ขีN
และคนเดินเท้า (เฉพาะทีNเกีNยวกับการใช้ทางข้าม)
4.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนเดินเท้ าทีใช้ ทางข้ าม
ในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มี
บทบัญญัติวา่ ด้วยคนเดินเท้า ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึ งโดยสรุ ปในส่ วนทีNเกีN ยวกับ
การควบคุ มคนเดิ นเท้าทีNใช้ทางข้ามซึN งอาจมี พฤติ กรรมก่ ออันตรายแก่ ผู้
ขับขีN ดังนีX
• ห้ามมิให้คนเดิ นเท้าข้ามทางนอกทางข้าม ซึN งได้แก่ ระยะทีN
เกินกว่า 100 เมตรนับจากทางข้าม (มาตรา 104) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท (ม. 147)
• คนเดิ น เท้า ทีN ต้อ งการจะข้า มทางเดิ น รถในทางข้า มทีN มี
ไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดิ นเท้า (ไม่ว่าจะมีรูปหรื อข้อความเป็ นการ
ห้ ามมิ ใ ห้ ค นเดิ น เท้าข้ามทางเดิ น รถด้วยหรื อไม่ ก็ ตาม) ให้ ป ฏิ บ ตั ิ ตาม
ไฟสัญ ญาณจราจรสี แ ดง สี เ ขี ยว สี เ ขี ย วกระพริ บ ทางด้า นใดของทาง
(หากยังไม่ ไ ด้ข ้า มให้ ห ยุด รอบนทางเท้า แต่ ถ้ากํา ลัง ข้า ม ให้ ข ้า มทาง
โดยเร็ ว) (มาตรา 105) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 200 บาท (มาตรา 147)
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ให้กบั คนทุกคนในการใช้ทางหรื อถนนร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นทางเท้า เกาะ
กลาง ทางข้ามแบบต่ างๆ เขตและถนนคนเดิ น แสงสว่ าง สัญญาณ
และเครีN องหมายจราจร โดยให้มีความเหมาะสมทัXงปริ มาณและคุณภาพ
ทีNสาํ คัญคือ ต้องพิจารณาความเสีN ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนสําหรั บ
คนเดินเท้าใช้ทางข้าม และการจัดลําดับความสําคัญความต้องการของคน
เดิ นเท้าประกอบด้วย เพืNอทําให้สิทธิ เสรี ภาพในการใช้ทาง (the right of
way) การเข้าถึงความปลอดภัยในการใช้ถนนของคนเดินเท้าใช้ทางข้าม
จากทีN ผ่ า นมาได้ มี ค วามพยายามให้ มี ม าตรการกฎหมายทีN
ชัดเจนในประเด็นทีNเป็ นปั ญหาสําคัญไม่ว่าจะเป็ นการขับรถด้วยความเร็ ว
สู ง การดืN มเหล้าแล้วขับรถ การไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย และการไม่สวม
หมวกนิ รภัยขณะขับขีN รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น ซึN งเป็ นปั จจัยความเสีN ยง
หลักทีN ทาํ ให้ผูข้ บั ขีN เสี ยชี วิตและได้รับบาดเจ็บทางถนน ทัXงหมดนีX ล้วน
แล้วแต่มีความเกีNยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิNมความปลอดภัยให้กบั
คนเดินเท้าด้วยเช่นกัน นันN คือ
1) หากว่าผูข้ บั ขีNไม่ขบั รถด้วยความเร็ วสู ง ความเสีN ยงน้อยลง
คนเดินเท้าทีNใช้ทางข้ามย่อมปลอดภัยไปด้วย
2) หากว่าผูข้ บั ขีNขบั รถโดยไม่ดืNมเหล้า ความเสีN ยงน้อยลง คน
เดินเท้าทีNใช้ทางข้ามย่อมปลอดภัยไปด้วย
3) อุบตั ิ เหตุจราจรทีN เกิ ดจากพฤติกรรมของคนเดิ นเท้าทีNขา้ ม
ถนนโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย หากว่าผูข้ บั ขีNและผูโ้ ดยสาร
คาดเข็มขัดนิ รภัย ความเสีN ยงน้อยลง ผูข้ บั ขีNและผูโ้ ดยสารย่อมปลอดภัย
4) อุบตั ิ เหตุจราจรทีN เกิ ดจากพฤติกรรมของคนเดิ นเท้าทีNขา้ ม
ถนนโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย หากว่าผูข้ บั ขีNและผูโ้ ดยสาร
สวมหมวกนิ รภัยขณะสัญ จรด้วยรถจัก รยานยนต์ ความเสีN ยงน้อยลง
ผูข้ บั ขีNและผูโ้ ดยสารย่อมปลอดภัย

แต่ในส่ วนของการควบคุ มและป้ องกันความเสีN ยงจากปั จจัย
พฤติ กรรมของคนเดิ นเท้าเอง กลับพบว่าการแก้ไขเพิNมเติมกฎหมายว่า
ด้วยจราจรทางบกทุกครัXงทีNผ่านมา มีการแก้ไขเพิNมเติมในส่ วนทีNเกีN ยวกับ
คนเดิ นเท้าน้อยมาก กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ชดั เจนเพียงพอเกีN ยวกับ
พฤติ กรรมบางอย่างของคนเดิ นเท้าทีN ก่อให้เกิ ดความเสีN ยงแก่ ผูข้ บั ขีN และ
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนน ตัวอย่างเช่ น ไม่มีขอ้ กําหนดและบทลงโทษ
เกีN ยวกับพฤติ กรรมคนเดิ น เท้าทีN ใช้โทรศัพท์มื อถื อและอุ ปกรณ์ สืNอสาร
อืN น ๆ ซึN งไม่ มี ส ติ แ ละระมัด ระวัง เพี ย งพอขณะใช้ ท างข้า ม (ขณะทีN มี
กฎหมายห้ามมิให้ใช้โทรศัพท์มือถื อขณะขับรถ) คนเดิ นเท้าเดิ นหรื อวิNง
ข้ามถนนตัดหน้ารถกระทันหัน พฤติกรรมจูงเด็กข้ามทางซึN งต้องใช้ความ
ระมัด ระวังเป็ นพิ เ ศษ มิ ใ ห้จูงเด็ ก ไว้ด้านนอกหรื อด้านทีN รถแล่ น เข้าหา
ปล่อยเด็กเล็กวิNงเตลิ ดแบบไร้ ทิศทาง เป็ นต้น สิN งทีNน่าให้ความสนใจและ
สํา คัญ คื อ การทีN มี อ ยู่สํา หรั บ พฤติ ก รรมผู้ข ับ ขีN บ างอย่า งทีN ก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายบ่อยครัX ง อาทิ เ ช่ น ไม่ขา้ มถนนในทางข้าม ซึN งมี โทษปรั บเพียง
200 บาทเท่านัXน และหากจําเป็ นก็ให้กกั ขังในกรณี ทีNไม่จ่ายเงิ นค่าปรั บ
รวมถึ งใช้ม าตรการคุ ม ประพฤติ บัน ทึ ก ทําประวัติ บําเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ ฯลฯ ในปั จ จุ บ ัน กฎหมายหลายฉบับ อาทิ เ ช่ น ประมวล
กฎหมายอาญาได้เพิNมโทษปรั บในความผิ ดอาญาส่ วนใหญ่ไปมากแล้ว
รวมถึงปรับเพิNมอัตราการกักขังแทนค่าปรับจากวันละ 200 บาท เป็ น 500
บาท ขณะทีNกฎหมายในหลายรัฐของประเทศออสเตรเลี ยมีโทษปรับ 50
AUD (ดอลล่าร์ ออสเตรเลี ย)หรื อประมาณ 1,450 บาท รวมทัXงการบังคับ
ใช้กฎหมายในส่ วนนีX ไม่เข้มงวด ไม่มีประสิ ทธิ ผลมากนัก
นอกจากนีX มาตรการทางกฎหมายทีN มี อยู่ใ นด้านอืN น ๆ ได้แ ก่
การออกแบบและสร้ างสภาพถนนและทางข้ามทีN เหมาะสมและเพียงพอ
(เกีNยวข้องกับพระราชบัญญัติทางหลวง พระราชบัญญัติทางหลวงชนบท
และกฎหมายท้ อ งถิN น) การวางแผนการใช้ พXื นทีN (เกีN ยวข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติผงั เมือง) การออกแบบยานพาหนะทีNเป็ นมิ ตรกับคนเดิ น
เท้า (เกีN ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พระราชบัญญัติ
รถยนต์ มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุต สาหกรรม) ยัง ไม่ เ ข้ม งวดและยัง ไม่
นํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ทีN เ ข้ม ข้น ในขณะทีN ข ้อ พิ จ ารณาสํ า คัญ ของการมี
โครงสร้ างพืXนฐานและการบริ การสาธารณะให้เป็ นระบบทีNเอืXอต่อความ
ปลอดภัย (Safe System Approach) คือ ต้องอาศัยมาตรการทีNยึดหลักด้าน
วิศวกรรมการจราจรและหลักความปลอดภัยทีN ยึด ถื อคนเป็ นศู นย์ก ลาง
(People-centered) ต่างกับการยึดถื อรถเป็ นศูนย์กลาง (vehicle-centered)
โดยคนเป็ นศูนย์กลาง (People-centered) ในทีNนX ี ไม่ใช่ คนทีNขบั ขีNรถ แต่มุ่ง
หมายถึงคนทัวN ไปทีNไม่ใช้รถ (ไม่ว่าจะมีรถหรื อไม่ก็ตาม) หลักนีX ใช้ยึดถื อ
ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้ างพืXน ฐาน การจราจรและระบบ
ขนส่ งสาธารณะ ฯลฯ เพืNอมุ่งลดความเสีN ยงและก่อให้เกิ ดความปลอดภัย

6. สรุปผลการวิจยั
ในการเพิN มความปลอดภัยให้ แ ก่ ค นเดิ น เท้าทีN ใ ช้ท างข้ามซึN ง
ต้อ งระลึ ก ไว้เ สมอว่ า โดยสภาพแล้ ว เป็ นผู้ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนทีN มี ค วาม
เปราะบาง เสีN ยงทีNจะได้รับอันตรายได้ง่ายกว่าผูข้ บั ขีN (นอกเหนื อจากผูข้ ีN
จักรยาน ผูข้ บั ขีNรถจักรยานยนต์) และต้องไม่ลืมว่า ผูข้ บั ขีNและคนเดิ นเท้า
อาจเป็ นคนๆ เดี ยวกัน ทัXงนีX ขX ึนอยูก่ บั บทบาทหรื อโอกาสในการใช้รถใช้
ถนน และการใช้รถใช้ถนนของทัXงผูข้ บั ขีN และคนเดิ นเท้าย่อมต้องการ
ความปลอดภัย ด้ ว ยกั น ทัXง นัX น ในภาพรวมนัX นผู้วิ จ ัย เห็ น ว่ า การใช้
มาตรการกฎหมายนัXน บัง เกิ ด ผลได้ชัด เจนและรวดเร็ วกว่ า การใช้ วิ ธี
รณรงค์เพืNอมุ่งปรับเปลีN ยนพฤติกรรมคนด้วย กฎหมายกําหนดไว้ชดั เจน
เพียงพอและครอบคลุมพฤติกรรมการขับขีNทีNก่อให้เกิ ดอันตรายแก่คนเดิ น
เท้า โดยมองว่าผูข้ บั ขีN ต้องใช้ ค วามระมัด ระวังต่ อคนเดิ น เท้า มากกว่ า
เนืN องจากสภาพทีNคนเดิ นเท้าซึN งถูกละเมิดสิ ทธิ ในการใช้ทาง (the right of
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way) ได้ง่าย พึงได้รับการคุ ม้ ครองในชี วิต ร่ างกายและทรั พย์สิน ตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับผูข้ บั ขีN การเพิNมความปลอดภัยให้กบั คนเดิ นเท้าทีNใช้
ทางข้าม จึงควรมุ่งเน้นไปทีN บงั คับใช้กฎหมายให้เข้มงวด มีประสิ ทธิ ผล
ให้ก ฎหมายมี ความศัก ดิ สิ ทธิ ทําให้ผูข้ บั ขีN เ กิ ดความเกรงกลัว ไม่ท าํ ผิ ด
ตามๆ กันไป ให้เชืN อมันN และไว้ใจทางม้าลายได้มากยิงN ขึXน
อย่างไรก็ตามผูข้ บั ขีNและคนเดิ นเท้าทีNขา้ มถนนมีความเสีN ยงต่อ
การประสบอุบตั ิเหตุจราจรจากพฤติ กรรมของคนเดิ นเท้าทีN ขา้ มถนนเอง
เช่ นเดี ยวกัน ซึN งกฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ชดั เจนและครอบคลุมเพียงพอ
เกีNยวกับพฤติกรรมบางอย่างของคนเดิ นเท้าทีNก่อให้เกิ ดความเสีN ยงแก่ผูข้ บั
ขีNและก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนน รวมทัXงมีบทลงโทษทีNเบาเกินไป และมี
การบังคับ ใช้ก ฎหมายทีN ไม่ เข้ม งวด ไม่มี ป ระสิ ทธิ ผลมากนัก การเพิNม
ความปลอดภัยให้กบั คนเดิ นเท้าทีN ใช้ทางข้ามจึ งควรมุ่งเน้นไปทีNคนเดิ น
เท้าทีNใช้ทางข้ามทัXงการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนีX มาตรการทางกฎหมายทีNเกีN ยวกับการออกแบบและ
สร้ างสภาพถนนและทางข้ามอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การวางแผน
การใช้พXืนทีN และการออกแบบและสร้างยานพาหนะทีNเป็ นมิตรกับคนเดิน
เท้ายังไม่เข้มงวดและยังไม่นาํ ไปสู่ การปฏิ บตั ิทีNเข้มข้นเพียงพอ ทัXงในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ

ทายทีN จ ะมาคอยเฝ้ า กวดขัน จับ กุ ม ผู้ข ับ ขีN แ ละคนเดิ น เท้า ทีN ก ระทํา ผิ ด
มากมาย
3) แม้เห็นว่าการใช้มาตรการกฎหมายนัXนบังเกิดผลได้ชดั เจน
และรวดเร็ วกว่าการใช้วิธีรณรงค์เพืNอมุ่งปรั บเปลีN ยนพฤติ กรรมคนด้วย
อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การเพิNมความปลอดภัย
ให้กบั คนเดินเท้าทีNใช้ทางข้ามยังคงจําเป็ นและต้องทําควบคู่กนั ไป ทัXงใน
ภาพรวม และประเด็นเฉพาะทีNเกิดขึXนบ่อยครัXง สาธารณชนน่าจะสนใจคือ
การเฉีN ยวชนคนเดินเท้าทีNขา้ มทางม้าลาย การหยุดหรื อจอดรถทับทางข้าม
การใช้โทรศัพท์มือถื อขณะคนเดิ นเท้าใช้ทางข้ามเสีN ยงได้รับอันตรายสู ง
ดังเห็นได้จากผูเ้ สี ยชี วิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสมาหลายรายแล้ว เป็ นต้น
เช่ นเดี ยวกับมาตรการทีN ใช้กบั กรณี ขบั รถด้วยความเร็ วสู ง การดืN มเหล้า
แล้วขับรถ การไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย และการไม่สวมหมวกนิ รภัยขณะขับ
ขีN ร ถจัก รยานยนต์ ซึN งนอกเหนื อ จากภาครั ฐ แล้ว องค์ ก รและมู ล นิ ธิ
ภาคเอกชนต่างๆ เช่น Bloomberg Philanthropies, AIP Foundation มูลนิ ธิ
ไทยโรดส์ เป็ นต้น ยังเป็ นกลไกให้ความร่ วมมื อในการดําเนิ นงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย โดยเมืNอมาตรการทีNนาํ มาใช้นX ัน
ประสบผลสําเร็ จ ย่อมก่ อให้เกิ ดความปลอดภัยแก่ ผูข้ บั ขีN และเพิNมความ
ปลอดภัยให้กบั คนเดินเท้าไปพร้อมๆ กัน
4) ให้มีแก้ไขเพิNมเติ มกฎหมายทัXงทีN เป็ นพระราชบัญญัติ กฎ
หรื อประกาศกระทรวง ระเบียบต่างๆทีNเกีNยวข้องให้เข้มงวดขึXนและให้เกิ ด
การปฏิ บ ัติ ทีN เ ข้ม ข้น ในการจัด ทํา โครงการ สนั บ สนุ น งบประมาณทีN
เพียงพอในการออกแบบ สร้ างสภาพถนนและทางข้ามอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ การวางแผนการใช้พXืนทีN ทัXงในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ ใน
จุดบริ เวณทีNไม่ก่ออันตรายให้กบั คนเดิ นเท้าและไม่เป็ นจุดตัดกระแสการ
เคลืNอนตัวของรถมากเกิ นไป การติดตัXงระบบไฟสัญญาณสําหรับคนเดิ น
เท้าใช้ทางข้าม การติ ดตัXงระบบอาณัติ ป้ าย เครืN องหมายให้เพียงพอด้วย
พืXน ถนนยกระดับสําหรั บ ข้ามถนน (Raised Crosswalk) แถบชะลอ
ความเร็ ว (Rumble Strips) ทางม้าลายสามมิติ ขึงลวดสลิ ง ปลูกรัXวต้นไม้
ไฟส่ องสว่าง กล้องวงจรปิ ด สัญญาณไฟสําหรั บ คนข้าม ตี เ ส้ น จราจร
ซิ กแซ็ กก่ อนถึ งทางม้าลายนอกจากเตื อนผูข้ บั ขีNให้ระวัง แล้วยังเป็ นเขต
ห้ามจอดรถและห้ามรถแซง ซึN งมี ใช้กนั ในหลายประเทศเช่ น สิ งคโปร์
และอังกฤษ เป็ นต้น ในหลายส่ วนเห็นได้จากโครงการทีNสร้ างการเคลืN อน
ตัวในเขตเมื องทีN ยงNั ยืนของ EMBARQ และ WRI Ross Center for
Sustainable Cities [10] ซึN งทํา ในประเทศเม็ ก ซิ โ ก จี น อิ น เดี ย
สหรั ฐอเมริ กา ฯลฯ [11] ซึN งในประเทศไทยเองมีหลายส่ วนมีการนําเอา
มาใช้แล้วและเริN มมีใช้มากขึXน

7. ข้ อเสนอแนะ
การมี มาตรการเพิNมความปลอดภัยให้แก่ คนเดิ นเท้าทีN ใช้ทาง
ข้ามซึN งโดยสภาพแล้วเป็ นผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีN มีความเปราะบาง เสีN ยงทีN จะ
ได้รับอันตรายได้ง่ายกว่าผูข้ บั ขีN ซึN งสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการทศวรรษ
แห่ งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for
Road Safety) ของประเทศไทย กรอบแนวทาง 5 เสาหลักและแผนปฏิ บตั ิ
การฯ ขององค์การสหประชาชาติ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนีX
1) ควรแก้ไขกฎหมายโดยเพิNมลักษณะความผิดจากพฤติกรรม
บางอย่างของคนเดิ น เท้าทีN ก่ อให้เกิ ดความเสีN ยงแก่ ผูข้ บั ขีN และก่ อให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุทางถนน อาทิเช่ น คนเดิ นเท้าทีNใช้โทรศัพท์มือถื อและอุปกรณ์
สืN อสารอืNนๆ ซึN งไม่มีสติและระมัดระวังเพียงพอขณะใช้ทางข้าม (ขณะทีNมี
กฎหมายห้ามมิ ให้ใช้โทรศัพท์มือถื อขณะขับรถ) เป็ นต้น รวมทัXงแก้ไข
กฎหมายเพิNมโทษผูก้ ระทําผิดทีNเป็ นคนเดินเท้าใช้ทางข้าม
2) ควรบังคับใช้กฎหมายกับพฤติกรรมผูข้ บั ขีNทีNเข้าข่ายฝ่ าฝื น
ข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้เข้มงวด จริ งจังมีประสิ ทธิ ผล โดยควรให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยของคนเดิ นเท้าทีNใช้ทางข้าม ด้วยกลไก วิธ๊
การต่างๆ ทีN มีอยู่แ ล้ว รวมทัXงควรนํามาตรการตัดแต้ม การลงโทษเป็ น
ลําดับขัXนสําหรับผูก้ ระทําผิดซํXาเหมือนในต่างประเทศมาใช้ในทางปฏิ บตั ิ
ซึN งแม้ว่าปั จจุ บ นั ยังมี ข ้อจํากัด ด้านเครืN องมื อ งบประมาณ การเชืN อมต่ อ
ฐานข้อ มู ล ระหว่า งหน่ วยงานทีN เ กีN ย วข้อ ง ในทางปฏิ บ ัติ ก ารบัง คับ ใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าทีNทีNมีภาระงานเยอะจึงไม่ใช่ เรืN องง่ายและเป็ นสิN งท้า
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Abstract
Many people who live in coastal areas of Tohoku lost mobility because most of their cars were
washed out by the tsunami caused by East Japan great earthquake in 2011. Under such circumstance, Japan
Car Sharing Association started car sharing system using donate
donated
d vehicles including electric cars from an
individual or a company. However, usage of this car sharing system has never been studied. Therefore, the
aim of this study is to clarify the usage of the car sharing in terms of distance, frequency and purpose of use
in Ishinomakiarea in both shelters and disaster restoration housings (hereafter, DRH). Since this car sharing
system is not for commercial uses, users have to pay only maintenance and operating costs.
costs In the peak
period, more than 100 vehicles were op
operated
erated at about 50 places, but now seven vehicles are in operation at
six locations of DRH, and the number of members is about 150. To obtain the data, driving records in
Yoshinocho DRH during March/2015 to September /2016, in Ohashi shelters during August /2013 to
January/2016, in Kaisei 13 shelters during August/ 2013 to August/2014, and in Mangoku-ura
Mangoku
shelters
during November/ 2013 to January/2014 were analyzed. D
Distribution of distance and frequency per use
depicted in the graph and the frequency by destinations
tinations depicted in the map by using the Excel’s power
map. As a result, the usage of car sharing in Ishinomaki
Ishinomakiarea were affected not only by change of the site
location but also by change
hange in living needs according to recovery situation
situation. The temporary long
lo distance use
of car sharing during operation at the temporary housing was reduced in DRH.

Keywords: P2P car sharing,Japan
Japan Earthquake
Earthquake,Disaster area,Community
1. Introduction
Many people who live in the coastal area of
Tohoku lost mobility because most of their cars
were washed out by the tsunami of Great East
Japan Earthquake in March/2011. In addition, most
of temporary shelters were located in remote areas
so that it became hard for the victims to go
shopping, access to a hospital,, and any other
activities.. Under such circumstance, Japan Car
Sharing Association started car sharing system by
using donated vehicles from an individual or

company, including electric car. However, usage
acompany,
ofthis
this system has never been
studied.
Therefore, the aim of this study is to clarify
usage of the car sharing in Ishinomakiarea
Ishinomaki
by
comparing
ing difference of usage between in shelters
and DRH.
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2. Literature Review

Driver’s Name

Now a day, car sharing is popular at an
urban area in the world and recently new types of
car sharing targeted in the local community have
been started that allow car owners to rent their cars
to other people who would like to use cars for
shortperiods of time. This is called P2P (Peer to
Peer) type car sharing. As the result
ult of evaluation in
Pittsburgh,
USA, Robert[1] stated that it is economically
feasible even in low-density
density areas. It is thought that
the car sharing in Ishinomaki is the similar form
with P2P type car sharing.

3. Overview of Cars Sharing in Ishinomaki
Japan Car Sharing Association started car
sharing system using donated ve
vehicles including
electric cars MITSUBISHI i-MiEV
MiEV(Fig.1) from an
individual or a company from July 2011.
2011.Car
sharing system is managed by collecting usage free
such as fuel cost, insurance,
nce, etc. by each
community. When a car sharing business is started
in Japan, it is mandatory to install vehicle
reservation and management system. However,
since this car sharing is not for commercial
purpose, it is not required. This system is managed
by filling out in notebooks(Fig.2)). This notebook
describes the driver's name, destination, utility time
and use distance.

Destination

Utility time

Use distance

Fig. 2 Notebooks
books with usage history written
In addition, volunteers in the community
used to drive for the people who
w cannot drive such
as elderlyperson.
person. Once, more than 120 vehicles at
about 50 places were operated, and it was loaned
out in the area except Ishinomakibut only 7
vehicles in 6 places including shelters and disaster
restoration housings with around 150 members.

4. Analysis Method&
& Analysis area
It inputs to the notebook shown in Fig.2
which has usage history inputted to Excel, converts
them into data, prepares usage distance and
destination distribution map for each use.Enter
notebooks with usage history entered into Excel,
convert them into data, and prepare usage distance
and destination distribution map per use.Based
use.
on
distances and destinations recorded on the
notebooks, the maps of destinations of 4 vehicles at
Yoshinocho DRH, Ohashi Shelter, Kaisei 13
Shelter and Mangoku-ura
ura Shelter were developed
by using Excel's Power Map and grasp the
distribution of the destination.Fig.
destination.
3 is a diagram of
a point where analysis is grasped.

Fig. 1 Donated
onated vehicles MITSUBISHI ii-MiEV
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5. Result of Analysis
5.1 Status analysis at disaster restoration
housing
The maps of destinations from March/2015
to September /2016 at Yoshino-cho
Yoshino
disaster
restoration housing in which this system was
actively used is shown in Fig. 5,
5 and the distance
and frequency per use were shown
s
in Fig. 6.
366 smples

Hospital
Housing
Shopping
Others

2km

Fig. 5 Map of destinations at Yoshino-cho
Yoshino
DRH
Fig. 3Analysis
Analysis area

160
140

5. Flow of time in the disaster area

 Main events in the Disaster

120
100

Times

Fig. 4 shows the data used and the time
course of the main event in the disaster area.
Details of the data used are described in the
analysis result.

567 samples

80
60
40
20

Occurred Great
East Japan
Earthquake

The entering
to a shelter
began

Movement from
shelter to DRH has
started

0

The distance and frequency per use (km)
2011/3/11

2012/８ 2013/８

2014/８

2015/
2015/３

2016/８

Fig. 6 The distance and frequency per use
(Yoshino-cho
cho DRH)
Kaisei 13 Shelter
According to Fig. 5, the most frequent
destination was Ishinomaki Red Cross Hospital (39
Ohashi Shelter
times) and next was Mangoku-ura
Mangoku
Shelter (38
Mangoku
ura
times).
The
reason
why
many
users
driven to
Yoshino-cho
DRH
Shelter
Mangoku-ura
ura Shelter was to charge an electric
vehicle at the charging station located at there.
Fig. 4 Data to use and Main events in the Disaster
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Furthermore,
rthermore, destinations in the city center of
Ishinomaki were mainly hospitals, city hall etc. As
shown in Fig. 6,, there are many users driven
medium distance of 10 km to 20 km because users
driven forth and back to mentioned destinations
located from 5 km to 10 km away. In Yoshino
Yoshino-cho
disaster restoration housing, it was found that the
main destinations are hospitals and shoppingon
daily life.

250
969 samples

Times

200

100

50

5.2 Usage analysis at shelter (Kaisei
Kaisei 13
Shelter)
The map of destinations (long distance trips
were omitted) at Kaisei
aisei 13 Shelter which is located
in the northern part of Ishinomaki City recorded
from August/ 2013 to August/2014 was depicted in
Fig. 7and
and distribution of the frequency by distance
was shown in Fig. 8.
As shown in Fig. 7,, the most frequent
destination was Ishinomaki Red Cross Hospital (29
times)
and
next
was
York
BenimaruIshinomakiNakazato Store (28 times).
Comparison with usage at Yoshino
Yoshino-cho DHR,
usage by shopping is high. This is probably because
Kaisei 13 Shelter are built in the site of the
industrial park and the nearest supermarket is
located far around 4 km away. Visiting to hospital
werealso conspicuous,
uous, so usage by daily life
isdominate.

652 samples

150

0

The distance and frequency per use (km)

Fig. 8 The distance and frequency per use
(Kaisei 13 Shelter)
There were some usages which driven
more than 85 km in Fig. 8. According to an
interview withusers,
users, main purpose of these travels
was to promotefriendship
ship between community
members.There
There were also long-distance
long
usages at
other two shelters. The main reasons of these
travels were visiting other shelters and/or shopping
at faraway places under the situation just hit by
tsunami.

5.3 Usage analysis at shelter (Ohashi
Shelter)
The map of destinations at Ohashi Shelter
Shelte
from August/ 2013 to January/2016 was depicted in
Fig. 9and distribution of the frequency by distance
was shown in Fig.10.
605 smples

Hospital
Housing
Shopping
Others

1km

Fig.7 Map of destinations at Kaisei 13 Shelter

Hospital
Housing
Shopping
Others

2km

Fig. 9 Map of destinations at Ohashi Shelter
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190 smples

300

79 samples
797
250

Times

200
150
100
50

Hospital
Housing
Shopping
Others

0

Fig. 11 Map of destinations atMangoku-uraShelter
at

The distance and frequency per use (km)

5.4 Usage analysis at shelter (Mangoku
Mangoku-ura
Shelter)
The
he map of destinations at Mangoku-ura
Shelter from November/2013
2013 to January/2014 was
depicted in Fig. 11 and distribution
on of the frequency
by distancewas shown in Fig.12.

100
90
80
70
60

Times

Fig. 10 The distance and frequency per use
(Ohashi Shelter)
Fig. 9 shows that OuriShelter
Shelter(293 times) is
the most frequent.This
This is because the office of the
Japan Car Sharing Association is located, and it is a
charging spot, so it was very much more than other
destinations.The second most frequ
frequent case was
Ishinomaki clinic(72 times).When
.When looking at the
whole, the distribution of destinations is hospitals
and others (such as government
ment offices), other
Shelter,DRH,
,DRH, and shopping use is few
few.The reason
for this is that the supermarket is nearby and that it
is close to a group of shops. Further
urther, Fig.10 shows
that there is little use of long distance.As the reason
for this is about 1.6 km to Ishinomaki Station
compared with other temporary houses, it is
conceivable that the movement accompanying long
distance was using railway.

2km

50
40
30
20
10
0

The distance and frequency per use (km)
Fig. 12 The distance and frequency per use
(Mangoku-ura
ura Shelter)
Fig. 11 shows that most destinations are
hospitals and less use of shopping.Because
shopping.
there
are supermarkets and convenience stores in the
vicinity ofManshiura, there is an environment that
makes it easy to shop, so it seems that demand for
shopping at the car share is few, similar to the case
of Ohashi It was the result.In
result. addition, Fig. 12
shows that there are many uses of medium distance
from 15km to 30km which is the round trip distance
to the central urban area, and there is some demand
for long distance travel.

6. Relationship
tionship between walking area and
destination
Fig. 6 shows the result
res
of superimposing
the walking area at the Yoshino-cho
Yoshino
DRH that was
developed by Takegoshi[2] and the map of
destinations.
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There are only 10 destinations within
walking distance, 38 places were located outside
the range of walking distance. Similar results were
obtained for the other three shelters so that it is said
that cars are indispensable for the movement of
daily life in Ishinomaki.

6. Conclusion
As the result of analysis, it was found that
the
he usage of the car sharing in Ishinomaki
Ishinomakiarea was
affected not only by change of the site locations but
also by change
hange in living needs according to
recovery situation. For example, long distance trips
at the time of operation of the
he shelter was decreased
in DRH. It is very clear that a car sharing system
provided mobility to victims. However, most of
elderly user could not drive by themselves and need
other voluntary people who drives a car for them
them.
This is good to redevelop new
w community among
victims,, but it is big burden for voluntary people.
Thus, it is necessary to study the appropriate car
sharing system in like Ishinomaki area
area.
Another issue regarding the car sharing
system in Ishinomaki is consistency as the system.
Once people recover their daily life
life, need for the
car sharing system will be very low. Thus, the car
sharing system should be the system which can be
operated in local area.

7. Acknowledgment
I would like to express the deepest
appreciation to the Japan Car Sharing Association
for providing data for this study.

226

“Transportation for A Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017,
Bangkok, Thailand

LIST OF ATRANS YOUNG RESEARCHER’S FORUM COMMITTEE
AND CONTACT ADDRESS

XVII

“Transportation for A Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017,
Bangkok, Thailand

List of ATRANS Young Research’s Forum Committee 2017

Young Researcher’s Forum
Committee

ATRANS Affiliation

Mr. Songgkiet Duangsadee
President and Symposium
Materials Unit

Mr. Warut Leejeerajumnean
- Head of scientific
committee and Paper
Coordinators
- Page Making and
Publishing Unit
Ms. Suchada Pongsawat
- Head of Organizing
committee
- Art and Design
- Page Making and
Publishing Unit

Mr. Sanishka Jayasena

University/Institute/Advisor

Khon Kaen University
Call : 091-882-8515
E-mail : duangsadee@gmail.com
Advisor : Dr.Chulaporn Sota

Asian Institute of Technology
Call : 089-174-9845
E-mail : warut109@yahoo.com
Advisor : Dr.Surachet
Pravinvongvuth

Burapha University
Call : 086-019-9305
E-mail : mararai.suchad@gmail.com
Advisor : Dr.Waiphot Kulachai

Asian Institute of Technology
Call : 061-425-1074
- Secretary of the committee E-mail : sanishka94@gmail.com
and Paper Coordinators
Advisor : Dr.Surachet
- Page Making and
Pravinvongvuth
Publishing Unit

XVIII

“Transportation for A Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017,
Bangkok, Thailand

List of ATRANS Young Research’s Forum Committee 2017 (continued)

Young Researcher’s Forum
Committee

ATRANS Affiliation

Mr. Thamaru Kondasingha
- Paper Coordinators
- Page Making and
Publishing Unit

Mr.Borwornpipat Krasaesen
Registration Coordinator

Ms. Chanida Saisujsaard
- Registration Coordinator
- Symposium Materials Unit

Ms. Boonyanoot
Damnoennuran
- Registration Coordinator
- Page Making and
Publishing Unit

XIX

University/Institute/Advisor

Asian Institute of Technology
Call : 098-387-9203
E-mail : kthamaru@gmail.com
Advisor : Dr.Surachet
Pravinvongvuth

Khon Kaen University
Call : 087-240-8820
E-mail : borwornkung@gmail.com
Advisor : Dr.Chulaporn Sota

Chiang Mai University
Call : 086-914-5651
E-mail : toon_m_@hotmail.com
Advisor : Dr.Preda Pichayapan

Chiang Mai University
Call : 080-492-9321
E-mail : jing_07th@outlook.co.th
Advisor : Dr.Preda Pichayapan

“Transportation for A Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017,
Bangkok, Thailand

List of ATRANS Young Research’s Forum Committee 2017 (continued)

Young Researcher’s Forum
Committee

ATRANS Affiliation

Ms. Kanjana Saengkham
- Registration Coordinator
- Conference Materials Unit

Ms. Surada Pornphraprom
Registration Coordinator

Ms. Ploypraew Petchkong
- Paper Coordinators
- Art and Design

Ms. Yanirat Krittawethin
- Registration Coordinator

University/Institute/Advisor

Rangsit University
Call : 095-171-1147
E-mail : kanjana.s60@rsu.ac.th

Burapha University
Call : 061-635-8730
E-mail : izesrd_36@outlook.co.th
Advisor : Dr.Waiphot Kulachai

Burapha University
Call : 087-563-3232
E-mail : Hiccpp26@gmail.com
Advisor : Dr.Waiphot Kulachai

King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
Call : 063-592-2932
E-mail : yanirat.kr@gmail.com
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Viroat
Srisurapanon

XX

“Transportation for A Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017,
Bangkok, Thailand

List of ATRANS Young Research’s Forum Committee 2017 (continued)

Young Researcher’s Forum
Committee

ATRANS Affiliation

Ms. Supphakan Sridan

- Registration Coordinator

University/Institute/Advisor

King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
Call : 083-060-3929
E-mail : maprangsridan@gmail.com
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Viroat
Srisurapanon

Ms. Achiraya Sonsai
- Registration Coordinator

King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
Call : 083-033-0278
E-mail : a36chiraya@gmail.com
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Viroat
Srisurapanon

XXI

“Transportation for A Better Life:
Mobility and Road Safety Managements
18 August 2017,
Bangkok, Thailand

List of Mentors Young Research’s Forum Committee 2017

Young Researcher’s Forum
Committee

ATRANS Affiliation

University/Institute/Advisor

Mr. Sorrawat Juntub

King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
Call : 089-154-4944
E-mail : toon.sorrawat@gmail.com
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Viroat
Srisurapanon

Mentors

Ms. Amornwadee Yunglung King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
Mentors
Call : 095-419-6062
E-mail : amonbook@gmail.com
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Viroat
Srisurapanon

Mr. Piyapat Petchan
Mentors

XXII

King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
Call : 086-909-0768
E-mail :
piyapat.petchan@mail.kmutt.ac.th
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Viroat
Srisurapanon

