“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Welcome Message from the Chair of ATRANS Symposium
& Activity Committee

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2015 participants,
It is a pleasure to welcome you to 8th ATRANS Symposium: Young Researcher’s Forum 2015. In
this eighth 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 symposium’s delegates and participants on 21st August.
In the world of Transportation research, there is no limited boundary of study so far as
accessibility of transport infrastructure is co-existence. Air, water and land transports provide a
convenient mean and modal choice for traveling from one place to another in a certain time and
distance with a variable choice of fares. Particularly, transport infrastructure plays a very
important role in connecting peoples and transporting commodities across the continents.
However, the more we developed transport-related technology the more adverse effects
continue to increase co-existentially. Safety precaution should be taken into consideration when
it comes to implementation for operation and services. This is one among other reasons why this
year symposium’s theme is upon “Transportation for a Better Life: Harnessing Finance for Safety
and Equity in ASEAN Economic Community (AEC).”
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 2015 possible. I
earnest hope that you all, will enjoy listening to the presentations and have a good time spending
in our ATRANS Symposium and the Young Researcher’s Forum as well as the technical visit at Air
Traffic Control, Suvarnbhumi Airport, Samutprakarn.

Tuenjai Fukuda, Dr. Eng.
ATRANS Secretary-General and
Chair of Symposium & Activity Committee
August, 2015

I

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Welcome Message from ATRANS Young Researcher’s Forum
Advisory Committee 2015

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2015 participants,
It is my great pleasure to welcome you to the 8 th ATRANS International Symposium and the
ATRANS Young Researcher’s Forum (AYRF) 2015. This flagship congress of the Asian
Transportation Research Society is one of the leading annual forum where both highly
experienced to young researchers, decision makers, transport planners, practitioners, and even
students from various countriescoming over to meet and discuss to each other.
This year Young Researcher’s Forum has accepted many interesting papers to be presented and
discussed. I encourage you, especially the young colleagues, to attend the paper presentation
session, share ideas, and exchange opinions. My sincere appreciation goes to the AYRF members
for their hard works in organizing and making the conference successful. I believe, on the other
hand, they have obtained a great experience by involving in such professional and international
activities. I hope the AYRF will expand their strong networking across the countries especially
Asia.
Finally I wish this year symposium be as fruitful and informative as the previous years and marks
another step of success of ATRANS.

VaramethVichiensan, Ph.D.
Kasetsart University
Vice-Chair of Symposium & Activity Committee

August, 2015
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Welcome Message from ATRANS Young Researcher’s Forum
Advisory Committee 2015

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2015 participants,
It is my great pleasure to welcome all distinguish guests to the ATRANS Symposium, and this year
theme is “Transportation for a Better Life: Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
(ASEAN Economic Community)”. We have an interesting program including our honorable guest
speakers that will deliver fascinating speeches and also a number of inspiring panelists in this
year symposium.
The ATRANS Symposium 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
Researcher’s Forum, 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 symposium this year.

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

August, 2015
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Welcome Message from President of ATRANS Young
Research's Forum Committee 2015

Dear ATRANS Young Researcher’s Forum 2015 participants,
First of all I would like to express my great pleasure to have the opportunity to participate in
organisation of this Symposium, it is a great honor for me and also a big opportunity to exchange
experiences with other participants.
I wish you a warm welcome to the 8th ATRANS International Symposium and the ATRANS Young
Researcher’s Forum (AYRF) 2015 which will take place at the Swissotel Nai Lert Park, Bangkok.
This year theme is “Transportation for Better Life: Harnessing Finance for Safety and Equity I
AEC.”
Hopefully, the organization of this event will be completed successfully, following the theme. I
hope that we will fulfill your desire for knowledge.
Finally, I would like to genuinely thank to all kind advices of the Young Researcher’s Forum
Advisory Committees and deeply appreciate great cooperation between our colleagues and
friends, the ATRANS Young Researcher’s Forum Committee 2015.
Thanks to all friends from various universities and institute for working together and helping each
other, without this the task will not be achieved.

Naruphol Niyom
President of ATRANS Young Research's Forum Committee 2015

August 2015
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List of ATRANS Young Research's Forum 2015
Organizing and Scientific Committee
Organizing and Scientific Committee
Mr. Naruphol Niyom
(President and Organizing Committee)

Prince of Songkla University
Department of Civil Engineering

Ms. Pitchaya Panwan
(Vice-President of Scientific Committee)

King MongKut’s University of Technology Thonburi
Department of Civil Engineering

Ms. Jiralak Suttitum
(Vice-President of Organizing Committee)

Kasetsart University
Department of Civil Engineering

Ms. Suchawan Chunarong
(Secretary)

Kasetsart University
Department of Civil Engineering

Ms. Supattra Inthasong
Member of Scientific Committee
(Page making & Publishing Units)

Kasetsart University
Department of Civil Engineering

Ms. Kamolchanok Anu-an
Member of Scientific Committee
(Page making & Publishing Units)

Kasetsart University
Department of Civil Engineering

Ms. Chomphunut Sutheerakul
Member of Scientific Committee
(Paper Submission)

Chiang Mai University
Department of Civil Engineering

Mr. Thanutchai Loymai
Member of Scientific Committee
(Paper Submission)

Chiang Mai University
Department of Civil Engineering

Mr. Pawee Koowibul
Member of Scientific Committee
(Paper Submission)

Chiang Mai University
Department of Civil Engineering

Ms. Myat Pan Ei Naing
Member of Scientific Committee
(Paper Database)

Asian Institute of Technology
Department of Civil Engineering
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List of ATRANS Young Research's Forum 2015
Organizing and Scientific Committee
Organizing and Scientific Committee
Mr. S.R.B.W.M.S.R.B Wanninayake
Member of Scientific Committee
(Paper Database)

Asian Institute of Technology
Department of Civil Engineering

Mr. Saroj Maharjan
Member of Scientific Committee
(Paper Database)

Asian Institute of Technology
Department of Civil Engineering

Mr. Tiwakorn Prachaiboon
Member of Scientific Committee
(Page making & Publishing Units)

KhonKaen University
Department of health education and health
promotion

Ms. Sininad Jaisue
Member of Organizing Committee
(Registration Coordinator, Photography &
Exhibition)

King MongKut’s University of Technology Thonburi
Department of Civil Engineering

Mr. Sumathee Jaroentham
Member of Organizing Committee
(Arts & Design, Symposium Materials Unit)

Prince of Songkla University
Department of Civil Engineering

Ms. Nidhi Adhikari
Member of Organizing Committee
(Registration Coordinator)

Asian Institute of Technology
Department of Civil Engineering

Ms. Cristin Swar
Member of Organizing Committee
(Registration Coordinator)

Asian Institute of Technology
Department of Civil Engineering

Mentor
Mr. Thana Potanon

Chulalongkorn University
Department of Civil Engineering

Ms.ChanidaIntasien

Chulalongkorn University
Department of Civil Engineering

Mr.Jakarin Na Banchan

Chulalongkorn University
Department of Civil Engineering
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List of ATRANS Young Researcher's Forum Advisory Committee
International Advisory Committee
Dr. Tuenjai Fukuda

Nihon University, Japan

Local Advisory Committee
Asst. Prof. Dr. Varameth Vichiensan

Kasetsart University

Dr. Sumet Ongkitikul

Thailand Development Research Institute (TDRI)

Dr. Passakorn Prathommbutr

National Electronics and Computer Technology
Center

Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak

Ubon Ratchathani University

Dr. Paramet Luathep

Prince of Songkla University

VII

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Number of Accepted Abstracts and Manuscripts

Number of Received and Accepted and Manuscripts

25

Total Abstract Received (65)

Total Abstract Accepted (57)

Total Paper Received (56)

Total Paper Accepted (45)

23
21 21 21

20

15

15 15

14
13

10
7

7

7

7
5

5

3

3

5

5

5

3

3

3
2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0
Vietnam

Thailand

Nepal

Myanmar Philippines

VIII

Japan

Turkey

Sri Lanka

Malaysia

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

List of ATRANS Young Researcher's Forum Paper Reviewers
No.
1.

Title and Name
Prof. Dr. Wiroj Rujopakarn

Organization
Kasetsart University

2.

Prof. Dr. Paibul Suriyawongpaisal

Mahidol University

3.

Dr. Rungsun Udomsri

ATRANS Board Committee

4.

Dr. Tuenjai Fukuda

Nihon University, Japan

5.

Assoc. Prof. Dr. Chumnong Sorapipatana

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

6.

Asst. Prof. Dr. Pongrid Klungboonkrong

KhonKaen University

7.

Assoc. Prof. Dr. Sorawit Narupiti

Chulalongkorn University

8.

Assoc. Prof. Dr. Viroat Srisurapanon

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

9.

Dr.Thirayoot Limanond

THAI OIL GROUP

10.

Dr. Apiwat Ratanawaraha

Chulalongkorn University

11.

Dr. Preda Pichayapan

Chiang Mai University

12.

Asst. Prof. Dr. Varameth Vichiensan

Kasetsart University

13.

Asst. Prof. Dr. Thaned Sathiennam

KhonKaen University

14.

Asst. Prof. Dr. Paramet Luathep

Prince of Songkla University

15.

Dr. Nuwong Chollacoop

National Metal and Materials Technology Center (MTEC)

16.

Dr. Siradol Siridhara

Suranaree University of Technology

17.

Dr. Saroch Boonsiripant

Kasetsart University

18.

Dr. Sumet Ongkittikul

Thailand Development Research Institute (TDRI)

19.

Dr. PattarathepSillapacharn

Department of Highways

20.

Dr. PassakonPrathombutr

21.

Assoc. Prof. Dr. Chulaporn Sota

National Electronics and Computer Technology Center
(NECTEC)
Khon Kaen University

22.

Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak

Ubon Ratchathani University

23.

Dr. Masahiko Nagai

Asian Institute of Technology (AIT)

24.

Dr. Alexis Morales Fillone

De La Salle University – Manila, Philippines
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8th ATRANS SYMPOSIUM: YOUNG RESEARCHER'S FORUM 2015
"Transportation for a Better Life: Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC"
21 August 2015 - BANGKOK, THAILAND
Day 1: 21 August - Main Symposium
Duration

Program
Opening Session

9:00 – 9:40

9:00 – 9:10 Introductory Speech
By Mr. Akira Hasegawa, Managing Director of IATSS
9:10 – 9:20 Welcoming Speech
By Prof. Dr. Wiroj Rujopakarn, ATRANS Chairperson
9:20 – 9:40 Opening Speech
By His Excellency Air Chief Marshall Prajin Junthong Minister of Transport (MOT), Thailand

9:40 – 10:0

Coffee Break & Poster Session

Poster session and exhibition and Riding simulator corner
10:00 – 12:00

Session 1: Panel Discussion - “Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC”
Moderated by Asst. Prof. Dr. Pongrid Klungboonkrong, ATRANS Board, Khon Kaen University (KKU)
(each speaker has 20-minute for presentation and 5-minute for Q&A)
10:00-10:25 Harnessing Finance for Safer Road
By Mr. Michael Woodford Executive Chairman of Safer Road Foundation, U.K.
10:25 – 10:50 "Green Safety": Suggesting the Driver Behavior / Attribute Strongly Related to Accident - Lesson Learnt from Japan
By Mr. Tomiji Sugimoto, Deputy Director, Honda Motor, Japan
10:50 – 11:15 Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC in Vietnam Perspective
By Dr. Khuat Viet Hung, Executive Vice Chairman of National Traffic Safety Committee, Vietnam
11:15 – 11:45 Harnessing Finance for Safety and Equity in Thailand and AEC in WHO Point of View
By Dr. Witaya Chadbanchachai, ATRANS Board and WHO Expert Advisory Panel for Injury Prevention & Control
11:45 – 12:00 Discussion

12:00 – 13:00

Buffet Lunch provided
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Day 1: 21 August - Main Symposium (continued)
13:00 – 15:10

Session 2: Parallel Session of Main Symposium and ATRANS Young Researcher’s Forum
Session2A: Traffic Safety
moderated by Prof. Dr. PichaiTaneerananon, ATRANS Board, Prince of Songkla University (PSU)
(each speaker has 20-minute for presentation and 5-minute for Q&A)
13:00-13:25 Multilateral and Bilateral donors to harness investment in safety and the potential for road safety social impact bonds
By Mr. Greg Smith, Regional Director of International Road Assessment Programme (iRAP), Australia
13:25 – 13:50 ADB ASEAN Road Safety Capacity Building Project
By Dr. Robert Klein, Asian Development Bank Consultant
13:50 – 14:15 What would be optimal measures to tackle Road Safety Problems in Asia: Traffic Engineering Aspect?
By Prof.Dr. PichaiTaneerananon, ATRANS Board, Prince of Songkla University (PSU)
14:15 – 14:40 ATRANS Research Project on Safety Map Applica for Community
By Dr. Saroch Boonsiripant, ATRANS Committee, Kasetsart University
14:40 – 15:10 Questions & Answers

15:10 – 15:30

Coffee Break & Poster Session
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Day 1: 21 August – ATRANS Young Researcher’s Forum
Duration

Program

13:00 – 15:10

13:00 – 13:10

13:10 – 13:20

13:20 – 13:30

<Session 2>: Parallel Session of ATRANS Young Researcher’s Forum
<Session 2B-1>Topics: 1 – 9 (English Session)
Room: Park A, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-001 Estimating bus passenger loading in
London using Automated Fare Collection system
and Automatic Vehicle Location system
By Minh Tam Vu, ThanhHuong Pham

AYRF15-002 Evaluation of urban bus service
quality using Servqual model in Hanoi
By Hieu Nguyen, Linh Nguyen

AYRF15-003 Viability Of New Toll Road
Infrastructure under Operational Uncertainties
By TroungThi My Thanh, Dr.
ChotchaiCharoenngam, Dr. Hanno Friedrich

(Each presenter has 7-minute for presentation and 3-minute for questions and answers)
<Session 2C-1>Topics: 1 – 9 (English Session)
<Session 2D-1>Topics: 1 – 9 (Eng. &TH Session)
Room: Park B, G-Floor
Room: Park C, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
Representative
AYRF15-031Factors Influencing Footbridge Usage
AYRF15-044 Travel survey data: Comparative
Along Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA),
analysis from different travel survey methods
Metro Manila
By Dr. Nguyen ThanhTu
By So-Aaron-Nicklaus Tan King, Rigel Kent Ilagan
Cadag, Rei Robin Roland AbacanTumambing, Mr.
Jireh Daniel ViragDespabiladeras, Dr. Alexis M.
Fillone
AYRF15-033 Traffic conflict technique
AYRF15-057Safety Improvements of Black Spot
development to analyze traffic safety at
Intersections in Lampang Municipality
signalized intersections under mixed traffic
By ThodsaponHunsanon, Dr.
conditions
NopadonKronprasert, Dr. AuttawitUpayokin,
By Vuong Tran Quang, Dr.Tuan Vu Anh
AkharapongTepkeaw
AYRF15-034 Characterizing Bus Passenger
Demand along Epifanio de los Santos Avenue
(EDSA), Metro Manila
By Sean JohnleeQuema Ting, Kervin Joshua
Cervantes Lucas, Dr. Alexis M. Fillone

AYRF15-046 Examination of Problems faced by
the Drivers of Three-Wheelers I Kurunegala
District, Sri Lanka
By ChamodyaSathsaraniRanathunga, Dr.
DjoenSantoso

<Session 2E-1>Topics: 1 – 9 (Thai Session)
Room: Ballroom B, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-007แนวทางการออกแบบเส้ นทางจักรยานโดยการมีสว่ น

ร่ วมของประชาชน กรณีศกึ ษาเทศบาลนครสวรรค์
(Public Participation in Design Process of Bicycle
Lane: A Case Study of NakhonSawan Municipality)
By YupapornBunprasert, Dr. PrapatpongUpala
AYRF15-008การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริ การ

ขนส่งสาธารณะเชิงวัฒนธรรมในเมืองตรัง
(A Travel Behavior Analysis of Urban Cultural Transit
in Trang City : The Case Study of TukTuk)
By SaowapakWuti, Dr. PrapatpongUpala
AYRF15-009การบูรณาการโครงสร้ างพื ้นฐาน การขนส่งและการใช้

ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ ปัญหาต้ นไม้ ทอดข้ ามน้ อยที่สดุ และอัลกอริ ทมึ
แบบประหยัด กรณีศกึ ษาบริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ทุ่ง
มหาเมฆ (Integration of Infrastructure, Transportation
and Land Use Planning with Minimum Spanning
Tree Problem and Saving Algorithm: A Case Study of
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Tungmahamek)
By CharinThongpiam, Dr. PrapatpongUpala

Continued:
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Day 1: 21 August – ATRANS Young Researcher’s Forum
Duration

Program

13:00 – 15:10

13:30 – 13:40

13:40 – 13:50

13:50 – 14:00

<Session 2>: Parallel Session of ATRANS Young Researcher’s Forum
<Session 2B-1>Topics: 1 – 9 (English Session)
Room: Park A, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-005A study of the relationships
between quality, customer satisfaction, and
customer loyalty in public transport of Hanoi,
Vietnam
By Ngoc Minh An, Dr. Tuan Anh Vu, Luong Tuan
Anh
AYRF15-013Impact Analysis of the Proposed
Ferry Service On Commuter Travel In Iloilo City
By Lhora Lee ZafraAlcantara, Robert
JenerVallente Moya, KarloMickaelRemoquilloGarrido, Christian James
Llorente Pimentel, Dr. Alexis M. Fillone
AYRF15-014 Characterizing Public Transport
Terminals in Shopping Malls in Metro Manila
By Trina Gabrielle AnonuevoBasilio, Raymond
PontillasMarchan, Romiel Rae OcastroUy,

(Each presenter has 7-minute for presentation and 3-minute for questions and answers)
<Session 2C-1>Topics: 1 – 9 (English Session)
<Session 2D-1>Topics: 1 – 9 (Eng. &TH Session)
Room: Park B, G-Floor
Room: Park C, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
Representative
AYRF15-030Revisiting Volume-Delay-Functions
AYRF15-054 Comparison of Different Standards in
Used in Transport Studies in Metro Manila
Designing Signalized Mid-Way Crossings for
By Jiaan Regis Go Gesalem, Dr. Alexis Morales
Maharagama, Sri Lanka
Fillone
By SohaniPramoodhaLiyanage, Dr. Djoen San
Santoso
AYRF15-036Logit choice models for the Western
Visayas Region, Philippines
By Nicanor Jr. Rodriguez Roxes, Dr. Alexis Morales
Fillone

AYRF15-038 Traffic Safety at Intersection
Between Road and Railway in Vietnam
By Tung Thanh Vu, Hang Thi Tran, Prof.DangThi
Kim Tran

AYRF15-060An Analysis of Signalized Intersection
and Solution for Applying Real-Time Traffic
Control Technologies: A Case Study for Mixed
Traffic Condition in Hanoi city
By Hoang Trung Thong, Truong Hoang Ha, Truong
Hoang Ha
AYRF15-061An Efficient Solution to Promote
Public Transportation toward Sustainable
Development: A Case Study in Haiphong city
By Mr.NguyenQuangThanh, Hoang Trung Thong,
Dr. Dinh Van Hiep

<Session 2E-1>Topics: 1 – 9 (Thai Session)
Room: Ballroom B, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-010การศึกษาการให้ บริ การรถโดยสารประจาทาง

สาธารณะในเมืองภูเก็ต
(A Study of Public Bus Service in Phuket)
By SumatheeJaroentham, Dr. ParametLuathep
AYRF15-011การพัฒนาระบบระบุตาแหน่งรถโดยสารสาธารณะภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Development of Bus Location Identification System
in Prince of Songkla University)
By SarayutJulkaew,Dr. ParametLuathep
AYRF15-012การศึกษาปัจจัยที่สง่ เสริมการเดินทางแบบไร้ เครื่องยนต์
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Factors Affect non-motorized transport in Prince of
Songkla University)
By Naruphol Niyom, Dr. ParametLuathep

10-minute break and switching sessions

Continued:-
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Day 1: 21 August – ATRANS Young Researcher’s Forum

Duration

14:20 – 14:30

14:30 – 14:40

14:40 – 14:50

14:50 – 15:00

Program
<Session 2B-2>Topics: 1 – 9 (English Session)
Room: Park A, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-021 Transportation Modes Detection in
Bangkok Using GPS Logger Data and GIS Data
By KunnareeKritiyutanont, Dr. Masahiko Nagai,
Dr. ApichonWitayangkurn

<Session 2C-2>Topics: 1 – 9 (English Session)
Room: Park B, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-048Study on Estimation for Impact of
CO2 Emission Reduction under the Policies
Considered the Change of Transportation
Network and Land Use: Case Study of Niigata,
Japan
By Hiroki Kikuchi, Prof. Dr. Atsushi Fukuda,
Dr. Tetsushiro Ishizaka

<Session 2D-2>Topics: 1 – 9 (English Session)
Room: Park C, G-Floor
Chaired by AYRF Advisory Committee &
Representative
AYRF15-063 Study of Vehicle Ownership in
Yangon Using Household Data
By NandarTun, Dr. PiyapongJiwattanakulpaisarn,
Dr. KunnaweeKanitpong, Dr. Hironori Kato

AYRF15-023Characteristics of Travel Behavior of
the Community Café’s Visitors in Local Cities of
Japan
By Koki Okada, Dr. KunihiroKishi

AYRF15-050Bangkok Taxi Probe’s Big Data
Processing for Traffic Hotspot Analysis and
Visualization Using the Apache Hadoop
Distributed System
By SauravRanjit, Dr.Masahiko Nagai, Dr.
ApichonWitayangkurn

AYRF15-064Walkability Indicators regarding the
Structures of Street Network
By Dr.SathitaMalaitham, Prof. Atsushi Fukuda,
VasineeWasuntarasook,
Dr. VaramethVichiensan

AYRF15-056 Queue Length Estimation for
Adaptive Traffic Signal Control Based on Traffic
Information Collected from GPS Probe Data
By NaponSrisakda, Prof.Dr.Atsushi Fukuda,
Dr. Tetsushiro Ishizaka

AYRF15-049การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการ

By PongpatMakad, Dr. NopadonKronprasert,
Dr. PredaPichayapan
AYRF15-055การสืบสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกในภาค

เดินทางในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย:กรณีอบุ ตั ิเหตุรถกระบะ

(Analysis of Travel Mode Choice Behavior in
Chiang Mai University)
By WutichaiChaiya, Dr.AuttawitUpayokin

(In-dept Accident Investigation in The Upper
Northeastern Region of Thailand: Case Studies
of The Pick-up Truck Involved Accidents)

AYRF15-065การศึกษาและพัฒนาแบบจาลองคาดการณ์

By PhuwanaiChaiyawarn,
Dr.PongridKlungboonkrong
AYRF15-058 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญต้ นแบบเพื่อแนะนาค่า

ความเร็ วของยานพาหนะ

ขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก กรณีศกึ ษาเมืองขอนแก่น

(Study on Development of Vehicle Speed
Prediction Model)
By JetsadaKumphong, Dr.ThanedSatiennam

(Development of a Prototype of Expert System
to Recommend Appropriate Speed Limits of
the Main Roads: KhonKaen Case Study)

AYRF15-025 The relationship between an
improved transportation system and FDI inflows
into a country
By HanhThi Hong Vu

AYRF15-028 Intelligent Parking Management
System For Automobile In Downtown Area of
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Day 2: 22 August - Technical Visit - Air Traffic ControlTower,Suvarnabhum Airport
Duration

Tentative Program/Tentative Agenda

8:00
8:30

Gathering at SwissotelNaiLert Park Lobby
Departure from Hotel by Buses

10:00

Arrival at airport terminal to Air Traffic Control

10:00 – 11:00

Visit Air Traffic Control Tower, Introduction of ATRANS participants and Listen to
presentation & See practical operation

11:00 - 11:30

Conclusion of technical visit and thankful speech and present a token of
appreciation & Group Photo Taken

Remarks

The technical visit can accept only 60
persons. So, to reserve your seat, early
registration is required.
2 buses are provided by AP HONDA.

11:30 – 12:30

Leave Air Traffic Control and back to Hotel by buses

XVIII

Light meal and soft drink are provided on
board.
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ESTIMATING BUS PASSENGER LOADING IN LONDON
USING AUTOMATED FARE COLLECTION SYSTEM
AND AUTOMATIC VEHICLE LOCATION SYSTEM
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Abstract
London Buses manages one of the largest bus networks in the world. These buses are equipped
with new on-board technologies such as Oyster card system (Automated Fare Collection system) and iBus
system (Automatic Vehicle Location system). Data from Oyster card system and iBus system can be
effectively mined for bus planning and operation. Such the valuable data has been used in this paper for
developing a method capable of estimating bus passenger loading. The accuracy of the method is tested in
reality for the year 2013 and the result is acceptable. As a result, the method can be potentially implemented
for bus services in Hanoi, the capital of Vietnam, where new on-board technologies have begun to be
equipped since 2014.

Keywords: Bus passenger loading, Data mining, Automatic Vehicle Location (AVL) system, Automated
Fare Collection (AFC) system, London (UK).

1. Introduction
Traditionally, transit agencies conduct
occasional surveys based on manual information
including boarding / alighting counts and arrival /
departure time at stops. However, such surveys are
expensive to carry out and therefore are not
frequent. Another problem is the sample size which
is limited because of the high cost of data
collection.
AFC systems have become increasingly
common as they are effective and cost-saving
alternatives to traditional manual fare collection
methods. In the meantime, the AVL system is
integrated with AFC systems to provide vehicle
locations in real time and real time passenger
information on bus locations and arrival times.
Using London Buses‟ case is a good
example. Oyster smart card was introduced in 2003.
iBus is one of the world's largest integrated AVL
projects. In order to estimate bus passenger loading,
two data samples are used: (i) Oyster card data for a
given London bus route and (ii) iBus system data
(AVL data) for this selected bus route on the same
day. The methodology is to match two data systems

Public transportation systems provide
individuals with communal transport services.
Public transport has many advantages: it saves
money for passengers, reduces traffic jams and
negative impacts on the environment and is
convenient to use. Therefore, the government and
the public have had greater support for public
transportation in recent years. Operation planning is
one of the most important functions in order to
provide better services. Main planning elements
consist of data collection, problem identification
and passenger estimation. The maximum schedule
passenger load allowed on buses, which is defined
as the maximum number of people aboard each bus,
and the service frequency are two major factors
directly under the control of a transit agency
(Transportation Research Board, 2003). In addition,
detailed monitoring of passenger loads can provide
information to adjust service frequency (Strathman
et al, 2002). As a result, understanding of bus
passenger loading as buses proceed along their
routes is valuable information for operation
planning.
1
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to infer boarding location and alighting location of
bus passenger journey, as well as bus passenger
loading at each bus stop of a bus route. The
inference results are further validated by comparing
with the manual survey data which was carried out
on the same day. In addition, estimated bus
passenger loading results are used to develop a
prediction model of bus passenger loading in real
time. Finally, this model is tested by comparing
with manual survey data.

Regarding AFC system, smart cards might
be used in place of traditional fare media including
paper tickets and magnetic stripe cards. Each smart
card can be registered to an individual and
identified by a unique serial number. According to
Bagchi and White (2005), transport service
providers can obtain the following information
through smart card systems: (i) Larger volumes of
personal travel data, (ii) Linking those data to the
individual card and/or traveller including
transaction record at every entry and exit (on bus
with exit control) and (iii) Having access to
continuous trip data which cover longer periods
than those obtained by existing transport data
sources.
In recent years, many researchers have
estimated the Origin-Destination matrix using AVL
data and AFC data when alighting information is
not recorded. Tr panier Transchant and Chapleau
(2007) suggest a model to estimate destination
location for each individual passenger boarding a
bus with a smart card in Qu bec, Canada. The
destination inference is based on two hypotheses:
first, in terms of a trip, passengers return to their
previous trip‟s destination location („normal trips‟)
and second, at the end of the day, passengers return
to the first boarding location of the day („last
trips‟). The results showed that there was 66%
success rate in the application of this methodology.
Wang (2010) researched „Bus Passenger
Origin-Destination Estimation using Automated
Data Collection Systems in London‟. A method is
suggested to infer bus origins by matching Oyster
card data and iBus data. Oyster timestamps are
recorded in minutes and their second component
can be treated as a random variable between 0 and
59. Therefore, the value of Oyster transaction time
is assumed to be equal to the value recorded in the
Oyster database plus 30 seconds. Each Oyster
transaction time falls between two iBus transaction
times which are the departure time of „previous
stop‟ and the departure time of „next stop‟. „Closest
stop‟ is the minimum of {(the departure time of
„next stop‟ - Oyster transaction time), (Oyster
transaction time - the departure time of „previous
stop‟)}. „Closest stop‟ is used to infer the origin.

2. Literature review
2.1 Bus passenger loading
“The passenger load is simply the number
of passengers on a single transit vehicle”
(Transportation Research Board, 2003). Loads can
be identified by number of boarding passengers and
alighting passengers at each stop of the bus route.

2.2 Bus passenger loading Estimation
There are three ways to estimate bus
passenger loading: using manual data, using
Automatic Passenger Counter (APC) system and
using AVL system and AFC system:
Firstly, manual survey data seem to be the
simplest method to estimate bus passenger loading.
These survey are based on manual information
including boarding / alighting counts and arrival /
departure time at stops. Surveyors are on the bus
during the whole trip (from the origin of the bus
route to the destination of the bus route) and collect
the manual information. After each bus trip is
observed, loading at each bus stop is estimated
through the manual information.
Secondly, APC systems are principally
known as data collection systems to provide data
obtained through ride-checks or “on-off” counts.
The numbers of boarding/alighting passengers at
each stop are recorded by APC systems, as well as
the time and stop location (Cui, 2006).
Thirdly, AVL systems provide vehicle
location information through one of the following
methods: (i) Global Positioning System (GPS), (ii)
Use radio between signposts at key locations and
(iii) Odometer and gyroscope combined with
predetermined route information (Cui, 2006).
There are two kinds of AVL systems. The
first system might be connected via wireless
communications to a central computer, which
allows the transit agency to access real-time vehicle
location data. The second system can store the data
in an onboard computer, which are then uploaded to
a central computer overnight at the bus garage.

Oyster
Transaction Closest Stop
Next Stop

Previous Stop
Time

Fig. 1 ‘Closest Stop‟ rule for origin inference
Source: Wang, 2010
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„Normal trip‟ rule and „last trip‟ rule as
mentioned above are used to infer destination for
each passenger journey. This method was applied
to all the bus passenger journeys using the Oyster
Cards on the selected routes. The results showed
that around 90% of the bus passenger journeys have
the origins determined and closely 50% of the bus
passenger journeys have both the origins and
destinations determined (Wang, 2010). Wang
(2010) shows two limitations of Oyster inference.
Firstly, nearly 90% of all passengers use Oyster
card for their journeys. Secondly, not all Oyster
trips can have origins and destination inferred.

3. Data collection and methodology
3.1 Bus route 243
Bus route 243 in London has been chosen
for this research. Route 243 includes two opposite
directions: (i) direction 1 is from Redvers Road to
Waterloo Station/Mepham Street (Wood Green
Station - Tottenham - Stamford Hill - Dalston Shoreditch - Holborn - Waterloo Station) and (ii)
direction 2 is from Waterloo Station/Mepham
Street to Redvers Road (Waterloo Station - Holborn
- Shoreditch - Dalston - Stamford Hill - Tottenham
- Wood Green Station). This route is around
16.5km long with day time headway of 4 to 9
minutes and 10 to 20 minutes during the early
morning and late night respectively. There are 59
bus stops for each direction.

2.3 London Buses
London Buses, part of Transport for
London (TfL), manages one of the largest bus
networks in the world, with around 8,500 vehicles
in the fleet and 21,000 stops. London Buses plans
routes, specifies service levels and monitors service
quality. The services are operated by private sector
companies, who bid for contracts awarded by the
agency (Transport for London, 2012a). Passengers
are charged a flat fare, regardless of travel location
or time of day. Fares can be paid in cash on board
or passengers can tap their Oyster cards on the
ticket machine upon boarding, to deduct credit.
Oyster card is a „contactless‟ smartcard that
has made it easier for passengers to buy and use
tickets, and to pay as they go. (Transport for
London, 2012b). When passengers board buses,
they need to touch their Oyster cards on yellow
readers. Data about each transaction might be read
from the card by the card reader and might be sent
to the card. The central Oyster database then keeps
every record of individual card use which included
time transaction, bus route number and direction.
iBus is an integrated AVL system. iBus
uses a combination of technologies, including
satellite tracking and GPRS data transfer which has
been installed on all of the buses in London to help
London Buses deliver a more reliable, consistent
service.
Gordon (2012) also indicates that iBus
system record information about the time at which
each bus approached a stop, opened its doors,
closed its doors and left the stop. It shows the door
opening time as the stop arrival time and the door
closing time as the stop departure time.
From the literature review discussed above,
it is feasible to estimate bus passenger loading in
the case of London Buses using manual data and
using AVL/AFC data.

3.2 iBus data
iBus data provide information about route
number, trip number and the direction of each bus
trip, however, most importantly, it contains a record
for each „stop event‟ including the observed arrival
time and the observed departure time for each bus
stop. iBus data for the bus route 243 on 10th July,
2013, which are provided by TfL, are used in this
study. 322 trips, which are defined from number 1
to 322, were run from 4:00 on 10th July, 2013 to
1:34 on 11th July, 2013. Odd trip numbers are for
direction 1 and even trip numbers are for direction
2. These datasets contain the following fields:
- Direction - direction of trip.
- Trip number - trip number run by the
vehicle.
- Stop code - bus stop ID.
- Stop name - bus stop name.
- Stop sequence - sequence number of stops
within the route at each direction.
- Scheduled departure time - scheduled
departure time from the stop, including the date and
time (to the second).
- Observed arrival time - observed arrival
time from the stop, including the date and time (to
the second).
- Observed departure time - observed
departure time from the stop, including the date and
time (to the second).

3.3 Oyster Card data
The key contribution of this study is to
develop a methodology to estimate bus passenger
boardings, alightings and loadings using the Oyster
card data in London. Oyster card data for the bus
route 243 on 10th July, 2013, which are provided by
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TfL, are used in this research. 179,585 Oyster
transactions of 29,005 Oyster card holders are
recorded. 37,874 of these transactions occurred on
the bus route 243. In other words, 29,005 Oyster
card holders made 37,874 journeys on the bus route
243 on 10th July, 2013. These data include the
following data fields:
- Card - unique card ID, encrypted to
provide anonymity and protect privacy.
- Transaction time (in minutes after
midnight).
- Sequenceno - sequence number of the
transaction.
- Busstopid - The ID of bus stop passenger
boarded.

- The Oyster transaction times are truncated
to the minute, while the iBus times are shown to the
second. In order to match two kinds of data times,
expected value of Oyster transaction time is
assumed to be equal to the value recorded in the
Oyster database plus 30 seconds. Consequently,
both expected Oyster transaction time and iBus
times are shown to the second.
- After setting Oyster card data and iBus
system data for the same bus stop, if the expected
Oyster transaction time falls between a bus trip‟s
arrival time and departure time, that bus trip is
chosen as the bus passenger boarded. If the Oyster
time happened between two trips, boarding bus trip
will be selected where Oyster time is closer to the
previous trip‟s departure time and the next trip‟s
arrival time.
- Oyster transactions at the last bus stop
(the bus route destination) will be discarded due to
no passenger boards at the last bus stop of the route.
Process of boarding inference:
1) Step 1: The Oyster card data should be
adjusted. Oyster transaction times in minute are
added 0.5 minute and are then converted into time
standard time format (i.e. 4:13:24).
2) Step 2: Oyster card data for each bus
stop are filtered separately. Oyster card data for one
bus stop are taken separately to match. So 108
Oyster data of 108 bus stops (2 directions) are taken
individually due to one bus stop has one unique ID.
They are then sorted as the order of “transaction
time” from smallest to largest.
3) Step 3: iBus data for each bus stop are
filtered separately from raw iBus data. Similarly,
108 iBus data of 108 bus stops are created. The
iBus data for each bus stop including all trips (one
direction) on 10th July, 2013 are then sorted as the
order of “arrival/departure time” from smallest to
largest. 14 early trips after midnight 11th July, 2013
are not used for this process. Because Oyster card
data show time after midnight of 10th July, 2013
whilst iBus data of these trips show time after
midnight of 11th July, 2013. As a result, these data
cannot be matched.
4) Step 4: Oyster card data and iBus data
for the same stop are matched to identify the bus
trip number that each bus passenger boarded. Two
data are imported into the MATLAB program to
look up bus trip number of each Oyster transaction
according to the process below (in Fig. 2).
The outputs from the MATLAB program
are information about trip number for all
transactions at the bus stop.

3.4 Manual survey
In order to analyze the accuracy of bus
passenger loading estimation using Oyster card data
and iBus data and test a prediction model of bus
passenger loading in reality, a manual survey on
10th July, 2013 is carried out. We have two people
observing 4 trips of the bus route 243 from 8:51 to
15:47, covering both morning peak period and off
peak period. They are trips numbers 68, 119, 138
and 191 in iBus data. For each bus trip, the
surveyors boarded a bus at the origin of route 243
and alighted the bus at the destination of route 243.
On the buses, one surveyor observed the
following data fields for every bus stop along the
bus route 243: (i) Bus stop arrival time; (ii) Number
of passenger boarding and (iii) Bus stop departure
time. The other surveyor observed the number of
passenger alightings at each bus stop.

3.5 Methodology
3.5.1 Boarding Inference method
When each Oyster passenger boards buses,
the Oyster transaction records the time and the
location; however no information about the bus trip
is recorded. However, the arrival time and the
departure time of each bus trip at each bus stop are
recorded in iBus system data. So the bus trip
number that passengers boarded is inferred by
matching the Oyster transaction times with iBus
time data for each bus stop. Thus each Oyster
transaction has information about bus trip number.
The boarding inference procedure is
implemented
through
MATLAB
(matrix
laboratory) program, according to the assumptions
and process below.
Assumptions:
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- Alight stop of a bus route 243‟s journey is
the boarding location of the next bus route 243‟s
journey. (“Next journey rule”).
- Alight stop of the last journey of the day
is the boarding location of the first journey of that
day (“Last journey rule”).
- Regarding the bus route origin, any
passengers who are inferred to alight at the first bus
stop of the bus route are discarded.
- In this study, only bus route 243 is
observed, so 2 parallel bus stops in 2 directions are
assumed to be the same adjusted bus stop number
in the alighting inference process.
Process of alighting inference:
1) Step 1: “Boarding Oyster card data”
includes information about card number,
transaction time, bus trip number, boarding bus stop
ID of all Oyster card holders who boarded bus route
243 on whole day of 10th July. This file is sorted as
the order of “transaction time” from smallest to
largest.
2) Step 2: These data are imported into the
MATLAB program to look up alighting bus stops,
according to the following diagram of alighting
inference.

Start
Expected Oyster transaction time?
Observed arrival time?
Observed departure time?
Is the expected Oyster
transaction time greater
than the final trip's
departure time?

[Yes]

No
solution

[Yes]

Select the
first trip

[No]
Is the expected Oyster
transaction time less than
the first trip's departure
time
[No]
Does the expected Oyster
[Yes] Select the
transaction time fall
current trip
between one trip's arrival
and departure times
[No]
The expected Oyster
transaction time occurred [Previous]
Select the
between two trips'
previous trip
departure times. Which one
was it closest to in time?
[Next]
Select the
next trip

Start
Bus trip number?
Journey number of the day?

End

[Yes]
Is it single journey?

Fig. 2 Diagram of boarding inference
5) Step 5: Information about trip number in
the MATLAB program is added to Oyster card data
for one bus stop according to order of Oyster
transaction time.
6) Step 6: Repeat the steps of 2) ~ 5) for all
bus stops of 2 directions.
7) Step 7: 108 Oyster card data for 108 bus
stops are added to create one excel file, which
include information about card number, transaction
time, bus trip number, boarding bus stop ID. This
excel file is called as “Boarding Oyster card data”,
which is used for alighting inference process.

Is it the last journey of
the day

No solution
(Destination unknown)

The alighting stop of
the last journey of the
day is the boarding
"Last
stop of the first
journey
journey of the day
rule"
[Yes]

"Next
journey [No]
rule"
The alighting stop of the
current journey is the boarding
stop of the next journey

End

Fig. 3 Diagram of alighting inference
In outputs from the MATLAB program,
information about alighting bus stop for
transactions is inferred.
3) Step 3: Information about alighting bus
stop in the MATLAB program is added to
“Boarding Oyster card data” according to order of
Oyster transaction time. This file is defined as
“Boarding-Alighting Oyster card data” which is
used for loading inference.

3.5.2 Alighting Inference method
After the boarding inference process is
finished, every Oyster card holder has information
about the boarding location and bus trip of each
journey in Oyster card data. Alighting location of
each journey is inferred using the following
assumptions:
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Process of loading estimation:
1) Step 1: “Boarding-Alighting Oyster card
data” is sorted as the order of “trip number” from
smallest to largest. Data for each bus trip are taken
separately. There are 305 data for 305 bus trips
(excluding early 14 trips after midnight 11th July,
2013 and 3 trips missing iBus data).
2) Step 2: Each data for one trip are
imported into the Matlab program to calculate
number of inferred boardings and adjusted
alightings at each bus stop according to order of
adjusted bus stop number.
3) Step 3: For each data of one trip,
inferred boardings at each bus stop (step 2) is
expanded by multiplying a factor of (1/0.946). The
reason for this choice is shown in Section 4.1.1.
4) Step 4: For each data of one trip, number
of passengers alighting inferred at each bus stop
(step 2) will be expanded to ensure that total
expanded boardings (step 3) and expanded
alightings for one bus trip are the same.
5) Step 5: For each data of one trip, bus
passenger loading is calculated by the Formula 3:

3.5.3 Loading Inference method
A method is used to estimate loading,
according to the assumptions and process below.
Assumptions:
- Passengers on bus trip number i who were
inferred to have boarded at stop O (but for whom
no destinations were inferred) are assumed to have
the same destination distribution as passengers on
bus trip number i who also boarded at stop O but
had destinations inferred. In this case, a formula
can be used to adjust alighting data.

A‟i,O,j = Ai,O,j + Bi,O x Ai,O,j / (∑j Ai,O,j)

(1)

Where:
Ai,O,j is the number of passengers on bus
trip number i were inferred to board at bus stop O
and alight at bus stop number j.
A‟i,O,j is adjusted number of passengers on
bus trip number i were inferred to board at bus stop
O and alight at bus stop number j.
Bi,O is the number passengers on bus trip i
who were found to have boarded at stop O but for
whom no destination stops could be inferred.
∑j Ai,O,j is the total number passenger on
bus trip i who also boarded at stop O but had
destinations inferred.
- Inferred boardings at each stop from
Oyster data is expanded by multiplying a factor to
take into account of non-Oyster boardings, which is
used for Formula 2 and Step 3 below. This factor is
chosen after comparing total boardings between
manual data and inferred automatic data for 4 trips
numbers 68, 119, 138 and 191.
- In order to ensure total boardings and
alightings for one bus trip are the same, number of
adjusted alightings are expanded as Formula 2.

A‟‟i,j = A‟i,j x (∑B‟i)/ (∑A‟i)

Li,j = ∑jk=1 (B‟i,k – A‟‟i,k)

(3)

Where:
Li,j is the number of loadings for bus trip
number i at bus stop number j.
B‟i,k, A‟‟i,k are the number of expanded
boardings and expanded alightings for bus trip
number i at bus stop number k ( k = 1 2 3 … j)
(Step 3 and step 4).
6) Step 6: If loadings at bus stops are
negative they are adjusted to become „zero‟. The
number of adjusted loading in each data is the final
value of loading estimation.
7) Step 7: Repeat the steps of 2) ~ 6) for the
rest 304 trips.

(2)

4. Results
4.1 Results of inferred boarding/alighting
and estimated loading for route 243
4.1.1 Boarding inference

Where:
A‟i,j is the adjusted number of passengers
on bus trip number i were inferred to alight at bus
stop number j which is sum of A‟i,O,j (Formula 1).
A‟‟i,j is the expanded number of passengers
on bus trip number i were inferred to alight at bus
stop number j.
(∑B‟i) is the total expanded number
passengers on bus trip i who were found to have
board location. This value is „expanded boardings‟.
(∑A‟i) is the total adjusted number
passengers on bus trip i who have destination
inferred. This value is „adjusted alightings‟.

Of a total of 37,874 Oyster transactions that
are recorded on route 243 on 10th July, 2013,
36,937 or 97.5% of Oyster transactions have origins
and bus trips that were successfully inferred.
Majority of 2.5% remaining Oyster transactions
occurring on 14 early trips after midnight on 11th
July, 2013, so cannot be inferred successfully.
Another reason is that some boardings are inferred
at the arrival terminal stops for a finishing trip,
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which is impossible in reality. These inferred
results are discarded in this process. A likely
explanation is that bus drivers might not log off the
completed trip on the iBus system on time, and
therefore the bus trip number and direction are not
changed before a new bus trip begins.
In the 4 trips which were observed
manually, total inferred boardings from Oyster data
and actual boardings from manual data are shown
in Table 1. Approximately 94.6% of actual
passengers boarding these trips are inferred to have
origins. So a factor of (1/0.946) is chosen in step 3
of loading estimation process (see Section 3.5.3).
Table 1 Total inferred boardings for 4 trips 68, 119,
138 and 191
Total
Total
Trip
Inferred
inferred
actual
number
Percentage
boardings boardings
68
178
184
96.7%
119
120
127
94.5%
138
142
152
93.4%
191
147
157
93.6%
Total
587
620
94.6%

In addition, there are some limitations in
the alighting inference process. The first limitation
concerns the “last journey rule” which is based on
the last recorded bus transaction of the day for an
Oyster Card, is not always certain. Indeed, it may
not actually be the last journey of the day for each
Oyster Card holder; the actual last journey of the
day for those people might be by car or another
transport mode. For instance, someone who goes to
a pub late in the evening by bus can return home by
a taxi or a carpool.
The second limitation relates the “next
journey rule” which is not valid in some cases. For
example, any rider who alights a bus, walks
alongside the bus route to visit two or more
businesses, then makes his next Oyster transaction
at a bus stop that is close to the alighting stop of the
previous journey. Thus inferred alighting stop and
actual alighting stop are different. Another
illustration is that someone makes an alternative
bus route of the bus route 243 for journeys having
the same destination. Indeed, he travels to work on
bus route 243. After his work, he catches an
alternative bus route to go shopping and returns
home on bus route 243 from the shopping center. In
this research, the inferred alighting stop of the first
journey is the shopping centre, which is different to
the actual alighting location (his office).
Furthermore, the alighting inference rate
can be higher if journeys after midnight on 11th
July, 2013 are inferred to have boarding locations
and trips. This can lead to an increase in the number
of Oyster card holder making more than one
journey on that day.

4.1.2 Alighting inference
For route 243, 36,937 Oyster transactions
are inferred to have origins and bus trips, of which
14,173 (38.4%) have destinations inferred. Table 2
shows the results of alighting inference process.
Table 2 Destination inference results
Reason

Quantity Percentage

Total transactions with
destinations inferred

14,173

38.4%

Single journey

21,412

57.9%

Invalid inferred results

1,352

3.7%

Total Oyster transactions
36,937
having origins and bus trips

4.1.3 Loading estimation
For route 243, 322 bus trips are scheduled
on that day, of which 305 have loading estimation.
The remaining 17 include 14 early trips after
midnight 11th July and 3 trips missing iBus data. As
loadings are calculated from inferred boardings and
alightings, the ratio of Oyster transactions inferred
to have boarding trip number and alighting location
affects the accuracy of estimated loading results.
The assumptions of the estimated loading processes
cannot reflect absolutely actual loading, however,
they seem to reflect the best estimates of loading.

100.0%

The first reason for the inference could not
be completed for 22,764 journeys is that 21,412
journeys were only single journey on 10th July,
2013. As mentioned in the inference methodology,
the alighting location of the single journey cannot
be determined because there is no “next journey‟
data from which to infer the destination.
The second reason is that 1,352
transactions are inferred to have the same alighting
location and boarding location. Hence, the inferred
results are invalid. This situation happens when two
successive bus route 243‟s journeys of one Oyster
card holder have the same boarding locations.

4.2 Comparison of boarding, alighting and
loading between automated data and
manual survey data
The results of inferred boarding/alighting
and estimated loading are compared with the results
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from the manual survey data including trips 68,
119, 138 and 191. Boarding results for the four trips
support the same conclusion that inferred boardings
at each bus stop can be very close to actual
boardings.
Thus
the
boarding
inference
methodology has acceptable accuracy.
In the meantime, the range of alighting
difference appears to be mainly from 0 to 3
passengers and the minority of bus stops where a
huge number of passengers alighted in reality has
larger difference of 4 to 6. Therefore, the alighting
inference methodology might be accurate enough.
The loading results for the four trips uphold
the same conclusions as follows:
- Estimated loadings and actual loadings
seem to be similar along the route.
- There are few large differences in short
segments.

Then, average alighting rate at each bus
stop for each period is determined by Formula 6:

AARi,j = AAi,j / AL(i–1),j

Where,
AARi,j is average alighting rate at bus stop i
for period j.
AAi,j is the number of average alightings at
bus stop number i for period j (in Formula 4).
AL(i–1),j is the number of average loadings
at bus stop number (i -1) for period j (shown in
Formula 5). This is the number of the bus
occupancy in a bus travelling from bus stop number
(i-1) to bus stop number i.
Obviously, the average alighting rate at the
first stop of the route is 0% and that number at the
last stop of the route is 100%.
The prediction model assumes that the
average alighting rate at each bus stop in one
period, using historical Oyster data and iBus data,
can be representative of all trips in this period. In
reality, the number of boardings at one bus stop can
be calculated by a ticket reader on the ticket
machine after Oyster card holders tap their cards on
it. However, non-Oyster transactions cannot be
identified. In order to obtain better results, this
model uses the factor of (1/0.946) (as shown in
Section 4.1.1) to take into account of non-Oyster
boardings. So after having the average alighting
rate at each bus stop, this model can forecast loads
at the next bus stop once boardings at the current
bus stop are identified.
The model is implemented for each period
according to the following steps:
1) Step 1: Determine period of day and
direction an individual bus trip runs to choose
corresponding average alighting rate for
forecasting.
2) Step 2: Forecast loadings at the first bus
stop of the route. The number of loadings at the
first bus stop is forecasted as the following formula:

4.3 Prediction model of bus passenger
loading in real time
4.3.1 Prediction model
Using historical Oyster card data and iBus
system data we can estimate boardings, alightings
and loadings, which are close to actual numbers. So
a prediction model of bus passenger loading in real
time can be developed by using an algorithm based
on alighting rate and boardings. Alighting rate,
which is the proportion of alightings to loadings
(passenger occupancy) at each bus stop, is
identified from historical Oyster data and iBus data.
This model is applied for each direction during
different time periods. The model is then forecasted
for manual surveyed trips to evaluate the feasibility
of this model. Regarding direction 1, trip 119 and
191 run at Midday, therefore, one trip (trip 191)
needs to be represented. For direction 2, trip 68
represents the AM Peak and trip 138 is the
representation for Midday and direction 2.
For each direction, average alightings and
average loadings at each bus stop for one period are
calculated by the following formulas:

AAi,j = ∑j A‟‟i,j / ∑Tj
ALi,j = ∑j Li,j / ∑Tj

(6)

FL1,j = B*1,j/ 0.946

(4)
(5)

(7)

Where,
FL1,j: number of forecasted loadings at the
first stop of an individual trip running in period j.
B*1,j: number of boardings at the first bus
stop in real time. This number can be calculated in
real time in the ticket machine after Oyster card
holders tap their cards on the card reader. This
seems to be feasible for London Buses.

Where,
AAi,j, ALi,j: numbers of average alightings
and loadings at bus stop number i for period j.
A‟‟i,j, Li,j: numbers of expanded alightings
and loadings at bus stop number i for each trip
belongs to period j (in section 3.5.3).
∑Tj: number of total trips for the period j.
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(1/0.946) is adjusted to take into account of
non-Oyster passengers.
3) Step 3: Forecast loadings for the rest of
the bus stops of the route. Loadings at next bus stop
can be predicted by the formula as follows:

evidence (at the 5% level) to reject the suggestion
that forecasted loads and actual loads of bus trip
191 are the same at 59 bus stops. Whilst the
suggestions for trip 68 and 138 are rejected.
60

Oyster Boardings
Forecasted Loads
Actual Loads

55

50

Number of passengers

FL(i+1),j = FLi,j – AAR(i+1),j x FLi,j + B*(i+1),j/0.946 (8)
Where:
FL(i+1),j is the number of forecasted loading
at bus stop number (i+1) for the trip in period j.
FLi,j is the number of forecasted loading at
bus stop number i (previous stop) for the trip in
period j.
AAR(i+1),j is average alighting rate at bus
stop number i for period j (as shown in Formula 6),
which is estimated from historical data.
B*(i+1),j is the number of boardings at bus
stop number (i+1) for this trip in real time. This
number can be calculated in real time through the
ticket machine after Oyster card holders tap their
cards on the card reader.
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Fig. 4 Comparison between forecasted loads and
actual loads for trip 191

5. Conclusion and recommendation
5.1 Summary of key results
The research has lead to the following key
findings:
1) This study has designed a method to
match the Oyster card data and iBus system data to
infer which bus trip each Oyster card holder
boarded. Of a total of 37,874 Oyster transactions
that are recorded on that day, 36,937 or 97.5% of
Oyster transactions have origins and bus trips that
were successfully inferred. Furthermore, compared
to manual surveyed bus trips, the results show that
approximately 94.6% of total actual passengers
using those bus trips are inferred to have boarding
locations. Therefore, this method and these
matched data might be ensured to be accurate
enough.
2) This research has used a trip-chaining
method to infer alighting location of each Oyster
card holder‟s journey. Approximately 38.4% of
36,937 Oyster transactions that have origins and
bus trips are inferred to have alighting stops. This
percentage is not high due to the reasons which are
discussed in Section 4.1.2. The main reason is that
around more than 50% of Oyster card holders made
only one „single journey‟ on 10th July, 2013.
3) The results of inferred boarding and
alighting process are used to estimate loading at
each bus stop for every bus trip during the whole of
the 10th July, 2013. Then these results for 4 trips 68,
119, 138 and 191 are compared to manual survey
data in order to evaluate the accuracy of the
estimation process. In general, estimated loadings

4.3.2 Applying the prediction model to trips
68, 138 and 191
After using the prediction model to trips
68, 138 and 191, forecasted loads are compared
with actual loads. In general, forecasted loads and
actual loads of the three trips have slight
differences along the route, except few short
segments. For example, the graph lines represent
two loads profiles of trip 191 in Fig. 4.

4.3.3 Hypothesis testing
A Paired-Samples T Test is carried out to
test that forecasted loads and actual loads of each
bus trip are the same at 59 bus stops.
- Let‟s create a variable Di = FLi – ALi (9)
Where:
Di is difference in passengers between
forecasted loads and actual loads at bus stop
number number i.
FLi, ALi are the number of forecasted loads
and actual loads at bus stop number i.
- Null Hypothesis is H0: δ = 0.
- Alternative Hypothesis is H1: δ ≠ 0 (Two
sided alternative hypothesis). Sample size: n = 59.
This test is carried out by using SPSS
program and the results shown that the P value for
trip 191 is 0.428 > 0.025 (test point) and the values
for trips 68, 138 are 0.000 < 0.025. Thus there is no
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and actual loadings are approximately similar,
except for large dissimilarities in certain segments.
4) A model is suggested to forecast bus
passenger loading in real time using historical
Oyster card data and iBus data. The model is
developed by using an algorithm based on an
average alighting rate. After the model is tested
with the actual data for 3 trips 191 (Midday for
direction 1), 68 (AM Peak for direction 2) and 138
(Midday for direction 2), the results show that
forecasted loads and actual loads at each stop along
route 243 can be similar, although there are few
large differences. In the results of the PairedSamples T Tests, there is no evidence to reject the
suggestion that forecasted loads and actual loads of
bus trip number 191 are the same at 59 bus stops
whilst this suggestion is false for trips numbers 68
and 138. Thus, this model is suggested as an
approximate application rather than an absolute
one, and is feasible in reality.
5) This study might be helpful for London
bus planners to evaluate some bus route standards
such as maximum standees, standees versus nostandees and duration of standee time, bus capacity
and bus frequency.
6) Moreover, this method of estimating bus
passenger loading and this prediction model can be
potentially transferred and implemented in other
major cities in Europe, the United States and South
America, Asia where AFC system and AVL system
are being operated in transit agencies. Hanoi, the
capital of Vietnam, is a feasible case. Indeed, smart
card system and AVL system have begun to be
equipped for only bus route 6 since 2014.
Therefore, after collecting historical smart card data
and AVL system data for the route 6, this method
might be used feasibly.

recorded in seconds in the future, the boarding
inference could be more accurate. This can also
improve the accuracy of the destination inference
and loading estimation.
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5.2 Recommendations for improvement
More complete and accurate iBus data:
during the process of inferring boarding trips and
alighting locations, a major problem is a lack of
iBus data for 3 bus trips and some of the bus stops
of certain bus trips. The main reason for missing
information in iBus system is bus drivers failing to
log in on the bus iBus system at the beginning of a
trip or to log off it at the end of a completed trip.
Therefore, in order to limit these errors, a system or
supervisors at the bus control centers are necessary
to remind drivers to log in/off on time.
Improve the temporal precision of recorded
Oyster transactions as mentioned in Section 3.5.1‟s
methodology. If the Oyster transaction times are
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Abstract
The objectives of the research are to assess the service quality of urban bus and to determine the
factors affecting the bus quality based on the modified Servqual model. A study is conducted in Hanoi, the
capital of Vietnam, where bus plays the most important role because it is still the only high capacity means
of public transport. After working out a survey with more than 850 passengers, the research group analyzed
exactly 800 adequate responses by SPSS. The findings showed that the service quality were affected by six
dimensions (Cost-Competence, Assurance, People, Reliability, Information, Vehicle) and the adjusted R2
expressed that 72.5% the quality was explained by the dimensions. The results could be useful in proposing
effective measures for boosting the bus service quality.

Keywords: Servqual, Bus Service Quality, Factor Analysis, Dimension, Satisfaction.
The statistics indicates that over the five
year period, buses carried more than 400 million of
passengers. It increased gradually from 421.8
million in 2010 to 494.8 million in 2013.
The figure in 2014 reached more than 500
million (meeting approximately 10.2% of the total
transport demand in Hanoi).
According to recent study (2010)
conducted by the authority, Hanoi has six bus lines
satisfying above 20 000 passengers per day for
example: line 32, line 2, line 26, line 8 with daily
passenger figures reaching 50 000, 36 000, 25 000,
20 000 respectively.
As a result of realizing the importance of
bus in urban development, Hanoi subsidizes a great
number of money for bus operator every year. The
figure in 2014 of 53.6 million USD increased by
half million in comparison with 2013.
Because of receiving the financial support,
the operators have to try their best to assure as well
as improve the bus quality for the rise in the
number of passengers. In reality, although both the
operators and TRAMOC (Hanoi Public Transport
Management and Operation Center) have still
collected the passengers‟ claims and conducted
several surveys, the results could not reflect the
comprehensive view on the quality, especially

1. Introduction
The urban bus network consists of 65
subsidized routes operating in the urban area of
Hanoi. The target of this study is the passengers on
these routes. Along with them, there are just over
ten other routes which operate on the out skirts of
Hanoi without the government‟s financial support
Most vehicles have large and medium
capacity (more than 60 seats). There are various
types of route based on the position with the center
such as: the circle, the ring road, the radial… It is
undeniable that buses plays the most essential role
in meeting the transport demand because there are
not other high capacity means such as BRT,
UMRT...
600.0
400.0
200.0

10.50
10.09
10.01 10.04

10.15
10.00

9.75
421.8 440.6 466.7 494.8 526.4

0.0

9.50
2010 2011 2012 2013 2014

The number of bus passenger (1.000.000)

Fig. 1 Statistical figures for Urban Bus in Hanoi
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based on the attitudes of passengers who are the
main target of public transport.
The reason for the less effective surveys is
the lack of the scientific method which can show a
clear process of collecting, analyzing data before
revealing persuasive findings.
Based on the practical issue, the main
objective of this paper is to adapt the SERVQUAL
scale to assess the urban bus quality in Hanoi.

- Tangibles: The appearance of physical
facilities, equipment, personnel and communication
materials.
- Empathy: The provision of caring,
individualized attention to customers.
- Responsiveness: With willingness to help
customers and to provide prompt service.
It is believed that these dimensions are
found relevant for various business services.
However, when applying the model in a particular
field, it is necessary to modify elements in order to
have an reliable scale.

2. Literature Review
2.1. Public Transport
Public transport plays a key role to entitle
metropolises to develop sustainably on the whole
and deal with the increasingly enormous demand of
citizens‟ travelling in particular. As a result of
being aware of the importance of public means of
transport, the government put efforts like cutting
down some taxes, giving subsidies not to mention
issuing restrictions on private vehicles, yet in some
circumstances, the environmentally friendly method
has difficulties in attracting passengers.
Among kinds of different public modes,
bus is the most popular method on the grounds that
operating bus is requires less initial investment,
operating cost, technological standard, to name but
a few. Notwithstanding, the popularity of bus in
almost all big cities does not mean that it can meet
customers‟ expectations, in other words it need to
be enhance its quality progressively.

2.3. Service quality in the Public Bus
Transport
The ostensible reason for losing the balance
between private vehicles and bus may be the
flexibility of the former, yet undoubtedly bus which
fails to obtain customers‟ satisfaction is the main
grounds. There have been numerous research on the
factors changing users‟ conservative attitudes to
bus usage. Several typical examples are as
following
Van Vugt et al. (1996) figured out the
connection between the lower intervals and an
increase in travelling.
Gatersleben and Uzzell (2007), through a
survey, discovered that dissatisfaction came from
repeated delays.
UK Department for Transport (2003)
indicated that service that is reliable, reasonable
and highly frequent is priorities to choose.
Moreover, the users also reported about the
importance of understandable time table
information in bus stops.
Fujii et al. (2001) conducted an
investigation in Osaka (Japan) during the closure of
freeway. The important finding was that the closure
of the freeway increased public transport use and
commute time by public transport was
overestimated by automobile commuters.
Fellesson and Friman (2008) conducted the
comparison of customers‟ public transport
perceived satisfaction in eight European cities. The
results showed several factors affecting service
quality included: traffic supply, reliability,
information, bus stop design…
In Vietnam, there has been some research
associated to bus service quality like Thai (1999),
Mai (2014)... Among them, almost all the studies
concentrated on improving the quality. Yet, the
quality measurement is only a minor part in the
research. Every now and again, proposing solutions

2.2. Service quality
There are many ways to definite “service
quality”. For example, Oliver (1997) defined
satisfaction as the customer‟s fulfillment. However,
experts over the world, in a way, agree with
Parasuraman and et all that service quality rely on
directly users‟ expectations and real experience.
The widening gulf between them reflects the poor
quality and companies, thus, whether confront and
overcome challenges to foster their services or go
bankrupt.
According to Parasuraman et all, the
bottom line of nurturing service quality is to
discover its factors affecting users‟ satisfaction.
Theoretically, five elements, called also dimensions
or Servqual model, were responsible for service
quality included:
- Reliability: The ability to perform the
promised service dependably and accurately
- Assurance: The knowledge and courtesy
of employees and their ability to convey trust and
confidence.
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and assessment of their feasibility are less
persuasive on the grounds that the roles of factors
affected to service quality are not identified
obviously.

draft should be added one more factor related to
cost of bus usage.
From adding three questions representing
the factor „cost‟ then on, a pilot survey carried out
with the second draft in Longbien Bus Station and
Caugiay Bus Station with 20 respondents in order
to ensure that the results are reliable and realistic.
Afterwards, based on the passengers‟ answers, the
final version was designed and had three main parts.
- The first was about demographics of
respondents (gender, age, occupation, income…).
All the questions in this part were multiple-choice,
the passengers would choose the most relevant
answers for themselves.
- The second was the adapted SERVQUAL
scale with 33 questions divided in 6 groups
(Reliability: 5; Empathy: 7; Responsiveness: 6;
Assurance: 5; Tangibles: 6; Cost: 4).
- The third part had 3 questions about the
respondent‟s satisfaction of bus service quality in
real.
All of the measurement of these parts were
based on a 5–point Likert scale following: (1):
strongly disagree, (2) disagree, (3) neutral, (4)
agree and (5) strongly agree.

3. Methodology
3.1. Procedure
The methodology of the research is based
on the data gathered from a survey conducted in the
study area. The detailed procedure is illustrated in
the Figure 2; however, it can be divided into three
main stages as following:
- Design questionnaire and conduct survey.
- Analyze gathered data.
- Discuss results.
Literature
Review

Factors affect Bus
Service Quality
Experts’ Suggestions

The second draft
of questionnaire
Pilot
Survey
The final
questionnaire

The first draft of
questionnaire

Reliability
H1

Conduct survey in
the study area

Empathy
Assurance

Results
- Socio demographic
characteristics
of
passengers
- Discover factors
influencing
bus
service quality and
their importance

H2

(Passengers‟s)

H
4

Responsive
ness
H5

Tangibles

Satisfaction
H3

Dependent
Variables

H6

Cost

Fig. 3 Research model

Analyze data
(Reliability test;
Factor analysis;
Descriptive Statistics…)

In the research model, dimensions of the
modified SERVQUAL were taken as independent
variables, whereas, passengers‟ satisfaction was
taken a dependent variable. There are some
hypotheses that H1 (Reliability), H2 (Empathy), H3
(Assurance), H4 (Responsiveness), H5 (Tangibles),
H6 (Cost) have positive associations with
passengers‟ satisfaction regarding urban bus service
quality respectively.
* Sampling method and size of survey
The passengers of the bus service in Hanoi
were targeted for this research. Face to face
interviews of passengers waiting for buses in stops,
stations, interchanges were conducted in Hanoi
between September and November of 2014.
A total of 865 questionnaires were
distributed, however there were 800 completed

Fig. 2 The Procedure of Research

3.2. Design questionnaire and conduct
survey
* Design questionnaire
The original version of the Servqual scale
uses 22 questions to measure five dimensions.
Based on the original version, the first draft of
questionnaire with 22 questions on bus service had
designed before sending to ten the transport
specialists working at the University of Transport
and bus companies. They suggested that the first
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ones which could use as data for the next analyzing
steps. According to Bollen (1989), the minimum
size is 5 samples for the item (question); therefore,
the number of samples for the research is
acceptable.

Item

B
1

3.3. Analyze collected data

α ≥ 0.9

Excellent (High-Stakes testing)

0.7 ≤ α < 0.9

Good (Low-Stakes testing)

0.6 ≤ α < 0.7

Acceptable

0.5 ≤ α < 0.6

Poor

α < 0.5

Unacceptable

(Rotated Component Matrixa)

Parameter
Number of
new items
Eigenvalue
Percentage
of
Variance
Cronbach‟
s Alpha
Abbreviati
on

Table 2 Cronbach‟s Alpha Coefficients of Factors

A
1
2
3
4
5
6

Name of groups
Cronbach’s
Alpha
(dimensions)
Dependent variables
Reliability
0.725
Empathy
0.754
Responsiveness
0.703
Assurance
0.732
Tangibles
0.763
Cost
0.785

Components (New identified factors)
1
2
3
4
5
6
7

5

6

5

5

5

7.299

2.466

1.924

1.560

1.304

1.097

17.683

14.414

12.738

10.394

9.493

7.782

0.891

0.752

0.707

0.770

0.745

0.721

COSCOM

ASS

PEO

REL

INF

VEH

Eigenvalues are calculated and used in
deciding how many factors to extract in the overall
factor analysis. They indicate the amount of
variance explained by each principal component or
each factor. As shown by the table 3, the results of
all new components were greater than the minimum
standard of 1.
The result of the analysis showed that there
were six discovered items (factors) affecting the
customers‟ satisfaction. It also revealed that there
were two first dimensions (Responsiveness and
Empathy) whose items were redistributed to new
factors.
Based on the modified item groups (new
identifying factors), the author group analyzed and
gave names to them.
- The first factor is Cost-Competence
(COS-COM) which focuses on customers‟
assessment related to cost, prices and the bus
network.

After the process of analyzing, all
dimensions met the tests because Cronbach‟s Alpha
of their items were more than 0.7 and their item
total correlation indexes also were greater than 0.3.

Item

3

Table 3 The result of applying exploratory factor
analysis technique

Table 1 The Standard of Cronbach‟s Alpha
Internal consistency

Number
of items
33

* Exploratory Factor Analysis
It is a statistical method used to describe
variability among observed, correlated variables in
terms of a potentially number of unobserved
variables called factors. In factor analysis,
Exploratory Factor Analysis (EFA) is used to
identify complex interrelationship among items and
group items that are part of unified concepts.

* Analyse the reliability of data
Reliability is the fact that a scale should
consistently reflect the construct it is measuring.
The reliability of the scale was estimated
by the Cronbach‟s alpha test. The Cronbach‟s alpha
coefficients of the measurement items assessed the
internal consistency reliability. Hair et al. (2006)
suggested that Cronbach‟s alpha coefficient over
0.6 is adequate for basic research.
Every item in dimensions also meets the
Item total correlation test. Item total correlation is
the test which performed to purify the measure by
eliminating “garbage” items prior to determining
the factors that represent the construct. According
to Nunnally & Burnstein (1994), the factor is only
suitable when its total item correlation is equal or
more than 0.3.

Cronbach's alpha

Name of groups
Cronbach’s
Alpha
(dimensions)
Total
Independent variables
Satisfaction
0.852

Number
of items
05
07
06
05
06
04
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- The following factor is Reliability (REL)
which is the original dimension of the basic model.
- The next factor is Vehicle (VEH) which is
a part the Tangibles dimension in the basic model.
- Another factor is Assurance (ASS) which
is the original dimension of the basic model.
- The fourth factor is People (PEO) which
concentrates on staff (drivers and ticket collectors).
- The last factor is Information (INF) which
describes timetable and its changes.
Output of exploratory factor analysis
continued to experience KMO and Bartlett‟s test.
According to Hutcheson and Sofroniou (1999), a
bare minimum of 0.5 and that values between 0.5
and 0.7 are mediocre, values between 0.7 and 0.8
are good, values between 0.8 and 0.9 are great and
values above 0.9 are superb.

medium level (3.00), PEO showed alarmingly low
level (2.51). This could be the cardinal reasons for
declining the level of SAT.
Table 5 Descriptive Statistics

Bartlett's Test
of Sphericity

243.950

Df

3

Sig.

.000

Std. Deviation
.48278
.62490
.51490
.58902
.63116
.69302
.52039

4.1. Results of Regression Analysis
The adjusted R-square (R2) in the table
show that the dependent variable (satisfaction) is
affected by 72.5% due to independent variables
(discovered factors: Cost-Competence, Assurance,
People, Reliability, Information, Vehicle). It shows
that these factors are responsible for satisfying
customers as well as found association with
customers‟ satisfaction level.

.738

Approx. Chi-Square

Mean
4.11
3.22
2.98
3.15
2.51
3.09
3.32

4. Results

Table 4 Result of KMO test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

N
800
800
800
800
800
800
800

COS_COM
REL
VEH
ASS
PEO
INF
SAT

Table 6 Model Summary
The value was 0.738, which fell into the
range of being good, thereby the research group
was confident that the sample size is adequate.
* Descriptive statistics
Table 5 illustrates the mean score and
standard deviation of the dimensions. First and
foremost, with the higher mean value of customers‟
satisfactory (3.22) than the neutral level, it was
evident that passengers satisfied partly with the
urban bus quality. However the large difference
between this level and the maximum one (5.00)
demonstrated that this service was only acceptable.
To turn to other dimensions, in general,
there were two main group. The first included 4
dimensions which passengers satisfied with.
Among them, COS_COM, with mean score 4.11,
was the highest on the table with the lowest
standard deviation. This means the dimensions
were appreciated with the large amount of
proponents. By contrast, INF has the lowest mean
of only 3.09 and the largest standard deviation
(.69302) in the group. The mean scores of
Reliability and Assurance were the level of 3.22
and 3.15 respectively.
As regard the group of unsatisfied
dimensions, while the mean of VEH was nearly the

R
Adjusted R Std. Error of
Square
Square
the Estimate

Model

R

1

.859

.738

.725

.48840617

a. Predictors: (Constant), COS_COM, ASS_SAF, PEO, RELY, VEH.
b. Dependent Variable: SAT

On the other hand, the overall model was
also significant, tested with the help of ANOVA.
Table 7 ANOVA Statistics
Sum of
Squares

df

Mean
Square

Regression

97.955

6

16.326 26.265 .000a

Residual

151.045

243

Total

249.000

249

Model

1

F

Sig.

.622

a. Predictors: (Constant), COS_COM, ASS_SAF, PEO, RELY, VEH.
b. Dependent Variable: SAT

With the F value = 26.265 and p-value of .000,
it is said that all the predictors in the study truly is
bound up with customers‟ satisfaction.
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Table 9 Frequency of using bus

Table 8 Correlation coefficient
Coefficientsa
Model

B

Std. Error

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta

Attribute

Frequency

Percent

Total

800

100.00%

More than 7 times per week

438

54.75%

-1.209E-17

.050

COS_COM

.457

.050

.457

9.146 .000

3 times/week – 7 time per
week

234

29.25%

REL

.123

.050

.147

2.470 .000

Less than 3 times per week

110

13.75%

VEH

.087

.050

.087

1.739 .002

ASS

.302

.050

.302

6.052 .000

The first time

18

2.25%

PEO

.221

.050

.221

4.421 .001

INF

.147

.050

.123

2.941 .000

(Constant)

1

Unstandardized
Coefficients

7.293 .004

Age group: Most of bus passengers were
young people whose ages were less than 25 while
the senior accounted for more than 15%.

a. Dependent Variable: SAT

Standardized coefficients reflected how
much change occurs in dependent variable because
of the change in predictors. In addtion, the beta also
depicted the importance of every factor.
Since all the beta were not minus, all these
factors were positively associated with customers‟
satisfaction. To put it another way, all the
hypotheses (fig 3) were correct.
The connection between independent
variables and the dependent one can be show
through the following regression.

Table 10 Age group of Passenger

SAT = 0.457*COS_COM + 0.302*ASS + 0.221*PEO
+ 0.147*REL+ 0.123*INF + 0.087*VEH (1)

Based on the formula, Cost-Competence
played the most important role in customers‟
satisfaction. If it had increase by one point, the
satisfaction level also would have witnessed a rise
of 0.457 point.
Assurance, People, Reliability, Information,
Vehicle also took responsibility for the change of
satisfaction with levels of 0.302, 0.221, 0.147,
0.123, 0.087 respectively.

4.2.
Customers’
characteristics

socio

Attribute

Frequency

Percent

Total

800

100.00%

Less than 25

467

58.38%

25 - 34

146

18.25%

35 – 55

59

7.38%

More than 55

128

16.00%

Occupation: Pupils and students are the
main customers of bus service with the proportion
of approximately 70%. The second popular group
was freelancer which is not comparable with pupils
and students‟number.
Table 11 Occupation of Passenger

demographic

The frequency of using bus: The proportion
of using bus often (more than 7 times per week)
was the largest with the figure of just over half
while the people using bus sometimes (less than 3
times per week) was only 13.75%.

Attribute

Frequency

Percent

Total

800

100.00%

Employee of company

65

8.13%

Pupil, student

543

67.88%

Housewife/ Retiree

47

5.88%

Freelancer/ Private business

79

9.88%

Government employee

25

3.13%

Others

41

5.13%

Purpose of the trip: Studying and others
were the 2 group possessing the highest proportion
(more than 30%). This was is suitable for the fact
that most of passengers were students and pupils.
The main other objective was to come back home.
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As regard theoretical implications, the
paper shows one modified version of Servqual
model which was considered as an appropriate
method to measure the urban bus quality. In
comparison with other previous studies, the
questionnaires of the papers are different to what
have been used to ever before. And thus, these are
likely references for following research projects in
megacities of developing as well as emerging
countries.
Turning to the practical benefits, the
distinctions of study are the newly identified
dimensions figured out by EFA technique. Besides,
the roles of dimensions are various. For example,
according to a similar research published in 2014
on Daewoo Express Bus in Pakistan, the factor
Assurance was the most important with the highest
beta value in regression analysis however, in Hanoi
the cardinal factor was cost and competence
(COS_COM). The motives for the difference
clearly are complicated and belong to the case
studies.
As indicated above, there has not been the
similar research with the case of Hanoi come out,
therefore this is a new and useful approach to
measure the bus service quality.
Based on descriptive statistics of the
dimensions, the bus service quality in Hanoi is only
acceptable. In other words customers, to some
extent, satisfy with this however the bus service
still confronts difficulties in improving the quality.
On the other hand, in order to enhance the quality,
the urgent problems are vehicles and people having
low mean scores.
According to the regression analysis result,
in Hanoi, among all the theses factors (dimensions),
Cost-Competence had the strongest correlation with
customer satisfaction. In this sense, it was
perceived as the dominant factor. This finding is
suitable with the customers‟ characteristics. Most of
the responders were students with low income who
are willing to turn to bus to commute every day.
Thus, in theory, to keep and improve customers‟
satisfaction, bus companies should prioritize
solutions related to cost and competence.
Notwithstanding, the fact remained that this factor
are appreciated by passengers. Therefore, the
solutions related to cost should not be the priority
on the time being.
The combination between descriptive
statistics and regression results also show that
although vehicles were the weak point in the bus
service with their beta score being the smallest.

Table 12 Travelling Purpose
Attribute

Frequency

Percent

Total

800

100.00%

Business

127

15.88%

Visit

149

18.63%

Studying

254

31.75%

Others

270

33.75%

Income per month: People earning much
money (more than 300 USD monthly) used bus less
while the ones with low income tended to catch bus
much more than the others.
Table 13 Occupation of Passenger
Attribute

Frequency

Percent

Total

800

100.00%

Less than 100 USD

534

66.75%

100 USD – 150 USD

115

14.38%

More than 150 USD – 300
USD

64

8.00%

More than 300 USD

87

10.88%

Type of ticket: Because of saving money,
most of people bought monthly ticket for all
network, the number for these were 67.75% while
single ticket were only 21%.
Table 14 Used Ticket Type
Attribute

Frequency

Percent

Total

800

100.00%

Monthly ticket for one route

85

10.63%

Monthly ticket for all routes

542

67.75%

Single ticket

168

21.00%

Others

5

0.63%

5. Conclusion
Customers‟ satisfaction plays a decisive
role in the survival of bus service in urban areas.
For the reason, the fact remains that it is necessary
to measure the satisfaction level. The study made
attempt to apply the modified Servqual for the bus
service assessment in Hanoi.
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Thus, improving vehicle quality may not be the
bread-and-butter solution.
On the contrary, people-related-measures
should be paid more attention to because people
factor was the third strongest connection with
customers‟ satisfaction and had the poorest mean
score.
All things considered, the authors believe
that the paper provides useful insights to bus
companies about their bus service quality based on
customers‟ attitudes. Especially, its findings, in a
way, contribute to help the companies to issue
feasible solutions to enhance their bus quality.
Similarly important is that the research can be
highly recommended to future research related to
bus service quality as a whole as well as to sociodemographic studies in the future particularly.
For limitations, although the authors did
their best to conduct a rigorous research, some
limitations probably occur since the data was
collected only in Hanoi on convenient basis. In
addition, sample size, despite meeting the
theoretical constrains, seems to have difficulties in
representing for all citizens‟ attitudes here. The
study discovered only six factors which explained
72.5% of satisfaction, as a result, the authorsgroup
will continue to undertake other research to gain
pictures of Hanoi bus quality in more details.
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Abstract
The main objective of the study is to develop a success-factor model for toll road infrastructure to
achieve financial viability during their operational management lifecycle, then giving recommendations
to key stakeholders planning toll road projects more attractive to private investment. This paper describes a
comprehensive analysis of seven case studies of new toll road infrastructure in China. All the data were
captured from the post-project reports of the World Bank (WB) and Asian Development Bank (ADB) in
their project database resources. The planning and operating of the seven toll roads reveals various aspects
of projects’ financial viability, such as revenue generation, penalty for truck overload, point of time of
investment and some financial risk absorbing strategies. The research gives recommendations to key
stakeholders involving in toll road infrastructure for enhancing the financial viability. The critical factors
will assist policy makers, toll road operators and international lending organization in foreseeing the
financial viability of toll roads. The findings also facilitate toll road operators to control and enhance the
financial viability in different management stages through the risk mitigation instruments.

Keywords: Toll road, Financial viability, Infrastructure management, Operational uncertainties
developed coastal regions and economic centers in
China.
The great investment and the long
repayment period of the high-class highways make
the domestic financial resources insufficient to
accomplish this enormous task. China needed to
look for new and efficient ways of using both
domestic and foreign capital for roads [3]. Since
1991, the ADB has provided 22 loans totaling
nearly $ 3.6 billion to finance 3,000 km of
highway development, in addition to 4,484 km of
local roads [2]. By 1998 China had obtained
eighteen road loans from the WB totaling about
US$3,300 million. The WB loans have supported
the financing of 1,300 km of highway roads and
4,000 km of other roads. The loans have played a

1. Introduction
At the beginning of the 21st century, China
was locked in a massive effort to rebuild and extend
its transport system as a major contributing
component to the overall modernization of the
Chinese economy [1]. Chinese Government viewed
road development as a key component of its
strategy to improve access to markets and services.
The heart of the road network is National
Trunk Highway System (NTHS), a network of
interprovincial
expressways
and high-class
highways of about 35,500 km, to be
constructed over a 20-year period up to 2010 [2].
This plan also called for strengthening access from
less developed communities and disadvantaged
areas to the economic mainstream, particularly
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central role in helping to solve the funding shortfall
in China’s road construction [3].
From 2009 there has been a trend of
cancellation of private involvement in infrastructure
projects in developing countries [4]. The global
economic crises have been the main factor for this
problem; however, many other factors arose from
the
nature
of
infrastructure
investment.
Construction projects, which toll roads being part
of, are one-off endeavors with many unique
features such as long project duration, complicated
process, environmental challenges, financial
intensity and dynamic organization structures [5].
From the perspective of the time horizon in
infrastructure projects, during the initial period of
three to five years from the start of construction,
there normally exist high risks in toll road projects
such as delays in construction and cost overrun.
Zou et al (2007) carried out a study in Chinese
construction industry and found out that the unique
risks included project funding problem, contractors’
poor
management
ability,
difficulty
in
reimbursement, unwillingness to buy insurance and
lack of awareness of construction safety and
pollution [5].
For the duration of the initial period of
three to five years from the start of operation, there
generally present significant troubles of toll roads
such as lower than expected traffic demand, higher
than estimated operating cost which results in low
profits of project. In consideration of traffic
demand, Pickrell (1990) and Richmond (1998)
point out that estimates of the financial viability of
projects are heavily dependent on the accuracy of
traffic demand forecasts. Such forecasts are also the
basis for socioeconomic and environmental
appraisal of transportation projects. According to
the experiences gained with the accuracy of
demand forecasting in the transportation sector,
covering traffic volumes, spatial traffic distribution,
and distribution between transportation modes,
there is evidence that demand forecasting - like cost
forecasting, and despite all scientific progress in
modeling - is a major source of uncertainty in the
appraisal of transportation projects.
All of the above-mentioned factors have a
significant impact on the financial sustainability of
toll road projects. The study therefore aims to
identify critical success factors for Chinese toll
roads to achieve financial viability during their
operational lifecycle. This can help toll road project
developers to ensure that toll road project can be

more sustainable and thus more attractive to private
investors.

2. Overview of projects
Chengdu - Nanchong Expressway
The
Chengdu-Nanchong
Expressway
Project was one of the priority sections of the
NTHS plan. The expressway runs from Chengdu,
the capital of Sichuan Province, to Nanchong in the
poorer, eastern part of the province. The project
comprised civil works for construction of about 208
km of controlled access toll expressway and
upgrading of approximately 300 km of provincial
and county roads. Sichuan Chengnan Expressway
Limited Liability Company (SCELLC) was
established and responsible for the construction,
operation, and management of the expressway. The
company has three shareholders—Sichuan Province
High-Grade Roads Construction and Development
Group Co. (SPHRCD), Chengdu Jintang Transport
Company, and Suining Chuanzhong High-grade
Roads Limited Corporation. However, SPHRCD
owns 97.5% of SCELLC’s share capital.
Changyu Expressway
The project, 161km of four-lane, accesscontrolled toll expressway was constructed from
the provincial capital of Changchun to the Lalinhe
River. The Jilin province is landlocked and forms
part of the northeastern hinterland of China. The
Jilin Provincial Expressway Corporation (JPEC)
was established under the Jilin Provincial
Communications Department and responsible for
the construction, operation, and management of the
expressway. JPEC initiated a revenue bond
financing scheme, which raised $62 million (33
percent of total $191 million equity) from investors
in China for the project construction fund through
People's Bank of China.
Hunan Expressway
The Project comprised the construction of
52 km of four-lane toll expressway connecting
Changsha and Xiangtan (the Changtan Expressway)
and the construction of the 25 km Changsha to
Yongan Class-I toll highway (the Changyong
Highway). The project was constructed by the
Hunan Provincial Expressway Construction and
Development Corporation (HPEC) under the Hunan
Provincial Communications Department (HPCD).
The operation of the Changtan Expressway and the
Changyong Highway were carried out by Changtan
Company and Changyong Company, respectively.
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Changyong Company was successfully listed in the
A-share section of the Hong Kong’s Shenzhen
Stock Exchange after being operational for two
years. Since the listing, the ownership structure has
changed. In 2009 HPEC owned 32.6 percent, a
highway company owned 13.7 percent, HPEC's
employees owned 11.6 percent, and the company
which operated this project owned 42.1 percent.

Taihe-Ganzhou Expressway
The Taihe-Ganzhou Expressway formed a
key part of the NTHS, as a section of the BeijingNanchang-Shenzhen
corridor.
The
Project
comprised the construction of 128 km of a fourlane, a design speed of 100 km/h, and a sub-grade
width of 26 m toll expressway in Ganzhou, the
second largest city in Jiangxi. The project also
constructed interconnecting roads totaling 49 km
and upgrading of about 180 km of county connector
roads. The Project Management Office was set up
under
Jiangxi
Provincial
Communications
Department and was responsible for all project
stages. The Jiangxi Provincial Communications
Department
established
the
‘Ganzhou
Administration Division’ to be in charge of the
operation, management and maintenance of the
Taihe-Ganzhou Expressway.

Hebei Expressway
The Hebei Expressway, located in the
southeast of the Hebei Province, formed part of the
priority section of the NTHS from Beijing to
Shanghai. The Project comprised the construction
of 140 km of a four-lane, controlled-access toll
expressway connecting Qingxian to Wuqiao and
upgrading about 230 km of county connector roads
adjoining the expressway. An International
Financial Institutions Loan Project Office was set
up under Hebei Provincial Communications
Department and its Highway Administration
Bureau, and was responsible for planning,
implementing, managing, and supervising the
Project. The project was run by a Project
Implementation Unit (PIU) which was set up under
Hebei Provincial Communications Department. The
PIU also acted as liaison between Hebei Provincial
Communications Department, contractors, and
suppliers. After the opening of the project
expressway, the PIU was disbanded and staff
reassigned to the International Financial Institutions
Loan Project Office to handle the operation,
management, and maintenance of the expressway,
including other facilities of the expressway.

Zhengdian – Changsha Expressway
The Zhengdian – Changsha Expressway
formed a key part of the NTHS, as a section of the
Wuhan-Changsha high-priority transport corridor.
The project comprised the construction of 293 km
of a four lane, access controlled toll expressway
with a design speed of 120 km/h. The project also
upgraded about 58 km of county connector roads.
For the Hubei component, People's Government of
Hubei Province founded the Hubei Jingzhu
expressway construction headquarters and Hubei
Jingzhu expressway Chief Engineer’s Office, in
charge of the implementation of each component in
this project. For the Hunan component, Hunan
Provincial
Expressway
Construction
and
Development Corporation was responsible for the
construction of the project. After project was
opened,
Hunan
Provincial
Expressway
Construction and Development Corporation
established the Tucheng-Changsha Expressway
Management Division to be in charge of operation,
management and maintenance of the expressway.
Table 1 shows the general information of
the projects.

Xiaogan-Xiangfan Expressway
The Xiaogan-Xiangfan Expressway was a
key element of the NTHS as part of the ShanghaiWuhan-Xi’an-Urumqi corridor. The Project
comprised construction of 243.5 km of a four-lane,
controlled-access toll expressway in the western
and mountainous part of Hubei and upgrading
about 259 km of county connector roads. The
Project Headquarter (Hubei Provincial Xiaoxiang
Expressway Construction Headquarter) established
within the Hubei Provincial Communications
Department and a shareholding company owned
by Hubei Provincial Communications Department
(Hubei Provincial
Xiao Xiang Expressway
Company Ltd) were implementing the project.

3. Methodology
This research is based on secondary data
from Asian Development Bank (ADB) and World
Bank (WB) post-project appraisal reports, which
are annually published and available to the public.
These reports are prepared at the end of the project
to record projects related practices, learned lessons,
and performance in regards to ‘triple constraints’ –
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Table 1 General information of the selected projects

Project name

Year of
Start-Finish for
Construction

New
facility

Upgrade

(km)

(km)

Number
of lanes

Total
cost
(USD
million)

Debt/
Equity

Cost/km
(USD
million)

Zhengdian – Changsha
Expressway

1999-2006

293 km

58 km

4 lanes

890.80

75/25

2.30

Changyu Expressway

1999-2001

161 km

240 km

4 lanes

470.00

67/33

0.27

Xiaogan- Xiangfan
Expressway

2003-2007

244 km

259 km

4 lanes

862.47

67/33

2.10

208 km

300 km

4 lanes

772.20

54/46

0.34

77 km

0 km

4 lanes

182.60

52/48

0.28

Chengdu–Nanchong
Expressway
Hunan Expressway

1999-2003
2002-2007

Taihe-Ganzhou
Expressway

2002-2006

130 km

180 km

4 lanes

371.20

42/58

2.80

Hebei Expressway

1999-2003

140 km

230 km

4 lanes

479.30

35/65

2.30

scope, time and cost. Individuals or organizations
may consult these project records for future project
planning and research. The results of the project
appraisal are published every year and are available
to the public.
The report is prepared under the direction
of the project manager, incorporating information
provided by consultants and contractors. Generally,
upon completing the project, the executing agency
submits its own report to the ADB/WB and within
12–24 months ADB/WB staff visit the project site
and prepare the project completion report [6].
The focus of this paper is the emerging
economy of China. This country represents almost
20% of the world population (Chinese official
population clock) and has been ranked the second
largest economies in the world (2015). The
construction stage of the studied toll road projects
was completed between 1999 and 2003. The
projects are part of the national trunk highway
system program and were designed to help
eliminate road transport bottlenecks that
constrained economic growth, particularly in the
export-oriented manufacturing industry and
agriculture.
The study has attempted to analyze the
financials and costs of toll road projects in China
after the construction stage and their three-to-five
years of operation.

4. Analysis and results
4.1. Timely investment reflected in the high level
of traffic demand
Demand forecasting is a major source of
uncertainty and risk in the appraisal of transport
infrastructure projects [7]. Traffic demand of seven
projects were estimated and written in project
appraisal documents which prepared by
international consultants. It is found that all
selected toll road projects had to face the problem
of lower than expected traffic demand. The main
reason was that toll roads were not developed in
accordance with the socio-economic development.
This is partly due to insufficient numbers of studies
investigating the socio-economic conditions in
addition to the fact that the economic development
of regions was so low that traffic demand could not
reach the planned level.
A good example can be seen in the case of
Chengdu Nanchong Expressway. After this toll
road was opened, the traffic volume was about 30%
lower than expected in 2003 and about 20% lower
in 2004. The actual traffic on Changyu Expressway
was about 27.7% lower. The same problem
happened to projects that were built and operated
by government organizations. The actual traffic
volumes on Hebei Roads Development, Hubei
Xiaogan- Xiangfan Highway Project, Second
Jiangxi Highway Project, National Highway Project
were about 35%, 19%, 7%, 38% lower respectively.
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Fig. 1 Difference between forecast and actual traffic demand
Figure 1 below shows the difference between
forecasted and actual traffic demand. Additionally,
traffic demand significantly influences the operating
ratio, which measures the amount of operating
expenses versus the total amount of operating
revenue, since it impacts on the revenue generated
through the toll rate. For all toll road projects
selected for this study, the expressway was
constructed with four-lane width, which was suitable
for the traffic volume of around 25,000PCU50,000PCU in the next five to ten years. In fact, it is
found that the actual traffic flow of most projects
was much lower than the expected volume of the
designed width. The minimum planned traffic flow
was only reached after about 10 to 15 years of
operation. That was the reason why for some
projects with two or three years delay, the operating
revenue was higher than that for projects with no
delay. Table 2 below shows the risk assessment for
the impact of actual traffic demand on project
financial sustainability. The longer period that traffic
volume can reach 25,000 PCU, the higher the risk is.
The traffic demand has an immediate impact
on the operating ratio of the projects. For instance,
Chengdu–Nanchong Expressway project got a very
high operating ratio (102 percent and 118 percent in
the first two years of operation) since the project
generated very low revenue. Its actual traffic
demand was too low (5,214 PCU) compared with
the designed traffic for four-lane expressway
(25,000PCU – 50,000PCU). The traffic demand was
forecasted to reach 25,000 PCU in 2022, 19 years
after the project stared to operate.
By contrast, the operating ratio of
Zhengdian – Changsha Expressway was much
lower, decreasing from 52.7 percent in the first year
to 32.9 percent in the fifth year. It can be seen that
23

right after the start of operation, the actual traffic
demand was about 90% of the forecast. The demand
was also estimated to reach 28,860PCU in 2010,
only after 7 years of operation. This shows that
timely investment ensures proper traffic flows and
high project revenues. Table 3 below shows the risk
assessment for the impact of actual traffic demand
on current operating ratio. It is obvious that that low
traffic demand not only affects the financial
sustainability of toll road companies in operation but
also limits the attractiveness for investments of
private sectors.
4.2. Coordinated development of toll roads,
feeder roads, and industrial areas
The traffic growth rate determines the
revenue of a project and hence its financial
sustainability. It is obvious that the actual traffic
growth rate is influenced by the upgrade of feeder
roads and the development of local industrial zones
along the toll road. This can be seen in the analyzed
projects.
In Changyu Expressway Project, the
economic development of the Project was
coordinated in the project-influenced area and
provincial government connected the project
expressway to the adjacent road network through the
construction of appropriate link roads and
interchanges (240km). As a result, the growth rate of
traffic demand was high and reached 25 percent in
the first five year.
The Xiaogan-Xiangfan Expressway was
developed in combination with the construction and
upgrade of 259km local road network to improve the
access of low-income counties to the markets in the
economic centers, leading to 20- percent traffic
growth in the first five years.
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Table 2 The impact of actual traffic demand on project financial sustainability

Chengdu–Nanchong Expressway
Changyu - Harbin Expressway

5,214 PCU
13,922 PCU

Duration
before traffic
flow reaches
25,000 PCU
19 years
7 years

Hunan Expressway

9,212 PCU

9 years

Hebei Expressway

11,078 PCU

4 years

Xiaogan-Xiangfan Expressway

11,588 PCU

8 years

Taihe-Ganzhou Expressway

13,114 PCU

11 years

Zhengdian – Changsha Expressway

15,364 PCU

5 years

Project name

Actual traffic
demand

Assessment
for the timely
investment
Too early
Appropriate
Early but
needed
Appropriate
Early but
needed
Early but
needed
Appropriate

Risk assessment
Very high
Medium
Medium
Low
Medium
High
Low

Table 3 The impact of actual traffic demand on current operating ratio

Chengdu–Nanchong Expressway
Changyu - Harbin Expressway
Hunan Expressway
Hebei Expressway
Xiaogan-Xiangfan Expressway

5,214 PCU
13,922 PCU
9,212 PCU
11,078 PCU
11,588 PCU

Current Operating
Ratio (%)
88.9% (High)
27.2% (Low)
33.1% (Medium)
39.0% (Medium)
59.9% (High)

Taihe-Ganzhou Expressway

13,114 PCU

34.4% (Medium)

Medium

Zhengdian – Changsha Expressway

15,364 PCU

42.2% (Medium)

Medium

Project name

Actual traffic demand

Hebei Expressway Project got the highest traffic
growth rate (39 percent) since local Government
increased the transport of building materials,
mineral ore, steel, and timber from north-eastern
China to the central region. In addition, the local
road network was upgraded or constructed (230km)
and major expressway interchanges with the
surrounding network were established. It can be
seen that the parallel development of industrial
zones contributes significantly to the increase of
traffic flows. This is well illustrated in the case of
Hunan Expressway: the local Government
advanced the opening of three economic
development zones right after the opening of the
expressway and the region around the expressway
became a strategic business location. As a result, a
dramatic traffic growth (25 percent) was witnessed
although no local road upgrading was included in
the project.
In
contrast,
Chengdu–Nanchong
Expressway got the lowest traffic growth rate (11
percent). The Nanchong province, where the

Risk assessment
Very high
Low
Medium
Medium
High

project was located, has several famous tourist
spots and the economy depends mostly on tourism
industry. The local Government planned to
accelerate tourism-oriented development, by
improving the infrastructure at several major tourist
attractions, but failed to reach the planned growth
rates. Thus, although the project included the
upgrading of 300km local road, the traffic growth
rate was very low. Table 4 below shows the risk
assessment for the impact of traffic growth rate on
future revenue through current operating ratio.

4.3. Appropriate combination of source of funds
There should be an appropriate relationship
between the ability of generating revenue and the
combination of funding sources [8]. The
appropriate debt to equity ratio helps projects to
have high leverage and get private investors for
equity capital. If projects use too much debt while
operating revenue being low, then almost all
operating (revenue will be used for debt payments,
hence the risk of losing the investment seems high.
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Table 4 The impact of actual traffic growth on current operating ratio
Project name

Traffic growth rate
(%)

Current Operating
Ratio (%)

Risk assessment

Chengdu–Nanchong Expressway

11.0% (Low)

88.9% (High)

Very high

Changyu - Harbin Expressway

25.0% (High)

27.2% (Low)

Very low

Hunan Expressway

33.1% (Medium)

Low

39.0% (Medium)

Low

Xiaogan-Xiangfan Expressway

25.2% (High)
38.6% (Very
High)
20.3% (Medium)

59.9% (High)

Medium

Taihe-Ganzhou Expressway

23.0% (Medium)

34.4% (Medium)

Medium

Zhengdian – Changsha Expressway

19.7% (Medium)

42.2% (Medium)

Medium

Hebei Expressway

Table 5 The impact D/E ratio on financial sustainability
Actual traffic
demand

D/E ratio

Chengdu–Nanchong Expressway

5,214 PCU

54/46

Debt coverage
ratio(= Net
operating
income/Total
Debt service)
0.62

Changyu - Harbin Expressway

13,922 PCU

67/33

1.34

High

Hunan Expressway

9,212 PCU

52/48

1.00

Medium

Hebei Expressway

11,078 PCU

35/65

0.72

Medium

Xiaogan-Xiangfan Expressway

11,588 PCU

67/33

1.15

Taihe-Ganzhou Expressway

13,114 PCU

42/58

3.51

Zhengdian – Changsha Expressway

15,364 PCU

75/25

3.72

Medium
Low (project should use
higher D/E ratio to get
higher financial leverage)
Low

Project name

On the contrary, if a project uses too much
equity while the ability to generate operating
revenue is high, the leverage of debt will not be
sufficiently used. The capital of Chengdu–
Nanchong Expressway Project was raised from four
sources: grant (18 percent), ADB loan (32 percent),
domestic loan (21 percent) and equity (28 percent),
and D/E ratio=60/40. In this project, high debt to
equity ratio does not seem suitable since the project
was constructed in an area where traffic demand
was low. Hence, not enough revenue could be
generated to cover the debt services, resulting in a
very high operating ratio and accordingly the
finance situation was unsustainable. The project,
therefore, needed more support from Government
to secure the financial condition and showed that
the
Government-Build-and-Operate
model
appeared more appropriate than a PPP model.
On the contrary, the Zhengdian – Changsha
Expressway is located in an area with a high

Risk assessment

Very high

economic growth rate generating high traffic
demand. Although this project had a high D/E ratio
(75/25), its financial situation was still sustainable
because of the sharp increase in revenue. Besides,
with high profit and high returns on equity (ROE),
the project was appealing for investors from private
sector. Apparently, in this case, a Public Private
Partnership model proved to be effective in
reducing the financial burden of the Government.
As for Changyu Expressay, its finance
situation was unsustainable despite its low
operating ratio and high traffic demand. One
possible reason was that the project owner used
50% of the revenue to invest to local construction
project, so the cash available was low. In addition,
the project had a high D/E ratio (66/34). Table 5
above shows the risk assessment of the toll road
project which considering the impact of actual
traffic demand and D/E ratio.
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Table 6 Toll rate level for car and small truck of each case study
Chengdu– Changyu XiaoganTaiheZhengdian
Hunan
Hebei
Nanchong Harbin
Xiangfan
Ganzhou
– Changsha
Expressway Expressway
Expressway Expressway
Expressway Expressway Expressway

Project
name
Actual toll
Rate (for cars
and
small
trucks)
Period
increase

to

0.32

0.40

0.35

0.40

0.40

0.40

0.40

5 years

5 years

5 years

5 years

5 years

5 years

5 years

toll rate level for car and small truck of each case
study.

4.4. Appropriate toll rate structure
The toll rate has a significant impact on toll
road revenue since toll charges are the main source
of revenue [11]. Tolls can be used to recover debt
and operating expenses. The toll rate structures of
Chengdu–Nanchong Expressway and Hunan
Expressway were set at lower rates than other
projects (0.32 and 0.35 CNY per vehicle-km
respectively); hence, the operating ratio was higher
since there was not enough revenue generated
through toll.
Furthermore, the volume of traffic on the
project expressway depends upon the toll charged.
The proportion of vehicles that will transfer from
the existing network to the new expressway
depends upon the total cost of travel perceived by
users and the savings expected from using the
expressway. For the seven case studies
investigated, toll rate was planned to increase by 10
percent to 15 percent every five years in current
terms to offset the impact of domestic inflation.
However,
Provincial
Department
of
Communication was unable to adopt a firm policy
on future toll adjustments that would allow the
developer to predict future revenues with
confidence.
Moreover, the toll rate for large truck is
assumed to remain at the current level for at least
three to seven years. Most concession agreements
regarding this matter are vague, mainly specifying
that toll adjustments will adhere to provincial
policies. Thus, investors have no option but to
prepare for an additional risk premium. This
additional cost would be lower if the concession
agreement clarified how future toll increases would
be handled (e.g. by specifying a fixed adjustment
frequency and indexing the tolls to an independent
standard of cost inflation). Table 6 above shows the

4.5. Limit the problem of truck overloading
Truck overloading was a problem
throughout China and it was found that over 75% of
trucks were overloaded with the average overload
sometimes exceeding 100% [11]. A few years after
opening, the right hand lane of many expressways
already showed signs of damages due to the high
number of overloaded trucks.
In Changyu Expressway Project, the excess
of weight over the allowed maximum ranged from
18 to 27 tons per truck (equivalent to 3.6–4.5 tons
of excess weight per axle.) The problem was rooted
in the transformation of the formerly state-owned
transport sector into a private one, an environment
with higher competitive pressure. This pressure
caused truck operators to manipulate axles,
overload their vehicles, or maximize operating
hours to increase the payload. These factors not
only contributed to accidents but also had a
negative impact on the economic life of the
pavement and thus the sustainability of the
expressway.
However, truck overloading was a national
problem which cannot be addressed separately by
each province. The expressway companies had no
right to force overloaded trucks to stop and unload.
The police did this for grossly overloaded trucks,
which they spotted while on patrol and divert to a
weighing station. However, these stations were too
few to have a significant impact. They were also
too small to impound more than a fraction of the
culprits. Some provinces, including Jiangxi, had
started charging overloaded trucks higher tolls, but
even a doubling or tripling of the toll rate did not
come near matching the amount of damage done to
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Table 7 The problem of truck overloading and solutions to each project
Project name

Truck overloading happened

Solution to solve problem

Chengdu–Nanchong
Expressway

Yes

Yes, a mobile weighing machine was in
place at the Chengdu toll gate and is used
for random weighing of heavy trucks.

Changyu - Harbin
Expressway

Yes

No

Hunan Expressway

Yes

Yes, vehicle weigh-in-motion detectors
were installed to detect overloaded trucks.
However, the equipment was only
installed at the northern entrance to the
expressway on the Tianjin- Hebei border
and at the southern entrance to the HebeiShandong border. By the end of 2006,
weigh-in-motion stations will have been
permanently installed along the
expressway at all entry and exit points.

Hebei Expressway

Yes. Owing to the absence of
weighbridges installed on the
expressway, information on the level
of truck loading had to be collected
by visual assessment, supplemented
by interviews with traffic engineers.
It was found that more than 30
percent of the trucks (light, mediumsize, and large) are routinely
overloaded, and that the overload
could reach 40 percent of the
respective trucks’ capacity.

No

Xiaogan-Xiangfan
Expressway

Yes

Yes, by enhancing enforcement
overloading of trucks was reduced from
90% to 15%.

Taihe-Ganzhou
Expressway

Yes

No

Yes

Not yet, but Hunan Government decided
to implement toll surcharge policy
(levying higher tolls on overloaded
trucks) from October 2006.

Zhengdian – Changsha
Expressway

the road by the extra heavy vehicle, since damage
increased with the fourth power of the axle load.
To keep transport costs low, the Government has
been reluctant to take strong measures to enforce
legal axle loads. The measures presently in place,
including spot checking and fining by the police,
and higher tolls based on weigh, seem to do little to
persuade truckers to reduce overloading. Another
solution, which might not have been considered
sufficiently, would be to increase the design axle
load. Designing stronger pavements, while more
costly initially, may lower the total cost of transport
by allowing heavier trucks. Higher permissible axle

loads may also make enforcement more acceptable
to the transporters. Axle loads were increased in the
European Union after studies showed that they
would result in lower overall transport costs,
including infrastructure and vehicle operating costs.
Table 7 above shows the problem of truck
overloading of each project and their solutions.

4. Conclusion
This paper describes a comprehensive
examination of seven toll road projects in China.
The operating of the seven toll road projects
reveals various aspects of projects’ financial
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sustainability, such as revenue generation, penalty
for truck overload, point of time of investment and
some financial risk absorbing strategies. The study
suggests the following five success factors that
should be considered when developing toll road
projects.
First, government should provide a proper
toll rate structure and fix frequency of tolling
adjustment to ensure the certainty of revenue
stream and help toll road developers to foresee their
profit.
Second, government should establish strict
penalties for truck overloading to reduce the
maintenance cost of toll roads.
Third, project developers need to select the
point of time of investment carefully. An
appropriate point of time of investment based on
socio-economic situation ensures proper traffic
demand.

Forth, project developers should develop
toll road infrastructure in combination with feeder
roads and industrial areas to guarantee sufficient
actual traffic growth rate.
Fifth, project developers should use
appropriate combination of sources of fund,
corresponding to the ability to generate revenue of
project.

public sector operations, guidelines, handbooks,
manuals. February 2006.
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Abstract
This study explores the relationships between the service quality of public transport, customer
satisfaction and loyalty while attempting to find out the influence of quality variables on customer
satisfaction and customer loyalty, respectively. A case study in Hanoi City is conducted. Data is provided
through on-board survey. A questionnaire-based survey was conducted to capture customers’ perceptions.
500 samples were successfully collected with a financial support of University of Transport and
Communication, Hanoi, Vietnam. By using the Structural Equation Modelling (SEM), this study firstly
maps paths to many measured variables of quality, customer satisfaction, and loyalty and then analyses all
the paths simultaneously to provide the complete picture of the relationships between quality, customer
satisfaction, and customer loyalty, as well as the influence of customer satisfaction on customer loyalty.
The main concern was in identifying important variables to customer satisfaction but customer loyalty that
can be of significance when introducing measures that could encourage and attract private vehicle-using
individuals to use public transport. The results of this study are important in the planning of new actions
that encourages the use of public transport in Hanoi.

Keywords: Public transport, Service quality, Customer satisfaction, Customer loyalty
Although Hanoi covers a vast area and has
a large population, the public transport system
consists of only a bus system with 71 routes and
1.200 bus vehicle, which serves more than one
million trips every day (TRANCONCEN, 2011).
This public bus system is over capacity. Over the
past ten years, the city government has invested a
large amount of money in the vehicle fleet and to
improve service quality, with an aim to attract new
users. However, whether the quality of service
meets the customers’ expectations is still unknown.
The significant of this study is better
understanding the behaviour of the public transport
users and the key factors affecting their choices in
ridership. The results can be used to recommend
public transport policy plans and define actions to
reduce the gap between customers’ needs and
expectation and perceived values. Therefore, this
article will explore the influence of service quality
on customer satisfaction and loyalty by using

1. Introduction
Covering an area of more than 3.300km2
and with a population of nearly seven million,
Hanoi is one of the most populated cities in Asian
after Jakarta (Indonesia) and Hochiminh City
(Vietnam) and is facing a large number of travel
demands 1 . Currently, Hanoi is dealing with high
traffic congestion. Road users are composed of 8090% motorcycles and 6-10% cars. Approximately
95% of road vehicles are private vehicles and only
2% are public bus transport (TRAHUD, 2009).
Developing attractive and marketable public
transport is critical; otherwise Hanoi will suffer
even higher levels of congestion and other negative
effects related to high private vehicle use.
1

Source: Data statistics available from Vietnam General Statistics
Office (www.gso.gov.vn), and the Official Site of Jakarta Capital City
(www.jakarta.go.id)
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Structural Equation Modelling (SEM). The
beneficial characteristic of this model is that it
maps paths to many measured variables of quality,
customer satisfaction, and loyalty and analyses all
the paths simultaneously to provide the complete
picture of the relationships between quality,
customer satisfaction, and customer loyalty, as well
as the influence of customer satisfaction on
customer loyalty.
The structure of this paper is organized as
follows: In section 2 we present the theoretical
framework for public transport quality and
customer satisfaction as well as review of the topics
prerequisite to the understanding and application of
structural equation models. The question of how to
measure the relationship between the three concepts
of quality, satisfaction, and loyalty is dealt with in
section 3. The key findings are shown in section 4,
according to the Structural Equation Model. The
paper then offers a conclusion and recommends
possible future work (section 5).

includes both positive and negative responses.
However, a loyal customer may not necessarily be a
satisfied customer. Colgate et al. (1996) also noted
that it is not always the case that customer defection
is the inverse of loyalty, while Levesque and Mc
Dougall (1993) suggested that, “even [if] a problem
is not solved, approximately half of the customers
would remain with the firm”.
The relationship between those items is
complex due to the intricate interplay between
performance dimension used in each item. For
example, Oktiani (2009) indicates that quality is
one dimension on which satisfaction is based, and
satisfaction is one potential influence on quality
perceptions. Meanwhile, Eboli and Mazzulla (2007)
found that perceived quality attributes of bus
service had an impact on customer satisfaction.
Joewono and Kubota (2007) also found a
significant relationship between overall satisfaction
and loyalty in predicting the customer’s use of the
public transport service in the future.

2. Literature Review
2.1. Quality, Customer Satisfaction and
Customer Loyalty

2.2. Structural Equation Modelling (SEM)
SEM is a group of statistical techniques
firstly introduced by Sewall Wright (1921). In the
1940’s, it was developed into testing and estimating
causal relationships. SEM is considered to be a
methodology for representing, estimating, and
testing a network of relationships between variables
(measured variables and latent constructs).
The SEM model contains two inter-related
models – the measurement model and the structural
model. The measurement model defines the
constructs (latent variables) that the model will use,
and assigns measured variables to each. Meanwhile,
the structural model defines the causal relationship
among these latent variables.
SEM may be used to consider the
relationships among attributes that compose
customer satisfaction, and the relationships between
quality and customer satisfaction or quality and
loyalty, as well as customer satisfaction and loyalty.
The advantage of this model is that it breaks down
the many drivers of customer satisfaction and
reveals the relationships among many levels of
variables (Stuart et al, 2000).

Quality is defined by several definitions. For
example, in the one hand, Joseph M.Juran (1998)
states that quality has two meanings that are
critically important to its management. Quality
means “features of products which meet customer
need and thereby provide customer satisfaction”. In
the other hand, Parasuramne et al (1988) defines
service quality as “a comparison between customer
expectation and perception of service”. The most
complete definition comes from ISO 9000, where
quality is defined as “the degree to which a set of
inherent characteristics fulfil requirement”.
As defined by Yannis. T. et al. (2007),
customer satisfaction is an indicator used to define
and assess quality of service. In public transport,
customer satisfaction can be defined as the overall
level of attainment of a customer’s expectations.
Loyalty is developed over a period of time
from a consistent record of meeting, and sometimes
even exceeding customer expectations (Teich,
1997). Gremler & Brown (1996) offer one
definition of customer loyalty as the degree to
which a customer exhibits repeat purchasing
behavior from a service provider, possesses a
positive attitudinal disposition toward the provider,
and considers using only this provider when a need
for this service exists. Zeithaml et al. (1996) states
that loyalty is a multi-dimensional construct and

3. Methodology
3.1. Model and Hypotheses
Based on the literature, this study develops
some hypotheses to investigate the influences of
public transport quality and customer satisfaction
and customer loyalty as well as the influence of
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customer satisfaction on customer loyalty. Three
hypotheses are developed to explore the direct
effect of these factors.
Hypothesis 1 (H1): Public transport quality
has positive influences on customer satisfaction.
Hypothesis 2 (H2): Public transport quality
has positive influences on customer loyalty.
Hypothesis 3 (H3): Customer satisfaction
has positive influences on customer loyalty
The theoretical model and assumptions are
presented in Fig. 1.

Quality
care
Q4-Passenger
information
Q5-Speed
Q6-Ticket
availability

Satisfaction
Sa2Satisfaction
of journey

Loyalty
transportation
is the bus

Sa3-Overall
satisfaction of
performance

Q7-Safety
Public transport
quality

H1

Customer
satisfaction

Q8-Security
Q9-Span of
service

H3

H2
Customer loyalty

Q10-Envir.
Friendliness
Q11-Bus
comfort

Fig. 1 Theoretical model and hypotheses
This study uses thirteen (13) indicators to
measure quality, three (3) indicators are used to rate
the customer satisfaction and two (2) indicators are
used to measure customer loyalty. Table 1
illustrates the indicators (manifest variables) that
are used in the model.

Q12-Stop
comfort
Q13-Fare

3.3. Sample

3.2. Scale Rate

The sample of this study is narrowed down to
Hanoi Capital of Vietnam. Gorsch (1983) and
Hatcher (1994) recommend a minimum sample to
indicator ratio of at least 5:1. It means that if the
indicators of this study are 18, the minimum sample
is 90. However, these authors note that higher
ratios are generally better. For the purpose of this
study, 500 respondents were selected for a
questionnaire survey and direct observations were
made on buses.

All survey indicators are measured on a fivepoint Likert-type scale. For quality, likert-type
scale rates from very good, good, neither good nor
not good, bad and very bad.
Meanwhile, for customer satisfaction and
customer loyalty, likert-type scale rates ranged
from strongly disagree, disagree, neither agree nor
disagree, agree and strongly agree.
Table 1 The variables used in the modeling
process
Quality
Q1-Punctuality
and reliability
Q2-Network
coverage
Q3-Customer

Satisfaction
Sa1Satisfaction
of physical
condition of
bus stops

3.4. Data analysis
Statistical tools (SPSS) were used for data
input and analysis. Initially the data was coded in
numerical order in an excel spreadsheet for easy
data entry purposes before it was transferred to the
SPSS spreadsheet. All data was first scanned and
treated for errors and missing values; the data was
visually scanned for errors in data entry.
Prior to assessing the measurement scales,
descriptive statistics were conducted with the

Loyalty
Loy1: I use the
bus for every
trips.
Loy2: My first
choice for
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assistance of SPSS 17. The mean and standard
deviation were initially tested to identify the central
tendency and dispersions of the variables.
Subsequently, this study conducted reliability tests
and exploratory factor analysis (EFA) by SPSS 17
to initially purify the scale measurement and check
the unidimensionality of each construct. Scale
reliability refers to the proportion of variance
attributable to the true score of latent variables,
which can be defined as the internal consistency
reliability. The internal consistency of a scale is an
important measurement property as it implies that
items of the scale, notwithstanding their
distinctiveness and specificity, share a common
core and measure the same concept. This study
evaluates the internal consistency reliability of
scales by testing their coefficient alpha (Cronbach
α) and item-to-total correlation for each construct in
the theoretical model. Theoretically, the coefficient
alpha is concerned with the degree of
interrelatedness among a set of items designed to
measure a single construct. Items with a corrected
item-to-total correlation above 0.3 and constructs
with a coefficient alpha about 0.5 are accepted for
scale reliability.
The primary objectives of an exploratory
factor analysis are to determine the number of
common indicators influencing a set of measures
and the strength of the relationship between each
factor and each observed measure in this research.
The method of principal component analysis with
varimax rotation to evaluate the unidimensionality
of the latent variables is used in EFA. According to
Hair et al. (2006), there are some rules to drop off
the items in factor analysis such as eigenvalue less
than 1.0, factors with only one item in them, items
without loading factors, items with similar or near
loadings to more than one factor, and items with
item communality greater than 0.4. EFA is used to
ensure that the manifest variables are loaded on
their intended construct and items loading on other
factors are eliminated from further consideration.
The remaining items are then used to estimate in
structural equation models.
Finally, we use the measurement scales
refined in reliability tests and EFA as input for
simultaneously estimating the measurement and
structural models by applying AMOS (Analysis of
Moment Structures).

4. Results
4.1. Descriptive Analysis

Basic Information
The basic information of respondents is
illustrated in Table 2. The age of interviewed
passengers is distributed as follow: For public
transport users, the age under 24 is 58.54%; the age
of 24-34 is 25.61%; the age of 35-55 is 13.21%,
and the age from 55 is 2.65%.
Table 2 Basic information of respondents
Percentage
Age
Less than 24 year
24-34 year
35-55 year
More than 55 year
Income
Under 2 million
2-4 million
4-6 million
Above 6 million
Purpose
To or from work
To or from school
Leisure
Others

58.54%
25.61%
13.21%
2.65%
49.06%
17.93%
20.75%
12.26%
21.69%
36.79%
18.87%
22.64%

The income of major public transport users
(49%) is under USD 100; the people with income
of USD 100-200 make up 17.93% which is ranked
third; and ranked second is the people with income
of USD 200-300 with 20.75%; 12.26% of public
transport users have income of from USD 300.
Commuting trips (i.e., going to work or
study) accounts for the highest percentage of the
total (58.48%). Non-mandatory trips (i.e., shopping,
leisure) take 18.87% of the total trips. The rest are
mainly consisting of back home with 22.64% of
total bus trips.



Trip Information

Trip information is set out in Table 3. Trip
length has affected on mode choice because access
and waiting times dominate the total journey-time..
Majority of the people, about 41.51% respondents
have to travel for more than 7 km. 26.27% mostly
go for 5-7 km, 21.70% mostly for 3-5 km and 7.5%
for less than 3 km.
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Table 3 Trip information

Table 4 Descriptive statistics and reliability test

Percentage
Trip length
1-3 km
3-5 km
5-7 km
More than 7 km
Bus use frequency
Everyday
Three day per week
Every week
First time
Average walking distance
Less than 200 m
200 – 400 m
400 – 700 m
More than 700 m

Component
Mean
SD
ITC
Quality (Cronbach alpha = 0.822)
Q1-Punctuality
3.26 0.73 0.62
and reliability
Q2-Network
3.88 0.97 0.31
coverage
Q3-Customer
3.44 0.65 0.65
care
Q4-Passenger
3.88 0.73 0.56
information
Q5-Speed
3.39 0.99 0.46
Q6- Ticket
4.07 0.89 0.52
availability
Q7-Safety
3.35 0.89 0.37
Q8-Security
3.01 1.06 0.45
Q9-Span of
2.51 0.99 0.47
service
Q10-Envir.
2.97 0.99 0.45
friendliness
Q11-Bus
3.33 0.91 0.47
comfort
Q12-Stop
3.42 0.94 0.42
comfort
Q13-Fare
4.37 0.77 0.42
Satisfaction (Cronbach alpha = 0.703)
Sa1-Satisfaction
of physical
3.04 0.72 0.44
condition of bus
stops
Sa2-Satisfaction
3.87 0.78 0.33
of journey
Sa3-Overall
satisfaction of
3.70 0.85 0.31
performance
Loyalty (Cronbach alpha = 0.696)
Loy1: I use the
bus for every
3.42 1.09 0.54
trip.
Loy2: My first
choice for
3.14 1.25 0.54
transport is the
bus

7.50%
21.70%
26.42%
41.51%
23.59%
23.59%
40.57%
9.43%
24.53%
29.25%
19.81%
23.59%

Respondents are asked how often they used
the bus for given trip purpose. 23.6% of users
choose bus for both daily trips and three day per
week. Less than a half of respondents choose bus
for weekly trips (40.57%). People who rarely use
bus account for 9.43%.
Bus public transport seems to be only
attractive within a maximum buffer corridor of 400
meters. Accessibility by walking to the bus stops is
restricted for the people who live over 400 metres.
Unfortunately, only about 54% of respondent
access to/from bus stop with less than 400 meters
walking.

4.2. Statistical Analysis


Reliability test and factor analysis

Firstly, reliability test and factor analysis will
be conducted to evaluate factorial solutions of each
component. Any measured variable whose
communality (CO) is less than 0.4 or whose itemtotal correlation (ITC) is less than 0.30 is dropped
out. Table 4 provides descriptive statistics of the
items including mean, standard deviation (SD), and
results of reliability test.

CO
0.69
0.56
0.67
0.46
0.75
0.62
0.68
0.75
0.61
0.74
0.60
0.49
0.64

0.19

0.51
0.51

0.57

0.63

The results of the reliability test for quality
indicate that no measured variable is removed out
because ITC is greater than 0.3 and communality is
greater than 0.4. The coefficient alpha is found to
meet the criteria (Cronbach alpha = 0.822). The
mean score of measured variables has averages
ranging from 2.51 to 4.37.
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Customer Satisfaction is measured through
three variables Sa1-satisfaction of physical
condition of bus stops, Sa2-satisfaction of journey,
and Sa3-overall satisfaction of performance. Sa1
has the item-to-total correlations less than the
threshold value; this variable, therefore, was
dropped when we recalculated the measurement
model.
The assessment of internal consistency
reliability for factor Customer Loyalty shows an
acceptable level of coefficient alpha (0.696). All the
item-to-total correlations are found to be greater
than the threshold value. The mean scores range
from 3.14 to 3.42, indicating the average loyalty for
public transport.
There are four factors were found from FA
for quality as illustrated in Table 5. Factor 1
includes the measured variables of Q3-customer
care, Q9-span of service, Q10-environmental
friendliness, and Q11-bus comfort. Hence, the first
factor is termed as planning and environment. The
second factor contains two variables: Q1punctuality and reliability, and Q5-speed and is
termed as reliability. The third factor combines
three variables, which are Q7-safety, Q8-security,
and Q12- stop comfort. It is termed as safety and
comfort. Finally, the forth factor includes three
variables, which are Q2-network coverage, Q6ticket availability, and Q13-fare and is termed as
availability.


Table 5 Factor analysis results
Planning
and
envir.
Quality
Q3
Q9
Q10
Q11
Q1
Q5
Q7
Q8
Q12
Q2
Q6
Q13

Reliability

Safety
and
comfort

Availability

0.66
0.76
0.75
0.58
0.71
0.84
0.55
0.84
0.66
0.72
0.67
0.76
Table 6 Value of fit indices

Fit indicators

Threshold
value

Estimated
results

1.00 – 2.00

1.67

RMSEA

 0.8

0.079

NFI

 0.9

0.936

CFI

 0.9

0.959

Chi-square/df

Structural Equation Modelling
The findings from the statistical tests are
shown in Table 6. The standardized estimates for
all the indicators are positive and significant at 1 %
level of significance. The results of structural
model indicate that H1, H2 and H3 are significant
and in the positive directions.
Referring to Table 6, quality is significantly
associated with customer satisfaction. This result is
similar to the findings in other studies (Oliver, R.L.
(1997); Eboli & Mazzulla, 2007). Furthermore,
quality is also found to have positive relationship
with customer loyalty. This result can lead to the
conclusion that there is a changing trend and
respondents treat quality as an important
measurement of satisfaction.

In order to test the fit of model, this study
uses four fit indices: Chi-square, Root mean square
error of approximation (RMSEA), Normed-fit
index (NFI), and Comparative fit index (CFI). The
threshold value and the calculated results are
mentioned in Table 6.
In this case, both the ratio of the Chi-square
to the degrees of freedom (1.67) and Root mean
square error of approximation (RMSEA) index
(0.079) indicate that the model is a reasonably
good-fitting model and could be estimated with the
respondent’s data. Furthermore, the value of CFI
(comparative fit index) and NFI (Normed-fit index)
greater than 0.9 consolidate this affirmation.
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Table 6 Key results
Hypothesis
Service
H1 quality
H2

Service
quality

H3

Customer
Satisfaction

Customer
Satisfaction
Customer
Loyalty

Est.

S.E

3.23

.25

0.48

.13

obtaining the value 0.484 and 0.391, respectively.
These values demonstrate that the changes in
P quality can account for 0.48% of the variance in
loyalty and the changes in customer satisfaction can
.02 account for 0.39% of the variance in loyalty. The
finding is supported by the previous researchers
including Bloemer & Kasper (1995), Yannis.T. et
.01 al. (2007), and Joewono & Kubota (2007).

5. Conclusions/Discussions
Customer
Loyalty

0.39

0.2

.03

Fig. 2 Structural model
From the fig. 2, it can be investigated from
passengers’ perspective that span of service and
environment friendliness are the elements that have
the significant impact on customer satisfaction and
loyalty. However, they are not satisfied with these
attributes. By contrast, punctuality/reliability and
travel speed are the elements that have the great
influence on customer satisfaction and loyalty but
customers are relative satisfied with these attributes.
Therefore, it can assumed that in the short terms,
the most of the opportunities for improvement are
related to improving span of service and transport
environment and that these improvements would
consequently shift non-users to using bus. In the
long terms, the improvement should focus on
punctuality and travel speed.
These results also imply that current
measures such as heavy investment in the vehicle
fleet and improving passenger comfort that were
implemented by the city government to enhance
quality would be effective in improving customer
satisfaction and ensuring customer loyalty.
On the other hand, both quality and customer
satisfaction have positive influences on customer
loyalty. The effect size of these factors on loyalty is
medium with Standardized Regression Weight
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This paper examined the effect of perceived
quality on customer satisfaction and customer
loyalty, as well as the relationship between
customer satisfaction and customer loyalty.
Feedback from respondents concerning various
aspects of quality were summarized by the FA into
three factors combine eleven measured variables,
the last of measured variables were dropped out
because their communality is less than 0.4 or their
item-total correlation is less than 0.3. The SEM
results showed that significant effect of quality on
satisfaction was detected and that both quality and
customer satisfaction was positively significant in
customer loyalty.
As mentioned in the introduction, several
studies have demonstrated the causal relationship
between customer satisfaction and customer loyalty
(Kubota, 2007). In view of that finding, in this
study, we chose to hypothesize about the possible
effect of the quality on the customer loyalty as well
as effect of customer satisfaction on customer
loyalty. The results indicate that these hypotheses
were confirmed in Hanoi. Thus, efforts to make bus
service in Hanoi more attractive to users could
increase patronage for the bus. Finally, the SEM
model in this study still did not have high goodness
of fit, as shown by the indexs of CFI, NFI. This
implies that other important variables such as ontime performance, waiting time at transfer,
accessibility to disabled and mobility impaired
persons may be lacking in this study. Such
deficiencies in this study should be explored in
follow-up research.
The results from SEM can be used by policy
and decision makers to improve the service
provided to customers. In this case, looking on the
short term, the quality attributes that have the
relative importance on bus users’ satisfaction and
loyalty are span of service (load factor = 0.76) and
environmental friendliness (load factor = 0.75) with
regression weight in the model is 0.50. Moreover,
passengers are particularly dissatisfied with these
attributes. Therefore, the need special attention is:
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 Transport operators need to pay attention to
span of service in operation process. They
have plans to extend service hours in day.

[4] Gremler, D.D., and Brown, S.W. (1996).
Service loyalty: its nature, importance and
implications. Proceedings American Marketing
Association, 171-180.
[5] Eboli, L., Mazzulla, G. (2011). A methodology
for evaluating transit service quality based on
subjective and objective measures from the
passenger’s point of view. Transport Policy,
Vol. (18), 172–181.
[6] Ennew, C.T., and Binks, M.R. (1996). The
impact of service quality and service
characteristics on customer retention: small
businesses and banks in the UK. British Journal
of Management, 7, 219-230.
[7] Joewono and Kubota (2007). User satisfaction
with
paratransit
in
competition
with
motorization in Indonesia: Anticipation of future
implications. Transport, 33(3): 337-355.
[8] Juran, J. M. (1998). Juran's quality handbook.
McGraw-Hill companies, Inc.
[9] Kotler, P., et al. (1999). Marketing
management: An Asian perspective. New
Yersey: Prentice Hall Inc.
[10] Levesque, T.J., and McDougall, G.H.G.
(1993). Managing customer satisfaction: the
nature of service problems and customer exit,
voice and loyalty. Asia Pacific Journal of
Quality Management, 2(2), 40-58.
[11] Oktiani Astuti Budiono (2009), Customer
satisfaction in public bus transport – A study of
travelers’ perception in Indonesia. Master
thesis, Karlstad University.
[12] Oliver, R.L. (1997). Satisfaction: A
behavioural perspective on the consumer. New
York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
[13] Satoshi Fujii, Hong Tan Van (2009).
Psychological determinants of the intention to
use the bus in Hochiminh City. Journal of
Public Transportation, Vol. 12, No. 1.
[14] Trinh Tu Anh et al., (2005). Analyzing of bus
service in Hanoi, Vietnam. Proceedings of the
Eastern Asia Society for Transportation Studies,
Vol.5, pp.352-362.
[15] Parasuraman, A., et al (1988). Servqual: A
multiple-item scale for measuring consumer
perception of service quality. Journal of
Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.
[16] Teich, I. (1997). Holding on to customers: the
bottom-line benefits of relationship building.
Bank Marketing, 29(2), 12-13.
[17] TRAHUD project (2009). Draft report of
traffic engineering evaluation. This report is one
part of the project of Traffic Safety Human

 An improvement of environment may
increase customer satisfaction. Therefore,
transport authorities need to pay attention to
improve transport environment.
Otherwise, in the long terms, a wellcoordinated timetable and bus priority should be the
primary concern of the policy makers in Hanoi,
followed by other quality attributes such as safety,
security and comfort. In addition, the transport
operators should include in their plans immediate
measures placing more emphasis on the service
punctuality and speed improvement.
In conclusion, this study focuses how
structural equation modelling may be used to
analyze the relationship between quality - customer
satisfaction – customer loyalty and how the results
and findings of its may contribute to policy and
decision making. The transport operators and
authorities should include in their quality control
programs such as development of quality
measurement, formulation of short and medium
term action plans. This study may also assist in
operational adjustment related to service
punctuality, travel speed, security, safety and other
attributes.
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แนวทางการออกแบบเส้ นทางจักรยาน โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
กรณีศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์
Design Guideline of Bicycle Lane from Public Participation
A Case Study of Nakhon Sawan Municipality
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มุ่งเน้นในเรื่ องของการออกแบบเส้นทางจักรยานโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมในสังคม โดย
มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ข้อจากัด และกฎหมาย ของเส้นทางจักรยาน (2) เพื่อศึกษารู ปแบบของเส้นทาง
จักรยานที่ได้มาตรฐาน (3) เพื่อศึกษากระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อรู ปแบบเส้นทางจักรยานที่เหมาะสม (4) เพื่อ
เสนอแนะเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมพื้นที่ศึกษา การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ (1) การสารวจทางภายภาพ (2) การสังเกต
และการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผทู ้ ี่เกี่ ยวข้อง 4 ส่ วน คือ (1) ผูบ้ ริ หาร (2) นักออกแบบ (3) ผูใ้ ช้งาน/
ประชาชน (4) สื่ อมวลชน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ทาให้เกิ ดการใช้จกั รยานของประชาชนในพื้นที่มี 2 ปั จจัย คือ (1) ปั จจัยด้านการรณรงค์การใช้
จักรยานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสนใจในการใช้จกั รยาน (2) ปัจจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของเส้นทางจักรยาน จะทาให้ประชาชนหันมา
ใช้จกั รยานมากขึ้น เพราะกระบวนการมีส่วนร่ วมนั้นมีส่วนสาคัญที่ทาให้ไม่เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ และนาไปสู่ การเกิดเมืองจักรยานแบบยัน่ ยืนได้

คาสาคัญ: 1) จักรยาน 2) เส้นทางจักรยาน 3) การมีส่วนร่ วม
Abstract
The purpose of this research are (1) to study physical of bicycle lane, limitations and law of bicycle lane (2) to study standard of bicycle
lane (3) to study public participation of suitable bicycle lane and (4) to design the suitable bicycle lane in study area. The research tools are composed
of the physical survey questionnaire, design evaluation and focus group. The target group are administrators, designers, bicycle users, and mass
communication. Data was analyzed by content analysis. The results shown that there are 2 factors encourage people use bicycle: the first is the
cycling campaign that can attract people, and the second is facility of bicycle lane that induce to increase of bicycle users.

Keywords: 1) Bicycle 2) Bicycle Lane 3) Participation
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แตกต่างกัน ช่ วยสร้ างความเข้าใจระหว่างกลุ่ มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทาง
การเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสิ นใจของรัฐบาล
4) การน าไปปฏิ บ ตั ิ ง่า ยขึ้ น การเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจทาให้ประชาชนมีความรู ้สึกของการเป็ นเจ้าของการตัดสิ นใจนั้น
และทันทีที่การตัดสิ นใจได้เกิ ดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็ นมันเกิ ดผลในทาง
ปฏิบตั ิ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรื อร้นอีกด้วย
5) การหลีกเลี่ยงการเผชิ ญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิ ด
โอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาแสดงความต้องการและข้อห่ วงกังวลตั้งแต่
เริ่ มต้นโครงการ จะช่ วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่ าย ที่ จะ
เป็ นปั จจัยให้เกิดการเผชิ ญหน้าอย่างรุ นแรงได้
6) การคงไว้ซ่ ึ งความน่าเชื่ อถื อและความชอบธรรม เนื่ องจาก
กระบวนการตัดสิ นใจที่ โปร่ งใสและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วม จะสร้างความน่ าเชื่ อถื อต่อสาธารณชนและเกิ ดความชอบธรรม
โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีการโต้แย้งกัน
7)
การคาดการณ์ ค วามห่ วงกั ง วลและทัศ นคติ ข อง
สาธารณชน
เพราะเมื่ อเจ้าหน้าที่ ที่ เ กี่ ยวข้องได้มาท างานร่ วมกับ
สาธารณชนในกระบวนการมี ส่วนร่ วม พวกเขาจะได้รับรู ้ ถึงความห่ วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการทางานขององค์กร ซึ่ งจะทาให้
เจ้า หน้ า ที่ ส ามารถคาดการณ์ ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองของสาธารณชนต่ อ
กระบวนการและการตัดสิ นใจขององค์กรได้
8) การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่ งของการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน คื อ ทาให้ประชาชนมี ความรู ้ ท้ งั ในส่ วนของ
เนื้ อ หาโครงการและกระบวนการตัด สิ น ใจของรั ฐ รวมทั้ง เป็ นการ
ฝึ กอบรมผูน้ า และทาให้ประชาชนได้เรี ยนรู ้ ทกั ษะการทางานร่ วมกันเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต
ผู้วิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการออกแบบเส้ น ทาง
จักรยานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่ วมเป็ นประเด็น
หลัก ประกอบกับ การใช้ แ นวคิ ด และทฤษฎี ใ นการออกแบบเส้ น ทาง
จัก รยานอย่ า งไรก็ ต าม การออกแบบเส้ น ทางจัก รยานจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่น้ นั นอกจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนแล้ว ต้อง
อาศัยกระบวนการความร่ วมมื อโดยมี ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องอื่ น ด้วย ได้แ ก่
ผูบ้ ริ หาร นักออกแบบ และสื่ อมวลชน ร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อเส้นทาง
จัก รยาน และหากมี ก ารส่ งเสริ ม การใช้จกั รยานในพื้ น ที่ ก็ จะสามารถ
นาไปสู่ การพัฒนาให้เกิ ดเส้นทางจักรยาน และมีการใช้จกั รยานในพื้นที่
แบบยัง่ ยืนได้ [2]

1. บทนา
การใช้จกั รยานเป็ นพาหนะมีประโยชน์หลายประการ การปั่ น
จักรยานก่อให้เกิดผลดีต่อร่ างกายโดยทาให้ระบบไหลเวียนเลือดดี ข้ ึน ทา
ให้หัวใจและกล้ามเนื้ อแข็งแรง ช่ วยเสริ ม สร้ างสุ ข ภาพที่ ดีใ ห้แก่ผูข้ บั ขี่
จักรยานยังถื อว่าเป็ นพาหนะเดี ยวที่ สิ้นเปลื องค่ าใช้จ่ายในการเดิ น ทาง
น้อ ย และเป็ นการอ านวยความสะดวกส าหรั บ คนส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
เหมาะสมสาหรับคนทุกระดับรายได้ และทุกวัตถุประสงค์การเดิ นทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะที่ไกลเกินกว่าจะเดินเท้าได้ และใกล้เกิ นกว่า
จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อบริ การขนส่ งสาธารณะหรื อพื้นที่ที่บริ การ
ขนส่งสาธารณะเข้าไม่ถึง [4]
จากประโยชน์ของการใช้จกั รยานดังกล่าวในต่างประเทศจึ ง
ได้มีการส่งเสริ มการใช้โดยทัว่ ไป โดยในปั จจุบนั ประเทศที่มีพลเมืองใช้
จัก รยานมากที่ สุ ดเมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนประชากรได้ แ ก่ ประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ เทศบาลนครนครสวรรค์เ ป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการใช้จกั รยานเป็ นพาหนะในการเดิ นทาง เนื่ องจาก
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มกั จะประสบกับปั ญหาการจราจรอยู่
เสมอ เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จดั ทาโครงการนครสวรรค์เ มื อง
จัก รยานขึ้ น เพื่ อรณรงค์ใ ห้ป ระชาชนปั่ นจัก รยานและใช้จกั รยานใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งเพื่อการสัญจร การออกกาลังกาย และการรักษาสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม การใช้จกั รยานเป็ นพาหนะให้ปลอดภัยต้องมี
เส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ การออกแบบเส้นทางจักรยานต้อง
สอดคล้อ งกับ สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข องพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละต้อ ง
สอดคล้องกับความต้องการของผูข้ บั ขี่จกั รยานในแต่ละพื้นที่ดว้ ย ซึ่ งการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานให้สอดคล้องกับกับความต้องการของผูข้ บั ขี่
จักรยานนั้น ต้องนากระบวนการการมี ส่วนร่ วมเข้ามาบูรณาการในการ
ออกแบบเส้นทางด้วย [3] [1]
วันชัย วัฒนศัพท์ (2551) [3] ได้สรุ ปประโยชน์ของการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนมีดงั นี้
1) คุณภาพของการตัดสิ นใจดี ข้ ึ น เนื่ องจากกระบวนการ
ปรึ กษาหารื อกั บ สาธารณชนจะช่ วยสร้ างความกระจ่ า งให้ ก ั บ
วัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรื อนโยบาย และบ่อยครั้งที่
การมีส่วนร่ วมของประชาชนนามาสู่ การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะ
เป็ นคาตอบที่มีประสิ ทธิผลที่สุดได้
2) ใช้ตน้ ทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิ ดโอกาส
ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มจะต้อ งใช้ เ วลาและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยมากกว่ า การ
ตัดสิ นใจฝ่ ายเดี ยว แต่การตัดสิ นใจฝ่ ายเดี ยวที่ ไม่คานึ งถึ งความต้องการ
แท้จ ริ งของประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่ งการโต้แ ย้ง คัด ค้า นหรื อการ
ฟ้ องร้ องกัน อันทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสู งในระยะยาว เกิ ด ความล่ าช้า
และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด
3) การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่ วมของประชาชนจะสร้ าง
ข้อตกลงและข้อผูก พันอย่างมัน่ คงในระยะยาวระหว่างกลุ่ ม ที่ มีค วาม
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2. วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ แบ่งลักษณะของการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพ ศักยภาพ ข้อจากัด ของพื้นที่
เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน
2) การศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการมี
ส่ วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นของประชาชน ต่อรู ปแบบเส้นทางจักรยาน
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
ขอบเขตของพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา คือ พื้ นที่ ภายในเขตเทศบาล
เมื อ ง นครนครสวรรค์ มี ถ นนสายหลัก คื อ ทางแยกสายเชี ย งใหม่ –
พิษณุโลก ติดกับทางหลวงสายเอเชี ยและถนนรอบใน คือ ถนนสวรรค์วิถี
ถนนวงษ์สวรรค์ มีพ้นื ที่ประมาณ 27.87 ตารางกิโลเมตร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งประกอบไปด้ ว ย ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการ
ออกแบบเส้นทาง จักรยานภายในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ ม คือ 1) กลุ่ มผูบ้ ริ หาร คือ บุคคลที่ มี
อานาจในการตัดสิ นใจและการกาหนดนโยบาย 2) กลุ่มผูอ้ อกแบบ คือ
บุคคลที่ มีอานาจหน้าที่ ในการออกแบบ 3) กลุ่ มผูใ้ ช้งาน คื อ ประชาชน
ทัว่ ไปที่ อยู่บริ เ วณพื้นที่ ศึก ษา 4) กลุ่ ม สื่ อมวลชน คื อ บุ ค คลที่ มีห น้าที่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในพื้นที่ โดยสามารถสรุ ปลักษณะพื้นที่และ
กรอบการวิจยั ได้ดงั นี้

การออกแบบเส้ นทางจักรยาน

ลักษณะทางกายภาพ

แนวคิดด้ านการออกแบบ

การมีส่วนร่ วม

- สภาพปัจจุบนั

- ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้

ลักษณะการมีส่วนร่ วม

- ประโยชน์การใช้ที่ดิน

จักรยาน

- การมีส่วนร่ วมในการ

- แบบสารวจทางกายภาพ

- ลักษณะของเส้นทางจักรยาน

วางแผนและตัดสิ นใจ

- ศักยภาพของพื้นที่

ที่ดี

- การร่ วมปฏิบตั ิการใน

- ความพร้อมของพื้นที่

- ที่จอดจักรยาน
- ปั จจัยที่ควรพิจารณาสาหรับ
การออกแบบ
เส้นทางจักรยาน
- สิ่ งอานวยความสะดวก

กิจกรรมโครงการ
- การรับผลประโยชน์
- การตรวจสอบและ
ประเมินผล

การสนทนากลุ่ม ครั้ง
ที่ 1
การสนทนากลุ่ม ครั้ง
ที่ 2
การสนทนากลุ่ม ครั้ง
ที่ 3

ความคิดเห็นในการออกแบบเส้ นทาง

รูปแบบของเส้ นทางจักรยาน

จักรยาน
เส้ นทางจักรยานที่ ตรงกับความต้ องการของประชาชน

รู ปที่ 2 กรอบการวิจยั

3. ผลการวิจยั
3.1 ลักษณะทางกายภาพ
จากการศึ ก ษา พื้ นที่ ใ นเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ครอบคลุ ม ต าบลปากน้ า โพทั้ง ต าบล ต าบลนครสวรรค์ ต ก ต าบล
นครสวรรค์ ตาบลวัดไทรเฉพาะ และตาบลแควใหญ่ มี พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้ น
27.78 ตารางกิโลเมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป็ น 7 ประเภท
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นชุ มชนเมือง มีการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
มีย่าน พาณิ ชยกรรม ห้ างสรรพสิ น ค้า ตลาดสด และพื้นที่ สีเขี ยวขนาด
ใหญ่อยูใ่ จกลางเมือง คือ อุทยานสวรรค์

รูปที่ 1 ลักษณะของพื้นที่
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4) ระบบไฟส่องสว่าง มีเฉพาะที่เป็ นชุ มชน กรณี ซอยระหว่าง
ที่อยูอ่ าศัย ระบบไฟส่ องสว่างจะน้อยลงกว่าพื้นที่ที่เป็ นแหล่งชุ มชนและ
ย่านการค้า

รูปที่ 3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่มา : ผังเมืองรวมนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
ศักยภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
1) เส้ น ทางที่ มี ค วามปลอดภัย คื อ เส้ น ทางภายในอุ ท ยาน
สวรรค์ เนื่ องจากเป็ นที่สถานที่ออกกาลังกายจึงทาให้การปั่ นจักรยานมี
ความปลอดภัยมากกว่าเส้นทางอื่น เหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มปั่นจักรยานที่ยงั ไม่
กล้า ออกสู่ ถ นนหลัก เปรี ยบเสมื อ นเป็ นสถานที่ เ รี ย นรู ้ ท ัก ษะการปั่ น
จักรยานและประชาชนปั่นจักรยานเพื่อสุ ขภาพ
2) เส้นทางในพื้นที่สามารถใช้ในการปั่นอย่างต่อเนื่ องได้
3) พื้นที่มีส่วนใหญ่ค วามลาดเอี ยงน้อย มี เส้นบางเส้น เช่ น
ช่ ว งแยกของถนนอรรถกวี ลงมาถนนสวรรค์วิ ถี มี ค วามชัน บางช่ ว ง
เนื่องจากลักษณะของพื้นที่เป็ นเนิ นสู ง
4) ลัก ษณะพื้นผิ วถนนสามารถใช้เ ป็ นเส้ น ทางจัก รยานได้
เนื่องจากเป็ นลาดยางและถนนคอนกรี ตเป็ นบางช่วงเส้นทาง ส่ วนทางเท้า
บางช่วงเส้นทาง เช่น ช่วงถนนมาตุลี สามารถใช้ปั่นจักรยานได้
5) ถนนริ มเขื่อนและเส้นรอบเกาะญวนมีความดึ งดูดการใช้
งานเนื่ องมีการจราจรน้อย ไม่มีการจอดรถริ มถนนมี การตี เ ส้นแบ่งเลน
ชัดเจน จักรยานสามารถปั่นได้สะดวกกว่าเส้นทางอื่น
ข้ อจากัด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
1) บริ เวณถนนทางลวงหลายเลข 1 พหลโยธิ น ตั้ง แต่ ลง
สะพานเดชาติวงศ์ ถึงแยกบิ๊กซี และถนนทางหลวงหมายเลข 117 ถนน
นครสวรรค์-พิษณุ โลก เป็ นถนนสายหลัก มีความปลอดภัยน้อยในการ
ปั่นจักรยานเนื่ องจากเป็ นถนนสายหลักมรการจราจรหนาแน่น
2) บริ เวณทางเท้าส่ วนใหญ่เป็ นที่จาหน่ายสิ นค้า ถนนภายใน
ตัว เมื อ งมี ข นาดเล็ ก และแคบ การจราจรหนาแน่ น บางช่ ว งเวลา บาง
เส้นทางมีการจราจรทางเดียว คือ ถนนสวรรค์วิถี ถนนโกสี ย ์ มีการจอด
รถยนต์ และจักรยานยนต์บริ เวณริ มถนน
3) มีสิ่งอานวยความสะดวกมีนอ้ ย เช่น จุดจอดจักรยาน

รู ปที่ 4 เส้นทางที่มีความปลอดภัย
ที่มา : ผูว้ ิจยั

รู ปที่ 5 ข้อจากัดของเส้นทางจักรยาน
ที่มา : ผูว้ ิจยั

3.2 รู ปแบบของเส้ นทางจักรยานทีไ่ ด้ มาตรฐาน
จากพื้ น ที่ ศึ ก ษาพบว่ า ลั ก ษณะของพื้ น ที่ มี ล ั ก ษณะทาง
กายภาพที่ตรงกับ รู ปแบบของเส้นทางมาตรฐาน [5] 2 ประเภท คือ
1) Class II Bikeway หรื อ Bicycle lane คือ ส่ วนหนึ่ งของ
ถนนหรื อทางเดิ นเท้าแต่มีที่ก้ นั หรื อโดยการทาสี ตีเส้น ติดสัญญาณหรื อ
ทาเครื่ องหมายเพื่อใช้เป็ นทางจักรยานโดยเฉพาะพบบริ เวณถนนภายใน
อุทยานสวรรค์

41

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

2) Class III Bikeway หรื อ Bicycle route คือ การใช้ทาง
จักรยานร่ วมกับการจราจรประเภทอื่น ๆ ได้แก่ รถยนต์หรื อคนเดิ นเท้า
ทางจัก รยานประเภทนี้ จะมี ร าคาถู ก ที่ สุ ด แต่ ไม่ ค วรใช้ก ับ บริ เ วณที่ มี
ความเร็ วของการจราจรสู ง พบบริ เวณถนนสวรรค์วิถี ถนนมาตุลี ถนน
อรรถกวี ถนนโกสี ย ์ และถนนริ มเขื่อน

เส้นทางจักรยานในรู ปที่ 6 เป็ นเส้นทางจักรยานตามแนวถนน
ในเขตเมืองนครสวรรค์ โดยมีจุดเริ่ มต้นของเส้นทางอยู่ที่ เทศบาลนคร
นครสวรรค์เข้าสู่ ถนนมาตุลี ถนนพหลโยธิ น ถนนสวรรค์วิถี ถนนโกสี ย ์
และถนนริ มเขื่อน

3.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่ อ
รู ปแบบเส้ นทางจักรยาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการแสดงความคิดเห็ นต่อรู ปแบบเส้นทางจักรยาน ดาเนิ นการโดยใช้
กระบวนการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็ น 3 ครั้ง ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
1) การสนทนากลุ่ มครั้งที่ 1 เป็ นการเริ่ มแสดงความคิ ดเห็ น
ครั้งแรก มีเนื้อหาในการสนทนา 4 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 ความคิ ดเห็ นอย่างไรที่จะมี เส้นทางจักรยานใน
เขตพื้นที่ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ประเด็นที่ 2 เส้นทางจักรยานควรผ่านบริ เวณใด
ประเด็นที่ 3 ลัก ษณะเส้นทางจัก รยานที่ต้องการมี ล ัก ษณะ
อย่างไร
ประเด็นที่ 4 จุดจอดและสิ่ งอานวยความสะดวกในเส้ นทาง
จักรยาน ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 สรุ ปได้ว่าผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
มีความคิ ดเห็ นว่าการมีเส้นทางจักรยานเป็ นสิ่ งที่ดี และต้องการเส้นทาง
จัก รยานสาหรั บปั่ นจัก รยานรอบเมื อ ง แต่ค วรเป็ นเส้ นทางจัก รยานที่
ชัดเจน ปลอดภัย มีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้จกั รยานมากขึ้น มีการ
ป้ องกันไม่ให้รถยนต์เข้ามาใช้เส้นทางจักรยาน เส้นทางจักรยานควรผ่าน
สถานที่ ส าคัญ เช่ น โรงพยาบาล โรงเรี ย น วัด ห้ า งสรรพสิ น ค้า ศู น ย์
ราชการ สถานี ตารวจ ที่ทาการไปรษณี ย ์ ธนาคาร โรงแรม รวมทั้งควร
ผ่านชุ มชน สถานที่ท่องเที่ ยว และริ มแม่น้ าเจ้าพระยา ลัก ษณะเส้นทาง
จักรยานที่ตอ้ งการควรมีความสะดวก ปลอดภัย มี ไฟสว่าง ผิวถนนต้อง
เรี ยบ แข็งแรง ไม่ขรุ ขระ ไม่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ ไม่สะท้อนแสง ไม่ลาดชัน
ทางเป็ นเส้นตรง ไม่โค้งมาก สามารถเชื่ อมต่อกับทางอื่ นได้ ควรแยก
ต่างหากจากถนน มีที่ก้ นั ไม่ ให้รถยนต์มาชนจักรยาน เส้นทางมีความ
สวยงาม นอกจากนี้ เส้นทางจักรยานควรมีจุดจอดที่ปลอดภัย สิ่ งอานวย
ความสะดวกในเส้นทางจักรยานประกอบด้วยจุดเติมลม เครื่ องหมายที่
บอกถึ งเส้นทางจัก รยาน ป้ ายบอกทาง ป้ ายที่ แสดงสัญลัก ษณ์ เส้นทาง
จัก รยาน จุ ดเติ มลมต้องมี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มใช้งาน ตลอดเวลา มี จุ ด ซ่ อ ม
จักรยาน ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ มครั้งที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้นามาออกแบบ
เส้นทางจักรยานดังปรากฏในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 เส้นทางจักรยาน จากการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1
ที่มา : ผูว้ ิจยั
ตามล าดับ เนื่ องจากข้อมูล จากการสนทนากลุ่ มต้องการให้
เส้นทางจักรยานผ่านสถานที่สาคัญและมีจุดจอด เส้นทางจักรยานในแผน
ที่ จกั รยานจึ งผ่านสถานที่ สาคัญ เช่ น วิทยาลัยอาชี วะศึ กษานครสวรรค์
ธนาคารกสิ กรไทย โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ ห้างสรรพสิ นค้าแฟรี่ แลนด์ ตลาดริ มน้ า 100 ปี ตลาดสดเทศบาล
นครสวรรค์ ศูนย์ปฏิ บตั ิการสายตรวจสถานี ตารวจภูธร วัดโพธิ์ ธาราม
สาหรั บจุดจอดมี จุดจอด 4 จุ ดด้วยกัน คื อ อุทยานสวรรค์ ต้น แม่ น้ า
เจ้าพระยา แฟรี่ แลนด์ ดิพาร์ทสโตร์และเทศบาลนครนครสวรรค์
2) การสนทนากลุ่ มครั้ งที่ 2 เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับแผนที่เส้นทางจักรยานที่จดั ทาขึ้น ในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2
ผูว้ ิจยั ได้นาแผนที่เส้นทางจักรยานที่ได้จดั ทาขึ้นดังรู ปที่ 6 มานาเสนอต่อ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ซึ่ งเป็ นบุคคลกลุ่มเดี ยวกับการสนทนากลุ่มในครั้ง
ที่ 1 เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
ซึ่ งผู ้เ ข้า ร่ วมสนทนากลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ เส้ น ทางจัก รยานที่
พัฒ นาขึ้ น แต่ มี ค วามคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ว่า เส้ น ทาง
จักรยานควรเพิ่มเส้นทางและเพิ่มจุดจอดให้มากขึ้น หลังหลังจากการการ
สนทนากลุ่ มในครั้ งที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ล จากการสนทนากลุ่ ม มา
ออกแบบแผนที่เส้นทางจักรยานเพิ่มเติม ดังปรากฏในรู ปที่ 7
เส้นทางจักรยาน จากการสนทนากลุ่ มครั้งที่ 7 มีการเพิ่ม
เส้นทาง ได้แ ก่ ถนนวงศ์สวรรค์ ถนนอรรถกวี ถนนดาวดึ งส์ ถนนหิ ม
พานต์ และถนนวงศ์สวรรค์ นอกจากนี้ ยงั เพิ่มจุดจอดจักรยาน คือ บิ๊กซี
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โรงแรมเดอะพาราดิโซ โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ แยกโรงแรมวิษณุอินน์
และไปรษณี ยน์ ครสวรรค์
3) การสนทนากลุ่มครั้ งที่ 3 เป็ นการนาเสนอแผนที่เส้นทาง
จักรยานที่ปรับปรุ งตามความคิดเห็ นจากการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 ผูว้ ิจยั
ได้นาแผนที่ เ ส้น ทางจัก รยานที่ ได้จดั ท าขึ้ นดัง รู ป ที่ 7 มาน าเสนอต่ อ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ซึ่ งทุกคนเห็นด้วยกับเส้นทางจักรยานที่พฒั นาขึ้น

สวรรค์ โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ แฟรี่ แลนด์ ดิ พาร์ ทสโตร์ ไปรษณี ย ์
นครสวรรค์ แยกโรงแรมวิ ษ ณุ อิ น น์ โรงแรมเดอะพาราดิ โ ซ และ
ห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซี เส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาปรากฏ
ในรู ปที่ 7

4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ด้ านสภาพแวดล้ อม
1) ควรรณรงค์ส่งเสริ มประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้
ประชาชนใช้จกั รยานเพิ่มมากขึ้น
2) ควรปรับปรุ งทัศนวิสยั การจราจรให้สามารถใช้งานร่ วมกัน
ระหว่าง จัก รยาน มอเตอร์ ไซด์ รถยนต์ได้ ในอนาคตการทาเส้นทาง
จักรยาน ควรเป็ นเส้นทางที่ใช้ร่วมกันกับพาหนะประเภทอื่น ๆ (Share the
road) สาหรับถนนสายเก่า หรื อบริ เวณย่านใจกลางเมืองที่ถนนค่อนข้าง
แคบ ควรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้จกั รยาน ด้วยสันชะลอความเร็ ว
(Rumble strip) ทาให้รถประเภทอื่นวิ่งได้ช้าลง เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย
ทั้งต่อตัวผูใ้ ช้จกั รยานและผูใ้ ช้ถนนคนอื่น

4.2 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

รูปที่ 7 เส้นทางจักรยาน จากการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2
ที่มา : ผูว้ ิจยั

1) เพิ่มจุดจอดจักรยานตามเส้นทางในการสัญจร เช่ น ตามสี่
แยก ทางแยก ที่มีการใช้จกั รยาน เนื่ องจากบางพื้นที่ที่ทางเทศบาลได้จดั
จุด ไว้ให้ ยงั ไม่ สามารถอานวยความสะดวกให้ แก่ ผูใ้ ช้จกั รยานได้อย่าง
เพี ย งพอ และลัก ษณะที่ จ อดจัก รยานควรแสงสว่ า งและสร้ า งความ
ปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้จกั รยาน
2) ควรมีป้ายหรื อสัญลักษณ์ที่บอกถึ งการใช้จกั รยานในพื้นที่
เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูท้ ี่ยงั ไม่คุน้ เคยเส้นทาง และเพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้ถนนได้รับทราบว่ามีการเส้นทางนี้ มีจกั รยานสามารถได้ร่วมกับยาย
พาหนะอื่นๆ
3) ควรมีจุดซ่ อมและจุดเติมลมจักรยานตามสถานที่ หลักที่ มี
การใช้จกั รยาน

อย่างต่อเนื่ องได้ พื้นที่ส่วนใหญ่ความลาดเอียงน้อย ลักษณะพื้นผิวถนน
สามารถใช้เป็ นเส้นทางจักรยานได้ และถนนริ มเขื่อนและเส้นรอบเกาะ
ญวนมีความดึงดูดการใช้งาน ข้อจากัด คือ ถนนบางส่วนมีความปลอดภัย
น้อย บริ เวณทางเท้าส่ วนใหญ่เป็ นที่จาหน่ายสิ นค้า ถนนภายในตัวเมืองมี
ขนาดเล็ ก และแคบ การจราจรหนาแน่ น บางช่ ว งเวลา บางเส้ น ทางมี
การจราจรทางเดียว คือ ถนนสวรรค์วิถี ถนนโกสี ย ์ มีการจอดรถยนต์ และ
จักรยานยนต์บริ เวณริ มถนน มีสิ่งอานวยความสะดวกมีน้อย เช่ น จุดจอด
จักรยาน ระบบไฟส่ องสว่าง มีเฉพาะที่เป็ นชุมชน กรณี ซอยระหว่างที่อยู่
อาศัย ระบบไฟส่ องสว่างจะน้อยลงกว่าพื้นที่ ที่เป็ นแหล่ งชุ มชนและย่าน
การค้า 2) รู ปแบบของเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานลักษณะของพื้นที่ มี
ลักษณะทางกายภาพที่ตรงกับ รู ปแบบของเส้นทางมาตรฐาน 2 ประเภท
คือ Class II Bikeway หรื อ Bicycle lane และ Class III Bikeway หรื อ
Bicycle route
ข้อสรุ ปจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ศักยภาพ ข้อจากัด
ของพื้นที่ และการสนทนากลุ่มสามารถสรุ ปได้ว่าเส้นทางจักรยานในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ เ ป็ นเส้ น ทางตามแนวถนนในเขตเมื อ ง
นครสวรรค์ โดยมีจุดเริ่ มต้นของเส้นทางอยูท่ ี่เทศบาลนครนครสวรรค์เข้า
สู่ ถนนมาตุลี ถนนพหลโยธิ น ถนนสวรรค์วิถี ถนนอรรถกวี ถนนโกสี ย ์
ถนนริ มเขื่อน ถนนวงศ์สวรรค์ ถนนดาวดึ งส์ ถนนหิ มพานต์ และถนน
รอบเกาะญวน โดยมีจุดจอดจักรยาน คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ อุทยาน
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รู ปที่ 9 การสร้างกระบวนการมีส่วนของประชาชน
ที่มา: ผูว้ ิจยั

รูปที่ 8 สันชะลอความเร็ วและสัญลักษณ์ Share the road
ที่มา: ผูว้ ิจยั

เอกสารอ้ างอิง

4.3 ด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1) ควรรั ก ษากระบวนการและระดับ การมี ส่ว นร่ วมของ
ประชาชนที่เป็ นอยูใ่ ห้เหมาะสมซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้การพัฒนาเมือง
จักรยานไปสู่ความสาเร็ จได้ในอนาคต
2) ควรสนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนของประชาชน
ในการพัฒนาระบบจักรยานเรื่ องอื่น ๆ เช่น การรณรงค์ชวนปั่ น การสร้ าง
จุดจอดจักรยาน และการสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้จกั รยาน
อื่นๆ เป็ นต้น
3) ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นความปลอดภัยในการใช้
จักรยานให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อทาให้เกิ ด
ความปลอดภัยในการใช้จกั รยานและสามารรถใช้ถ นนร่ ว มกัน ได้ใ น
อนาคต
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[2] ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2556. เมืองจักรยาน Bicycle City. วารสารบ้าน
และเมือง. Number17 (ม.ค.-มี.ค.) การเคหะ แห่งชาติ หน้า 18-21.
[3] วันชัย วัฒนศัพท์, 2551. การมีส่วนร่ วมของประชาชน กรุ งเทพฯ :
สมาคมนานาชาติเพื่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน (The
InternationalAssociation for Public Participation, IAP2)
[4] เศรษฐพล ประเสริ ฐผล , 2549. โครงข่ายทางจักรยานในเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต.
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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บทคัดย่ อ
รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ เป็ นรถขนส่ งสาธารณะที่ได้รับความนิ ยมใช้บริ การของคนเมืองตรังตั้งแต่อดี ต จนมาถึ งปั จจุบนั ถื อเป็ นเสน่ ห์อย่างหนึ่ งของ
จังหวัดตรัง การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิวฒั นาการ ความเป็ นมาและรู ปแบบของรถตุ๊กตุ๊ก (2) ศึกษาความพึงพอใจและการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้บริ การ (4) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การในอนาคต โดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสารวจภาคสนามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจานวน 238 ตัวอย่าง
จากผูใ้ ช้บริ การรถตุ๊กตุ๊ก การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูใ้ ห้ บริ การ (คนขับตุ๊กตุ๊ก) ทั้งหมด 10 คน ผลการศึกษา พบว่า รถตุ๊กตุ๊กหัวกบเป็ นรถขนส่ งสาธารณะที่
นิ ยมใช้กนั มาตั้งแต่อดีต เนื่ องจากลักษณะพื้นที่จงั หวัดเป็ นเนิ น สู ง ๆ ต่า ๆ ถนนแคบ การใช้รถตุ๊กตุ๊กในการขนส่ งทั้งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร จึงมีความ
เหมาะสมและสะดวก เพราะนอกจากจะช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังสามารถเข้า-ออก ภายในซอยที่คบั แคบได้โดยง่าย ถึ งแม้ปัจจุบนั คนในเมืองตรังใช้บริ การลด
น้อยลง แต่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้ความนิ ยมในการใช้บริ การจานวนมาก เพราะรู ปแบบยานพาหนะที่มีลกั ษณะพิเศษเป็ นเอกลักษณ์แตกต่างจาก
ตุ๊กตุ๊กในกรุ งเทพ มีล ักษณะคล้ายหัวกบ ในอนาคตหน่ วยงานหรื อองค์กรที่ เกี่ ยวข้องควรเข้ามาช่ วยเหลื อแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นกับผูใ้ ห้บริ การ(คนขับ )
ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์การใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบควบคู่กบั การอนุรักษ์รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบให้อยูค่ ู่กบั จังหวัดตรังต่อไป

คาสาคัญ: 1) พฤติกรรมการเดินทาง 2) บริ การขนส่งสาธารณะเชิงวัฒนธรรม 3) รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
Abstract
Frog-headed Tuk Tuk is a pararansit and cultural transit service that has been popularly used among Trang people from past to present. It
is considered one of Trang's charms. The objectives of this study are (1) to study evolution, general background and patterns of Tuk Tuk (2) to study
satisfaction and analysis of behavior (3) to investigate problems of services of Tuk Tuk, and (4) to propose guidelines to improve the quality of
services of Tuk Tuk. The tools used for data collection were questionnaires, interviews and field surveys. The data was collected from 238 samples of
those using Tuk Tuk services, 10 depth interviews of service providers (Tuk Tuk Driver), and a field survey on services of Tuk Tuk both parking
areas and routes by interviewing the drivers. The results of that Frog-headed Tuk Tuk is a public transport service that has been popularly used from
the past because of the nature of the province is high hill ranges and low hill areas, and narrow streets, using Tuk Tuk to transport both goods and
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passengers is therefore appropriate and convenient. It is not only labor-saving but it is also able to enter into a narrow alley easily. Currently, although
people in the city of Trang have used the services less than before, but still popular among a group of visitors because the vehicle model is its identity
that different from Tuk Tuk in Bangkok as it’s look like frog’s head. In the future, agencies or organizations involved should help resolve problems
occurred to the service providers (Drivers), promote and publicize the services of frog-headed Tuk Tuk coupled with conservation of frog-headed Tuk
Tuk in order to be along with Trang province continuously.

Keywords: 1) Travel behavior 2) Cultural public transport services 3) Frog-headed Tuk Tuk
1. บทนา
เมืองตรังหรื อเมืองทับเที่ยงเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่ งหนึ่ ง
ของภาคใต้ในอดี ตเคยเป็ นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็ นศูนย์กลาง
การคมนาคมไปสู่ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเมื องท่าค้าขายที่เจริ ญรุ่ ง
เรื่ องมาตั้งแต่อดีตและเติบโตต่อเนื่ องยาวนานมาถึ งปั จจุบนั การท่องเที่ยว
เมืองตรังจึงได้ท้งั การท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เทศบาลนครตรัง ตั้งอยูใ่ นทางภาคใต้ของประเทศไทย สภาพ
พื้น ที่ ส่ ว นใหญ่ โ ดยทั่วไปจะเป็ นเนิ นสู ง ต่ า สลับด้ว ยภู เ ขาใหญ่ ถนน
ตรอก ซอยค่อนข้างแคบ ตามสภาพพื้นที่ของจังหวัดตรังส่ งผลทาให้การ
เดิ นทางค่อนข้างลาบาก ต้องใช้ยานพาหนะทุ่ นแรง และเหมาะสมกับ
สภาพพื้น ที่ ซึ่ งในสมัยก่ อนคนในเมื องนิ ยมเดิ น ทางด้วยระบบขนส่ ง
สาธารณะ โดยการใช้รถบรรทุกสามล้อขนาดเล็ก หรื อ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
ในการขนส่ งทั้งสิ น ค้าและผูโ้ ดยสาร จึ งมี ค วามเหมาะสมและสะดวก
เพราะนอกจากจะช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังสามารถเข้า-ออก ภายในซอยที่แคบ
ได้โ ดยง่ า ยอี ก ด้ว ย จึ ง ถื อ ได้ว่า รถตุ๊ก ตุ๊ก หั ว กบเป็ นวัฒ นธรรมในการ
เดิ น ทางอย่า งหนึ่ งของคนตรั ง ที่ เ ป็ นภาพสะท้อ นพฤติ ก รรมของการ
เดิ นทางในการดาเนิ นชี วิต ประจาวันตั้งแต่อดี ตมาถึ งในปั จจุบนั นี้ และ
กลุ่มคนขับรถตุก๊ ตุก๊ ในเมืองตรังได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรม "ชมรม
สามล้อเครื่ อง" เพื่อเป็ นการอนุ รัก ษ์รถตุ๊ก ตุ๊ก หน้าตาประหลาด ที่ ยงั
คงเหลื อให้ได้เห็ นกว่า 300 คัน และมีแนวโน้มการให้บริ การลดลงใน
อนาคตให้ คงอยู่คู่ก ับชาวเมื องตรังต่อไป เพราะ "รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ" ได้
กลายเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ส าคัญ อย่า งหนึ่ งประจ าจัง หวัด ตรั ง และจะเห็ น
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเมืองตรังส่ วนใหญ่ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้
ความสนใจใช้บริ การนั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ โดยลักษณะทากายภาพของรถ
แสดงรายละเอียดไว้ในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบในเมืองตรัง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
 เพื่อศึกษาวิวฒั นาการ ความเป็ นมาและรู ปแบบของการให้บริ การ
ของรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความพึง พอใจและการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของ
ผูใ้ ช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการใช้บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
และให้ผใู้ ห้บริ การ
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 เพื่ อ เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของ
รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบในอนาคตให้มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น

3. กรอบแนวความคิดงานวิจยั
การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถ
สรุ ปเป็ นรายละเอียดสาคัญและนาไปใช้เป็ นกรอบแนวความคิดการวิจยั
ดังนี้
1) แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็ นวิถีชีวิตหรื อเป็ นแบบ
แผนของการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ จะเห็ น ได้ว่า ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั สภาพสังคม เศรษฐกิ จ ลักษณะ
ภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และอื่นๆ ประกอบกัน วัฒนธรรมจึง
ถือได้ว่าเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุ ษย์ในการดาเนิ นชี วิตในสังคม
นั้นๆ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2553)
2) แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเดิ น ทาง แนวคิ ด นี้ ท าให้ ท ราบ
พฤติกรรมในการเดินทางของผูใ้ ช้บริ การจากต้นทางสู่ ปลายทาง [3] ทั้ง
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง รู ปแบบการเดินทางของประชากรและความ
ต้องการเดินทางด้วยระบบขนส่ งมวลชน [2]
3) แนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการบริ การ ทาให้เข้าใจ
ระดับ ความพึ ง พอใจ ประเภทของความพึ ง พอใจ และความสัม พัน ธ์
ระหว่างความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การกับผูใ้ ห้บริ การ เพื่อจะได้นาข้อมูล
มามาวิเคราะห์ ปรับปรุ งการบริ การให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ทั้งใน
ด้านอัตราค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดิ นทาง ลักษณะการบริ การของผู ้
ให้ บริ การ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายในขณะใช้บริ ก าร ความ
เชื่อถือได้ของการบริ การและความสะดวกในการเข้ามาใช้ [4]
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาการวิเคราะห์ พฤติ กรรมการ
ใช้บริ การรถขนส่ งสาธารณะเชิ งวัฒนธรรม พบว่า การปรับปรุ งคุ ณภาพ
การบริ การของรถขนส่งสาธารณะควรคานึ งถึงความต้องการของผูใ้ ช้เป็ น
หลัก แต่ไม่ควรละเลยความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะเข้ามามีส่วนร่ วมกันในการเป็ นผูว้ างแผน ทั้งภาครัฐ ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย ผูล้ งทุน เจ้าของกิ จการ ผูใ้ ช้บริ การและชุ มชน เพื่อนาไปสู่
แนวทางในการแก้ปัญหาการใช้บริ การรถขนส่ งสาธารณะอย่างยัง่ ยืน ควร
มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้ยกระดับรถขนส่ งสาธารณะประเภทรถตุ๊กตุ๊ก/
กระป๊ อ,รถเมล์แดง เป็ นรถเชิ งวัฒนธรรมของท้องถิ่ นเนื่ องจากสามารถ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิติของคนในพื้นที่น้ นั ๆ ได้ดีที่สุด [1] [5]
[6] [7] [8]
จากข้อมูล การศึ ก ษาค้นคว้า เอกสาร ทฤษฎี แ ละงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดิ นทางของผูใ้ ช้บริ การรถขนส่ ง
สาธารณะเชิงวัฒนธรรมในเมืองตรัง กรณี ศึกษารถตุ๊กตุ๊กหัวกบนั้น ผูว้ ิจยั
ได้นาแนวคิดทั้งหมดมาเชื่ อมโยงและประยุกต์เพื่อให้ได้มาซึ่ งตัวแปรใน
การศึกษา ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

4. ขอบเขตงานวิจยั
4.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
เทศบาลนครตรั ง จังหวัดตรั ง มี เนื้ อที่ ท้ งั สิ้ น 14.77 ตาราง
กิ โลเมตร จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ บริ ก ารรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในเมื องตรั งมี
ลักษณะการให้บริ การจากจุดเริ่ มต้นเท่านั้น โดยปลายทางผูใ้ ช้บริ การเป็ น
คนก าหนดเอง พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารผู ้ป ระกอบการเป็ นผู ้จดั ตั้ง ขึ้ น เอง
สามารถแบ่งได้ออกเป็ น 7 เส้นทาง โดยรายละเอียดแสดงไว้ในรู ปที่ 3
และรู ปที่ 4
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จานวนผูโ้ ดยสารที่ ใ ช้บ ริ ก ารตลอดเส้น ทางโดยเฉลี่ ยต่ อ เที่ ยวและน า
ผลลัพธ์ ที่ ได้จากการค านวณมาบวกกัน ก็ จะได้จานวนประชากรที่ ใ ช้
บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบโดยประมาณในแต่ละวัน และการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane จากจานวนประชากร พบว่าขนาด
ตัวอย่างในการศึ ก ษานี้ มี ป ระมาณ 238 ตัวอย่าง โดยสามารถคิ ดเป็ น
สัดส่ วนเพื่อจะเก็บตัวอย่าง จาแนกตามเส้นทางที่ได้เลื อกศึกษา ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคานวณหาประชากรที่ใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
จานวน
ความถี่

จานวน
ผูโ้ ดยสาร

จานวนรถที่
ให้บริ การ

(เที่ยว/
วัน)

(คน/วัน)

(คัน/วัน)

5
7
3
5
7
5
3

2
2
2
2
2
2
2

15
10
5
10
5
5
8

เส้นทาง

1.ห้างสรรพสิ นค้า
2.โรงพยาบาล
3.โรงแรม
4.สถานีรถไฟ
5.สถานีขนส่ง
6. ตลาดสด
7. ถนนคนเดิน

รูปที่ 3 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา

เฉลี่ย

จานวน
ตัวอย่าง

(คน/วัน)

รวมผู้ใช้ บริการทั้งหมด

แต่ละจุด
(ชุด)
150
140
30
100
70
50
48

61
57
12
41
28
20
19

588

238

การวางแผนการสุ่ มตัวอย่าง ตัวอย่างจากประชากรศึกษา ใช้
การสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic Random sampling) เป็ นการ
สุ่ มตัวอย่าง แบบสุ่ มเป็ นช่ วงๆ โดยดาเนิ นการดังนี้ เช่ น การสุ่ มตัวอย่าง
คนใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ เริ่ มนับคนที่ 5 นับเป็ นคนที่ 1 คนถัดไปก็คือ คน 10
ถือว่าเป็ นคนที่ 2 ในการสัมภาษณ์ที่ใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ เป็ นต้น
ในส่ วนการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร (คนขับ รถตุ๊ก ตุ๊ก )
อาศัยวิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ Quota Sampling โดยสัมภาษณ์
คนขับ รถตุ๊ก ตุ๊ก ทั้งสิ้ น 10 ราย มีผูป้ ระกอบกิ จการแต่ ล ะวัน มี จานวน
รถตุ๊กตุ๊กที่ให้บริ การประมาน 60 คันต่อวัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจทาให้
การสัมภาษณ์คนขับรถตุ๊กตุ๊กจานวน 10 คน หรื อ ประมาณ 10% ของ
จานวนคนขับรถตุ๊กตุ๊กทั้งหมดจึงน่ าจะเพียงพอในการได้มาซึ่ งข้อมูลที่มี
ความละเอียด

รูปที่ 4 จุดจอดรถของรถตุก๊ ตุก๊ ในเมืองตรัง

4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
การศึกษานี้ ผวู้ ิจยั ได้กาหนดประเด็นที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
เดินทางของผูใ้ ช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ ระดับความความพึงพอใจ ปั ญหา/
อุปสรรค และความสาคัญโดยรวมของการให้บริ การและใช้บริ การของ
รถตุ๊ ก ตุ๊ ก หั ว กบ เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การของรถตุ๊ ก ตุ๊ ก หั ว กบในอนาคตให้ มี ศ ัก ยภาพยิ่ ง ขึ้ น โดย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารรถตุ๊ก ตุ๊ก หัว กบในเมื อ ง
ตรัง เฉลี่ยประมาณ 588 คนต่อวัน โดยการหาจานวนผูใ้ ช้บริ การรถตุ๊กตุ๊ก
หัวกบจากการค านวณจานวนความถี่ ที่ใ ห้ บริ ก ารโดยประมาณคู ณกับ
จานวนรถตุ๊กตุ๊กหัวกบที่ให้บริ การในแต่ละคิวโดยประมาณ และคูณกับ

5. ขั้นตอนการศึกษา
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของผู้ใ ช้ บ ริ การ
รถตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบ กรณี ศึก ษาอาเภอเมืองตรั ง จังหวัดตรั ง ประกอบด้วย
การศึ ก ษาค้น คว้า การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การวิ เ คราะห์ สรุ ป ผลและ
ข้อเสนอแนะ โดยมีข้นั ตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้
1) การศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบความคิดในการศึกษา
ครั้งนี้
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2) ออกแบบสอบถามและสร้ างแบบสร้ างถามที่จะใช้เ ป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลและทาการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot
Survey) เพื่อความถูกต้องและแม่นยาของข้อมูล
3) ทาการรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
3.1) การสังเกตการณ์และสารวจภาคสนาม
3.2) การใช้แบบสอบถาม
- แบบสอบถามผูใ้ ห้บริ การรถตุก๊ หัวกบ(คนขับ) 10 ตัวอย่าง
- แบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การรถตุก๊ หัวกบ 238 ตัวอย่าง
3.3) การสัมภาษณ์
4) นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ โดย
อาศัยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS
5) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ

2) การสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ กผูป้ ระกอบการ ประกอบไปด้วย 4
ประเด็นดังต่อไปนี้
 การประกอบการรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
 ลักษณะการให้บริ การ
 ปัญหาในการให้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
 แนวโน้มในอนาคต
3) การสั งเกตการณ์ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเด็นดังนี้
 ลักษณะการให้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบในเมืองตรัง
 จุดจอดและเส้นทางในการให้บริ การผูใ้ ช้บริ การ
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สามารถแบ่ ง การวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น 2
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิ งปริ มาณโดยอาศัยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS) อาศัยสถิติทดสอบแบบ t-test และ One-way
ANOVA มาอธิ บายข้อมูล 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา

6. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบสอบถาม ซึ่ งจะประกอบด้ว ยค าถามปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ด ผูศ้ ึกษาได้จดั เก็บแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบใน
เมืองตรัง โดยการเก็บตัวอย่างทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) ครั้งที่ 1
จานวน 20 คน และนามาปรั บปรุ งเพื่อความเหมาะสมในการใช้จริ ง
จากนั้น น าแบบสอบถามไปจัด เก็ บ ข้อ มู ล 238 คน โครงสร้ า งของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับผูท้ ี่ใช้บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
เพื่ อให้ท ราบถึ งลัก ษณะของประชากรศึ ก ษา ได้แ ก่ เพศ อายุ ศาสนา
การศึกษา อาชีพ รายได้
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ล พฤติ ก รรมการเดิ นทางของผูท้ ี่ ใ ช้บ ริ ก าร
รถตุ๊กตุ๊กหัวกบเพื่อให้ทราบถึ งวัตถุประสงค์ก ารในเดิ นทาง จุด เริ่ มต้น
ของการเดินทาง จุดหมายปลายทาง ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การโดยสาร ความถี่ในการใช้บริ การรถตุก๊ ตุ๊ก
หัวกบ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่ใช้บริ การ
รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ เพื่อให้ทราบถึงด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านราคา ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้บริ การ และด้านการนาเสนอเอกลักษณ์
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับปั ญหาและอุปสรรคของผูท้ ี่ใช้
บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบทั้งในด้านคุณภาพการให้บริ ก าร ด้านราคา ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้บริ การ และด้านการนาเสนอเอกลักษณ์
ส่ วนที่ 5 การส ารวจข้อมูลเกี่ ยวกับ ความส าคัญในการใช้
บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ
ส่ วนที่ 6 การสารวจข้อมูลเกี่ ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพใน
การบริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบในอนาคต

8. ผลการวิจยั
8.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตัวอย่างผูใ้ ช้บ ริ การรถตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบส่ วนใหญ่ เ ป็ น เพศ
หญิงร้อยละ 65.2 มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 70.0 นับถื อศาสนาพุทธ
ร้อยละ 81.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 34.8 มี
อาชี พนัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษาร้ อยละ 54.8 และมี ร ายได้ต่อ เดื อ น 5,000 –
10,000 บาท ร้อยละ 45.6
สรุ ป ลักษณะของผูใ้ ช้บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบส่ วนใหญ่ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่ งส่ วนใหญ่ มี อายุ
โดยเฉลี่ ยน้อยกว่า 20 ปี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา กาลังศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษาเป็ นกลุ่มที่
ใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบเป็ นหลักในการเดินทางไปตามวัตถุประสงค์การ
การเดินทางนั้น ๆ

8.2 ข้ อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ทใี่ ช้ บริการรถตุ๊กตุ๊ก
พฤติกรรมในการเดินทาง พบว่า วัตถุประสงค์การในเดินทาง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์การในเดิ นทางไปโรงเรี ยนร้ อยละ
32.8 มีจุดเริ่ มต้นของการเดิ นทาง ไปโรงเรี ยน ร้ อยละ 25.6 มีจุดหมาย
ปลายทางไปโรงเรี ยน ร้อยละ 32.0 ช่ วงเวลาที่ใช้บริ การ 05.00 - 08.00 น.
ร้อยละ 36.8 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ ง 30 บาท ร้อยละ 42.0
ระยะเวลาที่ใช้บริ การโดยสาร 10 นาที ร้อยละ 37.6 และมีความถี่ในการ
ใช้บริ การ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 57.6
สรุ ป พบว่า พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ใน
การเดิ น ทาง จุ ดเริ่ มต้นในการเดิ นทางและมี จุดหมายปลายทางในการ
เดินทางเพื่อไปโรงเรี ยน ช่วงเวลาในการเดินทางมากที่สุดคือ ช่ วงเช้า ซึ่ ง
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สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ คือ กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษาเป็ นกลุ่มที่
ใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบเป็ นหลักในการเดินทางเพื่อไปโรงเรี ยน

2) ด้านความปลอดภัยของใช้บริ การ บริ การ ( X = 2.98)
3) ด้านการนาเสนอเอกลักษณ์ ( X = 2.65)
4) ด้านพฤติกรรมการบริ การ ( X = 2.56)
โดยรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 3

8.3 ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ระดับ ความพึง พอใจของผู้ ที่ใ ช้ บ ริ ก าร
รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคการให้บริ การของรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ

ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ ในทุกด้านของ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20 )โดยผูท้ ี่ใช้บริ การมี
ความพึงพอใจ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
1) ด้านพฤติกรรมการบริ การมากที่สุด ( X = 3.27)
2) ด้านการนาเสนอเอกลักษณ์ ( X = 3.18)
3) ด้านความปลอดภัยในการใช้บริ การ ( X = 2.97)
4) ด้านราคา ( X = 2.73)
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจในการใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ

8.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับความสาคัญในการใช้ บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
เหตุผลสาคัญที่เลือกใช้ บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเหตุผลสาคัญที่
เลือกใช้บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ เพราะรู ปแบบของตัวรถที่เป็ นเอกลักษณ์
(หัวกบ) ร้ อยละ 28.4 รองลงมา คือ ความเคยชิ นในการใช้บริ การตั้งแต่
อดีตร้อยละ 25.6 และสี สนั ของรถ ร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
สรุ ป รถตุ๊กตุ๊กหัวกบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ลักษณะของ
หัวรถ คล้ายหัวกบ จึ งเป็ นที่ สนใจของผูพ้ บเห็ น อยากจะใช้บริ ก ารรถ
สาธารณะ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากกับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
และคนในพื้ น ที่ เ องด้ว ยความเคยชิ น ในการใช้ บ ริ ก ารตั้ง แต่ อ ดี ต จึ ง
กลายเป็ นวัฒนธรรมส่ วนหนึ่ งในชี วิต ของคนตรั งไปโดยไม่ รู้ต ัวเป็ น
คุณค่าและเสน่ห์ของรถตุก๊ ตุก๊ เมืองตรัง จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ผใู ้ ช้บริ การ
เลือกใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ

8.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคของผู้ที่ใช้ บริการ
รถตุ๊กตุ๊ก
ระดับปั ญหาและอุปสรรคของผูท้ ี่ใ ช้บริ การรถตุ๊กตุ๊ก หัวกบ
จากภาพรวม มีปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.85)
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยไดดังนี้
1) ด้านราคาเป็ นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด ( X = 3.18)
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เหตุผลสาคัญที่จะเปลีย่ นจากการใช้ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบไปใช้
รถโดยสารชนิดอืน่
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเหตุผลสาคัญที่จะ
เปลี่ยนจากการใช้รถตุก๊ ตุก๊ หัวกบไปใช้รถโดยสารชนิ ดอื่นเพราะอัตราค่า
โดยสารที่สูงขึ้น/ไม่แน่นอน ร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ สภาพรถโดยรวม
ทรุ ดโทรม ร้อยละ 22.8 และมีบริ การขนส่ งสาธารณะรู ปแบบอื่ นที่ มี
ประสิ ทธิภาพมากกว่า ร้อยละ 16.4 ตามลาดับ
สรุ ป เหตุ ผ ลส าคั ญ คื อ อั ต ราค่ า โดยสารที่ สู ง ขึ้ นและ
ไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน คนในเมื อ งตรั ง ใช้ บ ริ ก ารรถตุ๊ ก ตุ๊ ก ลด
น้อยลงเพราะเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึ นส่ งผลให้ คนเมื องตรั งซื้ อรถยนต์ส่วนตัว
จานวนมาก สภาวะน้ ามันแพงส่งผลให้อตั ราค่าบริ การสู งขึ้นไปด้วย และ
สภาพรถโดยรวมที่ทรุ ดโทรม นอกจากนี้ ยงั มีการให้บริ การของรถสอง
แถวและมินิบสั วิ่งรอบเมื องทับเส้นทางกัน ที่ อตั ราค่าโดยสารที่ ต่ ากว่า
แย่งผูโ้ ดยสารกัน ส่ งผลทาให้จะเปลี่ ยนจากการใช้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบไปใช้
รถโดยสารชนิดอื่นแทน

8.7 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การที่มีขอ้ มูลลักษณะประชากร แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถตุก๊ หัวกบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผูใ้ ช้บริ การที่มีขอ้ มูลพฤติกรรมการเดินทางแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถตุก๊ หัวกบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ผูใ้ ช้บริ การที่มีขอ้ มูลลักษณะประชากร แตกต่างกันมี
ปั ญหาและอุ ป สรรคในการใช้บ ริ ก ารรถตุ๊ก หัว กบแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ผูใ้ ช้บริ การที่มีขอ้ มูลพฤติกรรมการเดินทางแตกต่างกันมี
ปั ญหาและอุ ป สรรคในการใช้บ ริ ก ารรถตุ๊ก หัว กบแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ลักษณะประชากรของผูใ้ ช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั
เหตุผลสาคัญ ในการเลื อกใช้ข องผูท้ ี่ ใ ช้บ ริ ก ารรถตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 6 พฤติกรรมการเดิ นทางมีความสัมพันธ์กบั เหตุผลสาคัญ
ในการเลือกใช้ของผูท้ ี่ใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05

8.6 ข้ อมูลเกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพในการบริการรถตุ๊กตุ๊ก
หัวกบในอนาคต
การให้ บริการรถตุ๊กตุ๊กที่อยากให้ มีการปรับปรุงมากที่สุด
ผลการศึก ษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการให้ บ ริ ก าร
รถตุ๊กตุ๊กที่ท่านอยากให้มีการปรับปรุ งมากที่สุด คื อ ข้อมูล ข่าวสารและ
ประชาสัม พันธ์ ใ นการให้ บ ริ ก าร ร้ อยละ 28.8 รองลงมา คื อ ระบบ
โครงสร้ า งอัต ราค่ า โดยสารที่ ชัด เจน ร้ อ ยละ 26.0 และสภาพรถที่
ให้บริ การ ร้อยละ 23.2 ตามลาดับ

8.8 การสัมภาษณ์ คนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
ปั จ จุ บ ัน ผู ้ป ระกอบอาชี พ นี้ เริ่ มจะลดน้ อ ยถอยลงทุ ก วัน
เนื่ องจากมีรายได้ ที่ไม่เพียงพอ จุนเจือครอบครัว และเข้าใจว่าประชาชน
ในจังหวัดตรัง เริ่ มมีรถส่ วนตัว กันมากขึ้น รวมทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มีจานวนมาก และยังประสบปั ญหาในการซ่ อมแซมเพราะอะไหล่ หา
ยากและมีราคาแพง นอกจากนั้น ก็ยงั จะมีความยุง่ ยากในการขึ้นทะเบียน
รถเป็ นอย่างมาก เพราะเจ้าของรถถอดไส้ในท่อพักออกเพื่อ ให้รถวิ่งดี แต่
มีปัญหา เสี ยงดังมาก ขณะเดี ยวกันการที่น้ ามันมีราคาแพงก็ทาให้ตน้ ทุน
สูงมากขึ้น ที่สาคัญก็คือรถรุ่ นนี้ ไม่มีการผลิตอีกแล้ว คันใดพังไปก็เท่ากับ
จบสิ้ นไปเลย จึงอยากให้ประชาชนสนใจมาใช้บริ การเหมือนเมื่อครั้งใน
อดีต ซึ่งก็จะทาให้เมืองตรังมี "รถตุก๊ ตุ๊กหัวกบ" เป็ นสัญลักษณ์ และยังทา
ให้มีจุดเด่ นในการท่องเที่ ยวในเมื องตรั งด้วย และอยากให้องค์กรหรื อ
หน่ วยงานที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควร เข้ามีบทบาท
ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นและส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ สนับสนุ น
ในการใช้บริ การรถตุก๊ ตุก๊ หัวกบในการท่องเที่ยว เมืองตรัง

หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องเข้ ามาปรับปรุง
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยากให้หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุ งเรื่ องข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ในการ
ให้บริ การร้อยละ 41.2 รองลงมา คือ ระบบโครงสร้ างอัตราค่าโดยสารที่
ชัดเจนร้อยละ 26.8 และสภาพรถที่ให้บริ การ ร้อยละ 13.2 ตามลาดับ
สรุ ป การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ดี เ ป็ น
สิ่ งจาเป็ นในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ทาให้นกั ท่องเที่ยวสนใจ มาเที่ยว
จัง หวัด ตรั ง องค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควร เข้ามี บทบาทในการประชาสัมพันธ์ ในการใช้บริ ก าร
รถตุ๊ก ตุ๊กหัวกบในการท่องเที่ ยว เมื องตรั ง และเข้ามาควบคุ มดู แ ลการ
ให้บริ การของรถให้ได้มาตรฐานทั้ง ด้านราคา ด้านความปลอดภัย และ
พฤติกรรมการให้บริ การเพื่อสร้ างความมัน่ ใจของผูใ้ ช้บริ การรถตุ๊กตุ๊ก
หัวกบ
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9. บทสรุป
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ ช้บริ การรถขนส่ ง
สาธารณะเชิงวัฒนธรรมในเมืองตรัง กรณี ศึกษา รถตุก๊ ตุก๊ พบว่า ปัจจุบนั
คนในเมืองตรังใช้บริ การลดน้อยลงเพราะเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนส่ งผลให้คน
เมืองตรังซื้ อรถยนต์ส่วนตัวจานวนมาก สภาวะน้ ามันแพงส่ งผลให้อตั รา
ค่าบริ การสู งขึ้นไปด้วย และมีประเด็นปั ญหาที่เพิ่งเกิดขึ้น คือ มีการ
ให้บริ การของรถสองแถวและมินิบสั วิ่งรอบเมืองทับเส้นทางกัน ที่อตั รา
ค่าโดยสารที่ต่ากว่าแย่งผูโ้ ดยสารกัน แต่ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ให้ความนิยมในการใช้บริ การจานวนมาก เพราะรู ปแบบยานพาหนะที่
แตกต่างจากตุก๊ ตุก๊ ในกรุ งเทพ มีลกั ษณะคล้ายหัวกบ มีเอกลักษณ์ที่โดเด่น
นอกจากนี้ ยงั กลุ่มคนในพื้นที่ในเมืองตรังและคนต่างอาเภอใช้บริ การอยู่
บ้าง ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มนักเรี ยนและกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งควรมีการ
ปรับปรุ งด้านราคาการใช้บริ การค่อนข้างสู งและความทรุ ดโทรมของ
สภาพรถที่ให้บริ การ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยสถิติทดสอบแบบ ttest และ One-way ANOVA มาอธิบายข้อมูลที่ได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

10. ข้ อเสนอแนะ
1) ภาครั ฐ หรื อผู ้มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งควรมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า
โดยสารที่แน่นอน
2) การปรับปรุ งการให้บริ การรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ประเด็นปั ญหา
และอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นในการให้บริ การ โดยคานึ งถึ งความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลัก แต่ไม่ควรละเลยความต้องการของผูเ้ กี่ ยวข้องอื่นๆ
ด้วย ทั้งในด้านราคา พฤติกรรมการให้บริ การ ความปลอดภัย เป็ นต้น
3) การบริ หารจัด การระบบขนส่ ง ในอนาคตหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะเข้ามามีส่วนร่ วมกันในการเป็ นผูส้ ่ งเสริ มและรณรงค์ใน
การใช้บริ ก าร รวมทั้งการอนุ รัก ษ์รถตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบให้ คู่ ก ับจังหวัดตรั ง
ต่อไป ทั้งจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ส่ วนกลาง เช่ น กรมขนส่ ง
ทางบก เทศบาลนครตรั ง ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ผู ้ล งทุ น เจ้ า ของกิ จ การ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารและชุ มชน เพื่ อน าไปสู่ แ นวทางการปรั บปรุ งคุ ณภาพการ
ให้บริ การรถขนส่งสาธารณะเชิ งวัฒนธรรมในเมืองตรังอย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผังกายภาพ เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยบูรณาการโครงสร้ างพื้นฐานและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยประยุกต์ใช้แบบจาลองโครงข่ายเพื่อหาเส้นทางที่ ดีที่สุดของปั ญหาต้นไม้ทอดข้ามน้อยสุ ด(Minimum Spanning Tree Problem)
ร่ วมกับการเขียนรู ป(Graphic) และตารางคานวณ (Spreadsheet) เพื่อช่วยวิเคราะห์หาเส้นทางที่ดีที่สุดจากการจาลองเส้นทางของระบบสาธารณูปโภค
จานวน 4 กรณี เปรี ยบเทียบกับเส้นทางของระบบสาธารณูปโภคปั จจุบนั (ไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์และสื่ อสาร) จากการศึกษา พบว่า เส้นทาง
จาลองในกรณี ที่ 1 มีระยะทางสั้นที่สุดเท่ากับ 1,182.50 เมตร และสั้นกว่าเส้นทางปั จจุบนั ของงานไฟฟ้ า โทรศัพท์และสื่ อสารเท่ากับ 715.50 เมตร งาน
ประปาเท่ากับ 299.50 เมตร งานท่อรวมน้ าเสี ยเท่ากับ 360 เมตร ซึ่ งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมของระบบสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์
และสื่ อสาร) เป็ นเงินเท่ากับ 2,313,555 บาท หรื อประมาณร้อยละ 35.09 ของต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในส่ วนระบบสาธารณูปโภคสภาพปั จจุบนั และ
การประยุกต์ใช้วิธีอลั กอริ ทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) พบว่า ระยะทางลดลงเท่ากับ 277.50 เมตร ซึ่ งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ของพลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางเป็ นเงินเท่ากับ 157,987 บาทต่อปี หรื อประมาณร้อยละ 27.15 ดังนั้น การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานในส่ วนระบบ
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์และสื่ อสาร) และถนน ซึ่ งมีตวั แปรของระยะทางและรู ปแบบโครงข่ายถนนตาตาราง(Grid Pattern)
ช่ วยในการจัดกลุ่มอาคารสิ่ งปลูก สร้ างเป็ นโซนพื้นที่ (Zoning) ที่ ใช้ในการควบคุมพลังงานและเพิ่ มศัก ยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาหรับใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผังกายภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของพื้นที่บริ ษทั วิทยุการบินฯ ทุ่งมหาเมฆ และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

คาสาคัญ: 1) ผังกายภาพ, 2) บูรณาการ, 3) โครงสร้างพื้นฐาน, 4) ปัญหาต้นไม้ทอดข้ามน้อยสุด, 5) อัลกอริ ทึมแบบประหยัด

53

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Abstract
This study created the network model to specify the optimal path using the Minimum Spanning Tree Problem, which involves the
techniques of graphic drawing and spreadsheet calculation. Four scenarios were simulated, then each scenario and existing of utility lines including
electricity, water supply, sewer system, and telephone and communication lines was compared. The result revealed that the simulation of case I
generates the shortest distance of 1,182.50 meters. Such simulation contains shorter distance than existing electricity line by 715.50 meters, water
supply line by 299.50 meters, and sewer line by 360 meters. Moreover, the simulation of case I could reduce 2,313,555 Baht or 35.09 percent of the
existing utility cost. Utilization of the Saving Algorithm Economy method, total distance of the simulated road network was 277.50 meters shorter
than the current road network, and this could help saving 157,987 Baht per year or equivalent to 27.15 percent of the total cost of energy consumed in
travel section in the case study area. The aforementioned evidence showed that a guideline for energy and cost saving master plan lied upon
designing building clusters into energy-and-security controlled zone by manipulation of utility lines in terms of their length and grid pattern. This
helps enhancing efficiency in the use of land and resource of Aeronautical Radio of Thailand, Tungmahamek, and also in other cases.

Keywords: 1) Integration, 2) Infrastructure, 3) Land Use, 4) Minimum Spanning Tree Problem, 5) Saving Algorithm
จราจรทางอากาศระหว่างประเทศและภายในประเทศ เพื่ อใช้ใ นการ
ป้ องกันภัยทางอากาศและความมัน่ คงของประเทศ[2] แต่ปัญหาในอดี ต
จนถึงปัจจุบนั ด้านโครงสร้างพื้นฐานในส่ วนระบบสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า
ประปา ท่อน้ าเสี ย.โทรศัพท์และสื่ อสาร และถนน) และการใช้ประโยชน์
ที่ดินของพื้นที่ศึกษาที่มีการออกแบบระบบสาธารณู ปโภคมาตั้งแต่เมื่ อ
20 ปี ที่ ผ่านมา ทาให้ขาดการวางผังแม่บทที่ชัดเจน และไม่สัมพันธ์กนั
ดังนั้น การใช้งานในอีก 10 ปี ข้างหน้า(พ.ศ.2558–2568) ที่มีความต้องการ
การใช้พลังงานที่ เ พิ่มสู งจากการขยายงานและจัดทาโครงการก่ อสร้ าง
อาคารขนาดใหญ่ ท ดแทนอาคารเก่ า จะก่ อ เกิ ด ปั ญ หาด้า นโครงสร้ า ง
พื้นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ดังนี้
1) สภาพระบบสาธารณู ปโภค และถนนภายในที่ ใช้งาน
ปั จ จุ บ ัน มี แ นวเส้ น ทางระบบสาธารณู ป โภคปั จ จุ บ ัน ตัด กัน หรื อ วาง
ซ้อ นทับ กัน เกิ ด ความสับ สนและยากแก่ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา และมี
ค่าใช้จ่ายสู งในการทางาน
2) การสู ญ เสี ยพลั ง งานจากวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละค่ า ซ่ อ ม
บารุ งรักษาของแนวเส้นทางระบบสาธารณูปโภค และสิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิ ง
ของรถยนต์ในการเดินทาง อันเนื่องจากมีระยะทางมากเกินความจาเป็ น
3) ความหนาแน่ นในการใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา และมีพ้นื ที่วา่ งระหว่างอาคาร และพื้นที่ติดกับแนว
เขตที่ดินที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใช้สอยที่คุม้ ค่ากับราคาที่ดิน ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง(CBD.)
การวางแผนแก้ไขปั ญหาระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้ า ประปา
ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์และสื่ อสาร และถนน) ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของพื้ น ที่ ใ ห้ มี ศ ัก ยภาพการใช้ ที่ ดิ น เพิ่ ม ขึ้ น และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการประหยัดพลังงานอย่างเป็ นระบบ และถูกต้องตาม
ข้อกาหนด กฎหมาย ฯลฯ [3]

1. บทนา
บริ ษทั วิทยุการบิ นแห่ งประเทศไทย จากัด ทุ่งมหาเมฆ เป็ น
รัฐ วิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงคมนาคม ตั้งอยู่ใ นพื้นที่ เ ขตสาทร ซึ่ งเป็ น
ที่ดินราชพัสดุ ที่เ ช่ าพื้นที่ จากกรมธนารั กษ์ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถาบัน ราชการ ส่ ว นพื้ น ที่ ข ้า งเคี ย งโดยรอบมี ก ารใช้ ที่ ดิ น
ประกอบด้วย การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย พาณิ ชยกรรม และสถาบัน
ราชการ ลัก ษณะพื้นที่ มีก ารต่อเชื่ อมกับ ย่านศูนย์ก ลางธุ รกิ จของเมื อง
(CBD) ทาให้เกิ ดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการใช้ที่ดิน
บริ เวณพื้ นที่ ข ้ า งเคี ย งอย่ า งมาก เช่ น ที่ พ ั ก อาศั ย แบบบ้ า นแถว
คอนโดมิเนียม สถานศึกษา อาคารพาณิ ชย์ สวนสาธารณะ และหน่ วยงาน
ภาครั ฐ ตลอดจนแหล่ ง ชุ ม ชนผูม้ ี รายได้น้อย เป็ นต้น จึ งเป็ นย่านหรื อ
ชุ ม ชน[6]
ที่ มี ค วามต้อ งการในการใช้พ ลัง งานด้า นระบบไฟฟ้ า
ระบบสื่ อสาร(โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต) และน้ าประปาเป็ นอย่างมาก อีกทั้ง
ยังต้องพึ่งพาด้านระบบสาธารณูปการของภาครัฐเกี่ยวกับการระบายน้ า
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและเส้นทางขนส่ ง(ถนน)
การพึ่งพาพลังงานต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับ
การใช้งานกับอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องมืออุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความ
สะดวกภายในพื้นที่ศึกษา เพื่อภารกิ จการปฏิ บตั ิ การด้านควบคุมจราจร
ทางอากาศ ด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และด้านสื่ อสารการบิ นแก่
ภาครัฐและเอกชน และการเป็ นพื้นที่ศูนย์กลางควบคุมจราจรทางอากาศ
ของประเทศที่ เชื่ อมโยงกับศู นย์ค วบคุ มจราจรทางอากาศในส่ วนกลาง
ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
และศูนย์ควบคุมการบินในส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วย เชี ยงใหม่ หาดใหญ่
ภู เ ก็ ต อุ บ ลราชธานี พิ ษ ณุ โ ลก นครราชสี ม า และสุ ร าษฎร์ ธ านี โดย
ให้บริ การด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และบริ การสื่ อสารการบินแก่
สายการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง(ไม่มี
วันหยุด) และให้การสนับสนุนกองทัพอากาศทางด้านข้อมูลการควบคุม
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ใช้อลั กอริ ทึม(Algorithm) ที่เป็ น
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเป็ นขั้น ๆ และมีส่วนที่ตอ้ งทาแบบวน
ซ้ าอีกจนเสร็ จสิ้ นการทางาน ซึ่ งนามาใช้ประกอบกับแนวคิดฮิ วริ สติกส์
ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจจากการใช้ทฤษฎีกราฟ(Graph
Theoretic) ที่เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ และมีลาดับ
หรื อวิธีการในการแก้ไขปั ญหาและค้นหาวิธีการเป็ นคาตอบได้ โดยการ
สร้ างรู ปแบบกราฟิ กจาลองโครงข่ายของระบบสาธารณู ปโภค(ไฟฟ้ า
ประปา ท่ อ น้ าเสี ย โทรศัพ ท์แ ละสื่ อ สาร) ที่ เ ป็ นการประยุก ต์ใ ช้ รู ป
แบบจาลองโครงข่าย(Applications of Network Models) เพื่อการหาทาง
เลื อกที่ ดีที่สุด ซึ่ งมี วิธี การวิเ คราะห์ อยู่ห ลายวิธี เช่ น วิธีก ารวิเ คราะห์
เส้นทางเดิ นที่ส้ ันที่ สุด(Shortest Path Analysis) เป็ นวิธีที่ตอ้ งการหา
ทางเดินสั้นที่สุดตลอดข่ายงานที่มีทิศทางจากจุดเริ่ มต้นไปถึงจุดปลายทาง
แต่ละเส้นทาง วิธีปริ มาณการไหลสู งสุ ด(Maximum Flow Method) เป็ น
แนววิธีที่เหมาะกับการหาของไหลที่ ผ่านเส้นท่อทีมีปริ มาณสู งสุ ด วิธี
ปริ มาณการไหลน้อยสุ ด(Minimum Flow Method) เป็ นแนววิธีที่ห า
ปริ มาณผลิตผลของสิ นค้าหรื อการลงทุน และวิธีตน้ ไม้ทอดข้ามน้อยสุ ด
(Minimum Spanning Tree Method) เป็ นแนววิธีที่ใช้ในการหาเส้นทางที่
สั้นที่สุดของโครงข่ายที่มีการเชื่ อมต่อกันทุกจุด
จากสภาพแวดล้อ มทางกายภาพของพื้น ที่ ศึ ก ษาที่ ผูว้ ิ จยั ได้
สร้างแบบจาลองโครงข่ายของเส้นทางแนวระบบสาธารณูปโภคปั จจุบนั
และการสร้ า งแบบจ าลองเส้ น ทางใหม่ ข องระบบสาธารณู ป โภคที่ มี
เส้นทางสั้นที่สุด จึงได้ประยุกต์ใช้วิธีตน้ ไม้ทอดข้ามน้อยสุ ด (Minimum
Spanning Tree Method) เพื่อการสร้างรู ปแบบกราฟิ กจาลองโครงข่ายเพื่อ
วิเคราะห์คานวณหาระยะทางที่ ดีที่สุดของระบบสาธารณู ปโภคในส่ วน
งานไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์และสื่ อสาร โดยสามารถเชื่ อมโยง
ได้ทุกจุดของอาคาร สิ่ งปลูกสร้างในพื้นที่ศึกษา และประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎี อ ัล กอริ ทึม แบบประหยัด (The Saving Algorithm) เพื่ อ สร้ า ง
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละกราฟิ กในการวิ เ คราะห์ ค านวณหา
เส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของงานถนน ซึ่ งมีการนาพื้นที่ว่างระหว่างอาคารหรื อ
พื้น ที่ ว่างติดแนวเขตที่ ดิน ทางเดิ นเท้า และพื้นที่ สีเ ขี ยวบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์ในการลดความแออัดของเส้นทาง(ถนน) และเพิม่ ศักยภาพของ
พื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุม้ ค่าราคาที่ดิน(ค่าเช่ า) ที่ เป็ นพื้นที่
ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง(CBD) และการจัดโซนพื้นที่การควบคุมการ
ใช้พลังงานของพื้นที่ ซึ่งมีระยะทางที่เป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้เกิ ดการ
ประหยัดด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายเชื้ อเพลิ ง โดยคาดว่าผลจากการศึกษา
ครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนาผัง
กายภาพเพื่อการประหยัดพลังงานของพื้นที่ศึกษา (บ.วิทยุการบินฯ ทุ่ง
มหาเมฆ และพื้นที่อื่น ๆ ได้ในอนาคต

1) ศึกษาลักษณะและรู ปแบบโครงสร้ างพื้นฐาน และการใช้
ประโยชน์ที่ดินกับการใช้งานของอาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง เพื่อการจัด
กลุ่มอาคารและโซนพื้นที่ควบคุมการใช้พลังงาน
2) เพื่อสร้างรู ปแบบจาลองทางคณิ คศาสตร์ และวิเคราะห์หา
เส้นทางที่ส้ นั ที่สุดในส่ วนของระบบสาธารณูปโภค
3) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการบู ร ณาการโครงสร้ า ง
พื้นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดการประหยัดพลังงาน

3. กรอบงานศึกษา
1) ทบทวนแนวคิดกระบวนการวางผังบริ เวณ แนวคิดทฤษฎี
ฮิ วริ สติ กส์ ในการแก้ปัญหา นโยบายและแผนงานที่ เกี่ ยวข้อง การสร้ าง
แบบจาลองโครงข่ายเพื่อหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด ตามหลักการของการวิจยั
การดาเนินงาน
2) ศึกษาลักษณะและรู ปแบบทางกายภาพของพื้นที่ สภาพ
ปั ญหาและปริ มาณการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้ า-ประปาโทรศัพท์และสื่ อสาร-รวมน้ าเสี ย และถนน)
3) การกาหนดรู ปแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ และกราฟิ ก
เพื่อการตัดสิ นใจ โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและใช้การเขียน
รู ปกราฟิ ก(Graphic) และเอ็กเซลสเปรตชี ต (Excel Spreadsheet) สาหรับ
การสร้างแบบจาลองแนวเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดในส่ วนระบบสาธารณูปโภค
4) การวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบระยะทางของเส้นทางระบบ
สาธารณู ป โภคปั จ จุ บ ัน กั บ เส้ น ทางจ าลองรู ป แบบโครงข่ า ยระบบ
สาธารณูปโภค (4 กรณี ) ร่ วมกับการประเมินศักยภาพพื้นที่การใช้ที่ดิน
5) สรุ ปผลการวิเคราะห์และจัดเส้นทางระบบสาธารณูปโภค
และถนนภายในสาหรับใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาผังกายภาพ

4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 การวางผังบริเวณ
เดชา บุญค้ า (2554) [1] กล่าวว่า รู ปแบบการจัดวางผังแม่บท
สถานศึก ษา มี วิธี การวางที่แตกต่างกัน ออกไปหลายวิธีตามแต่เงื่ อนไข
และการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพพื้นที่ งบประมาณ แผนงานและ
นโยบาย เป็ นต้น และคานึ งถึ งระยะทางการเดินทางที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ซึ่ งสามารถแยกรู ปแบบวิธีการได้ 6 รู ปแบบ ดังนี้
1) Central Pattern of Growth (Concentric or Redial)
เป็ นการจัดผังที่มีการใช้พ้ืนที่ แบบมีส่วนใช้สอยร่ วม เช่ น หอสมุดกลาง
สานักงานอธิ การบดี อาคารเรี ยนรวม เป็ นต้น ให้อยูใ่ นบริ เวณส่ วนกลาง
ล้อมด้วยอาคารเรี ยนและที่ทาการคณะต่าง ๆ การจัดแยกแบบนี้ มีขอ้ ดี คือ
การรวมกลุ่มที่กระชับ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการใช้สอยร่ วมกัน ทาให้เกิ ดความ
ประหยัด ส่ วนข้อเสี ยคือ กลุ่มใช้สอยกลางอาจถูกปิ ดล้อมทาให้ขยายตัว
ได้ยาก

2. วัตถุประสงค์
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รู ปที่ 4 รู ปแบบ Grid (Cellular) Pattern of Growth

รูปที่ 1 รู ปแบบ Central Pattern of Growth (Concentric or Redial)

5) Axial (Cross) Pattern of Growth เป็ นการจัด
องค์ประกอบที่ให้ส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ นแกนยาว 2 แกนตัดกันและ
ขยายตัวออกไปได้ 4 ทิศทาง ส่วนองค์ประกอบอื่นตั้งฉากกับแกนทั้งสอง
ข้อดีคือ สามารถขยายส่ วนบริ หารและบริ การออกไปตามการขยายตัวของ
องค์ประกอบอื่นได้ ส่ วนข้อเสี ยคื อ หากมี การขยายตัวมากไปเกิ ดความ
สับสนในการสัญจร และการบริ หารและบริ การจะลดลงตามระยะทาง

2) Molecular (Cluster, Satellite, Campus) เป็ นการจัดผัง
แบบแยกออกเป็ นคณะวิ ช า โดยแต่ ล ะคณะวิ ช าจะมี ค วามสมบู รณ์ ใ น
ตัวเองต้องการการบริ การจากส่ วนกลางน้อย ข้อดี คือ แต่ ละคณะมีการ
บริ หารและบริ การของตนเองที่ สะดวก รวดเร็ ว ลดความยุ่งยากในการ
ติดต่อ ส่ วนข้อเสี ยคื อ มี ความสิ้ นเปลื องในการบริ หาร บริ การและการ
ลงทุนสูงมาก

รู ปที่ 5 รู ปแบบ Axial (Cross) Pattern of Growth
6) Linear Pattern of Growth เป็ นส่ วนใช้สอยกลางที่มี
ลักษณะเป็ นแนวแกนยาวขยายตัวออกไปได้ 2 ข้าง องค์ประกอบอื่นตั้ง
ฉากกับแกนกลางนี้ และอาจขยายออกไปได้ในแนวที่ต้ งั ฉากเช่นกัน ข้อดี
ของการจัดแบบนี้ คือความสามารถในการขยายตัวออกไปได้

รูปที่ 2 รู ปแบบ Molecular (Cluster, Satellite, Campus)
3) Zonal Pattern of Growth เป็ นการจัดผังแบบกลุ่มตาม
การใช้ ส อย เช่ น เขตการศึ ก ษา เขตบริ หาร เขตบริ การ เป็ นต้ น
องค์ประกอบในแต่ละกลุ่มสามารถขยายตัวได้ในขอบเขตของกลุ่ม ข้อดี
คือ แต่ละองค์ประกอบสามารถขยายตัว โดยส่ งผลกระทบกับส่ วนอื่น ๆ
น้อย แบ่งแยกเขตการใช้สอยได้อย่างชัดเจน ส่ วนข้อเสี ยคือ ความสัมพันธ์
ระหว่า งกลุ่ ม อาจท าได้อ ย่า งจ ากัด หลี ก เลี่ ย งการตัด กัน ของถนนและ
ทางเดินเท้าได้ยาก

รู ปที่ 6 รู ปแบบ Linear Pattern of Growth

4.2 แนวคิดฮิวริสติกส์ ทางคณิตศาสตร์
แนวคิ ด ฮิ ว ริ สติ ก ส์ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นแนวคิ ด เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ตัดสิ นใจจากการใช้ทฤษฎี กราฟ (Graph Theoretic) ที่เป็ นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ และมีลาดับหรื อวิธีการในการแก้ไขปั ญหา
และค้นหาวิธีการเป็ นคาตอบได้ โดยการสร้ างรู ปแบบจาลองของระบบ
สาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์และสื่ อสาร) ที่เป็ น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ปแบบจ าลองโครงข่ า ย(Applications of Network
Models) เพื่อการหาทางเลื อกที่ดีที่สุด ซึ่ งมี วิธีการวิเคราะห์ อยู่หลายวิ ธี
เช่น วิธีการวิเคราะห์เส้นทางเดิ นที่ส้ นั ที่สุด(Shortest Path Analysis) เป็ น
วิธีที่ตอ้ งการหาทางเดิ นสั้นที่สุดตลอดข่ายงานที่ มีทิศทางจากจุดเริ่ มต้น
ไปถึ งจุดปลายทางแต่ละเส้นทาง วิธีปริ มาณการไหลสู งสุ ด (Maximum
Flow Method) เป็ นแนววิธีที่เหมาะกับการหาของไหลที่ผ่านเส้นท่อทีมี
ปริ มาณสูงสุด วิธีปริ มาณการไหลน้อยสุ ด(Minimum Flow Method) เป็ น

รูปที่ 3 รู ปแบบ Zonal Pattern of Growth
4) Grid (Cellular) Pattern of Growth เป็ นกลุ่มการใช้
แยกออกเป็ นส่ วน ๆ แต่ล ะส่ วนสามารถขยายตัวได้ตามตาราง ซึ่ งอาจ
กาหนดโดยถนน หรื อทางเดินที่จะเป็ นตัวแยกส่ วนต่าง ๆ เหล่านี้ ออกจาก
กัน ข้อดีคือ มีความเป็ นระเบียบขององค์ประกอบทางด้านสาธารณูปโภค
และการบารุ งรักษา ส่ วนข้อเสี ยคือ เกิ ดความสับสนในการใช้สอยได้ง่าย
ขาดความกระชับขององค์ประกอบและไม่ประหยัด
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แนววิธีที่หาปริ มาณผลิตผลของสิ นค้าหรื อการลงทุน และวิธีตน้ ไม้ทอด
ข้ามน้อยสุ ด(Minimum Spanning Tree Method) เป็ นแนววิธีที่ใช้ในการ
หาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของโครงข่ายที่มีการเชื่ อมต่อกันทุกจุด [4] [7] และ
[8]
ปัญหาต้นไม้แบบทอดข้ามของกราฟที่เชื่ อมต่อเป็ นกราฟย่อย
ที่เป็ นต้นไม้แ ละเชื่ อมต่อทุกจุดเข้าด้วยกัน กราฟเดี ยวสามารถมีต้นไม้
ทอดข้ามที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั สามารถกาหนดน้ าหนักไปที่ขอบแต่
ละเส้ น เชื่ อ มโยงจุ ด ซึ่ งเป็ นตัว เลข และใช้ เ พื่ อ ก าหนดน้ า หนั ก หรื อ
ทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ให้ ก ับ ต้น ไม้ท อดข้า ม โดยการค านวณผลรวมของ
น้ าหนั ก ของขอบที่ เ ชื่ อ มโยงจุ ด ในการที่ ต้น ไม้ ท อดข้ า มน้ อ ยสุ ด
(Minimum Spanning Tree, MST) หรื อน้ าหนักต้นไม้ทอดต่านั้นก็เป็ น
ต้นไม้ที่ทอดที่มีน้ าหนักน้อยกว่าหรื อเท่ากับน้ าหนักของต้นไม้ทุกต้นที่
ทอดข้า มอื่ น ๆ มากกว่ า ปกติ ใ ด ๆ ของกราฟไม่ ร ะบุ ทิ ศ ทาง (ไม่
จ าเป็ นต้อ งเชื่ อ มต่ อ ) มี เ ขตพื้ น ที่ ใ นการทอดต่ า ซึ่ งเป็ นเขตแดนของ
ส่ วนประกอบของต้นไม้ทอดข้ามน้อยสุด

Clarke and Wright .(1964). ได้ประยุกต์วิธี The Saving
Algorithm โดยการจัด เส้ น ทางการขนส่ งสิ น ค้า พิ จารณาจากระยะ
ทางการขนส่ งสิ นค้าจากคลังสิ นค้า (o) ไปจนถึงตาแหน่งของลูกค้า i และ
j โดย Sij คือต้นทุนระยะทางการขนส่ งสิ นค้าที่ประหยัดได้จากผลของ
การเชื่อมโยง ( i , j ) ทาให้เกิดเส้นทาง ( o ,i ,j ) [4] ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 ระยะทางจากคลังสิ นค้า (o) ไปยังลูกค้า i และ j
จะได้สมการในการคานวณค่าประหยัด ดังนี้

Sij = Doi + Doj - Dij

บทนิ ยามของต้นไม้ทอดข้ามน้อยสุ ดคือ ต้นไม้ทอดข้ามน้อย
สุ ดหรื อต้นไม้แ ผ่ทวั่ ที่มีผลรวมของค่าน้ าหนักของแต่ละเส้นเชื่ อมน้อย
ที่สุด โดยพิจารณาหาผลรวมของค่าน้ าหนักจากสมการที่ (1)

โดยที่ O คือ จุดเริ่ มต้นในการขนส่ งสิ นค้าไปให้ลูกค้า i และ j
Sij คือ ค่าประหยัดระหว่างจุดส่งสิ นค้า i และ j
Doi คือ ระยะทางระหว่างจุดส่ งสิ นค้า o และ i
Doj คือ ระยะทางระหว่างจุดส่ งสิ นค้า o และ j
Dij คือ ระยะทางระหว่างจุดส่งสิ นค้า i และ j

5. พืน้ ทีก่ ารศึกษา

รูปที่ 7 กราฟ G ที่ประกอบด้วยจุดยอดทุกจุดของ G

การใช้ พ้ื น ที่ แ ละสภาพทางกายภาพในปั จจุ บ นั ของบริ ษ ัท
วิทยุการบินฯ ทุ่งมหาเมฆ เป็ นพื้นที่เช่ าราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เนื้ อที่
37 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา หรื อ 60,028 ตารางเมตร ซึ่ งมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินสี น้ าเงิน ประเภทสถาบันราชการ ดังแสดงตาแหน่งพื้นที่ศึกษาไว้ใน
รู ปที่ 10 โดยมีอาคาร สิ่ งปลูกสร้ างคิดเป็ นอัตราส่ วนพื้นที่อาคารปกคลุม
ดิน(Ground Area Coverage Ratio) เท่ากับ 29.44 % หรื อ 17,674 ตาราง
เมตร และอัตราส่ วนพื้นที่วา่ งอันปราศจากสิ่ งก่อสร้ างต่อพื้นที่แปลงที่ดิน
(Open Space Ratio, OSR) ประมาณ 66.28% หรื อ 39,790 ตารางเมตร
และจานวนพื้น ที่ ใช้งานของอาคารสิ่ งปลู กสร้ างปั จจุบนั เท่ากับ 70,495
ตารางเมตร ค่าอัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรื อ FAR. (Floor
Area Ratio) เท่ากับ 1.18 ไม่เกินจากค่า FAR. ของพื้นที่ความหนาแน่ นใน
เขต กทม. ที่เขตพาณิ ชยกรรมกาหนดเป็ นพื้นที่สีแดง ( พ.1 ≤ 5 )

รูปที่ 8 กราฟต้นไม้ทอดข้ามของ G
 เป็ นกราฟที่ไม่ระบุทิศทาง G = (V, E)
 น้ าหนัก w(u,v) ของแต่ละเส้นเชื่ อม (u,v) ∈ E.
 หา T ⊆ E โดย T ต่อเชื่ อมทุกโหนด
(T คือ ต้นไม้ทอดข้ามน้อยที่สุด)
W (T ) 

 w(u,v)

(2)

(1)

(u,v)T

และ จานวนเส้นเชื่อมโยงโหนด = |V| - 1
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จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านโครงสร้ างพื้นฐานของ
ระบบสาธารณูปโภคปั จจุบนั ในส่ วนงานไฟฟ้ า โทรศัพท์และสื่ อสารจะมี
รู ปแบบท่อร้ อยสายหลายชนิ ด เช่ น แบบรางคอนกรี ต(บนผิวดิ นและฝัง
ดิ น) แบบท่อพี อี( ฝังดิ น) และแบบรางเหล็ก (เหนื อพื้น ดิ น ) มีระยะทาง
เท่ากับ 1,898 เมตร ส่ วนงานประปาเป็ นท่อเหล็ก (ฝังดิ น) มีระยะทาง
เท่ากับ 1,482 เมตร และงานท่ อน้ าเสี ยเป็ นท่อพีอี( ฝังดิ น ) มี ระยะทาง
เท่ากับ 1,542.50 เมตร
ผลการศึกษา พบว่า การจาลองโครงข่ายกรณี ที่ 1 มีระยะทาง
สั้นกว่าแนวสาธารณู ปโภคปั จจุบนั ของงานไฟฟ้ า โทรศัพท์และสื่ อสาร
เท่ากับ 715.50 เมตร งานประปาเท่ากับ 299.50 เมตร งานท่อน้ าเสี ยเท่ากับ
360 เมตร และการพัฒนาผังกายภาพของโครงสร้ างพื้นฐานในส่ วนระบบ
สาธารณูปโภคที่ เชื่ อมต่อถึ งกันแต่ละโซนพื้นที่(Zoning) ของพื้นที่ศึกษา
(บ.วิ ท ยุ ก ารบิ น ฯ ทุ่ ง มหาเมฆ) ควรเลื อ กวิ ธี ก ารฝั ง ดิ น (แบบปู แ ผ่ น
คอนกรี ตทับ) เพื่อเป็ นแนวป้ องกัน หรื อใช้แนวพื้นที่กนั ชน(Buffer Zone)
ที่จะป้ องกันความเสี ยหายกับระบบสาธารณูปโภค อันเนื่ องจากมีแนวเขต
พื้นที่อยูใ่ กล้ถนนสาธารณะและมีความเสี่ ยงสูงในการเกิดความเสี ยหาย

รูปที่ 10 ผังขอบเขตพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ใกล้เคียง

6. ผลการศึกษา
การจาลองโครงข่ายทางคณิ ตศาสตร์ และกราฟิ กของเส้นทาง
ระบบสาธารณู ปโภค(ไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์แ ละสื่ อสาร)
จ านวน 4 กรณี ส าหรั บ ใช้ เ ปรี ยบเที ย บระยะทางกับ แนวระบบ
สาธารณูปโภคปัจจุบนั ดังนี้
 กรณี ที่ 1 ใช้จุดโหนด “W” (อาคารโรงสู บน้ า) เป็ นจุดเริ่ มต้นที่
เชื่ อมต่อกับระบบประปาของการประปานครหลวงปั จจุบนั โดยแสดง
รายละเอียดไว้ในรู ปที่ 11 มีความยาวรวมสั้นที่สุดเท่ากับ 1,182.50 เมตร
 กรณี ที่ 2 ใช้ จุ ด โหนด “N” (เคบิ น ไฟฟ้ า-สิ่ ง แวดล้ อ ม) เป็ น
จุดเริ่ มต้น มีความยาวรวมเท่ากับ 1,188.50 เมตร
 กรณี ที่ 3 ใช้จุดโหนด “C” (อาคารโรงไฟฟ้ าแห่งที่ 1) เป็ นจุด
เริ่ มต้นที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ าแรงสู ง Line 1 ของการไฟฟ้ านครหลวง
ปัจจุบนั มีความยาวรวมเท่ากับ 1,223.50 เมตร
 กรณี ที่ 4 ใช้จุดโหนด ”K” (อาคารดาวเทียม) เป็ นจุดเริ่ มต้นที่
เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ าแรงสูง Line 2 ของการไฟฟ้ านครหลวงปัจจุบนั
มีความยาวรวมเท่ากับ 1,188.50 เมตร

a) เส้นทางเดิม

(b) เส้นทางใหม่

รู ปที่ 12 แนวเส้นทางแบบจาลองของเส้นทางถนนใหม่
การจาลองโครงข่ายทางคณิ ตศาสตร์ และรู ปแบบกราฟิ กของ
เส้นทางถนน ซึ่ งใช้ร ะยะทางจากประตู 1 ถนนนางลิ้ น จี่ (SW) ในการ
เดิ นทางไป-กลับทุก ๆ จุดของอาคารที่จอดรถ (BE) และ(BW) โดยมี
รายละเอี ยดแสดงไว้ใ นรู ปที่ 12 สาหรับการประมวลผลด้วยวิธี The
Saving Algorithm จากสมการที่ (2) จะได้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ วา่
S(BE,BW)= [{∑D(SW,BE)+∑D(BE,SW)}+{∑D(SW,BW)+∑D(BW,SW)}]
– [ D(SW,BE) + D(BW,SW) + D(BE,BW) ]

(3)

โดยที่ S (BE,BW) คื อต้นทุนระยะทางการเดิ นทางขนส่ งที่
ประหยัดได้จากผลของการเชื่อมโยง BE และ BW ทาให้เกิดเส้นทาง SWBE-BW-SW และเส้นทาง SW-BW-BE-SW

รูปที่ 11 การจาลองโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค กรณี ที่ 1 (A, B,.., W
แทนตาแหน่งของอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง)
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งามดู พลี (ที่จอดรถ) ด้านทิศตะวันออกเชื่ อมต่อกับช่ องทางออกอาคาร
งามดูพลี (ที่จอดรถ) ด้านทิศตะวันตก ถึงจุดประตู 1 ถนนนางลิ้นจี่ จะได้
ค่าความประหยัดของการใช้เส้นทางเดิ มปั จจุบนั เท่ากับ 1,022 เมตร และ
มีค่าความประหยัดของการใช้เส้นทางจากการจาลองแนวเส้นทางใหม่
เท่ากับ 744.50 เมตร ทาให้ระยะทางสั้นลงเท่ากับ 277.50 เมตร คิดเป็ น
ร้อยละ 27.15 ของค่าความประหยัดของแนวเส้นทางเดิ มในปั จจุบนั ซึ่ ง
แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1
จากการพิจารณาจัดกลุ่มอาคาร และแบ่งโซนพื้นที่ควบคุมการ
ใช้พลังงานของอาคาร สิ่ งปลู กสร้ างต่าง ๆ ทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา พบว่า
องค์ประกอบในการพิจารณาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
(1) อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง(Building) เป็ นส่ วนสาคัญใน
การหาจานวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานปั จจุบนั ปริ มาณจานวนของพนักงาน
และผูใ้ ช้บริ การ และประเภทชนิดของรู ปเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้กบั อาคาร
และสิ่ งปลูกสร้ าง เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนจัดโซนพื้นที่ควบคุม
พลังงานและการเชื่ อมโยงกิ จกรรมของอาคารที่ มีป ระเภทการใช้งาน
รู ปแบบกิจกรรมอย่างเดียวกันได้
(2) พื้นที่ภายนอกอาคาร(Outdoor Space) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ใน
ส่ ว นที่ มิ ใ ช่ อ าคาร ได้แ ก่ ลานกี ฬ า ที่ อ อกก าลัง กายกลางแจ้ง เป็ นต้น
ปั จจุบนั พื้ น ที่ศึ ก ษา(บ. วิทยุก ารบิ นฯ ทุ่ งมหาเมฆ) มีพ้ื น ที่ ที่ ดิ นเท่ ากับ
60,028 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยของอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างปกคลุมดิน
จานวนเท่ากับ 70,495 ตารางเมตร และในอนาคตจะมีพ้นื ที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
เป็ น ประมาณ 100,000 ตารางเมตร ดังนั้น การคานวณอัตราส่ วนพื้นที่
อาคาร สิ่ งปลูกสร้ างต่อพื้นที่ที่ดิน หรื อ FAR.(Floor Area Ratio) เท่ากับ
1.67 ไม่เ กิ น ค่าความหนาแน่ นด้านผังเมือ งรวม กทม. และข้อบัญญัติ
ควบคุ มอาคารของ กทม. กาหนดค่า FAR ไม่เกิ น 6 เท่า และค่า OSR
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (เขตโซนพื้นที่สีแดง พ.5)
(3) ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
เชื่ อ มโยงกิ จ กรรมระหว่ า งอาคารและสิ่ งปลู ก สร้ า งได้ แ ก่ ระบบ
สาธารณูปโภค ทางสัญจร(ถนน ทางเดินเท้า) เป็ นต้น และพื้นที่สีเขียว
การจัดโซนแบ่งพื้นที่ การควบคุ มพลังงาน โดยการนาอาคาร
เดี่ ย วที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งอาคารหลั ก ของโซนพื้ น ที่ ซึ่ งมี ก ารสนั บ สนุ น
สอดคล้องกัน หรื อส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันในด้านสภาพพื้นที่ทางกายภาพ
ของตาแหน่งอาคาร สิ่ งปลูกสร้ าง และแนวระบบสาธารณู ปโภค(ไฟฟ้ า
ประปา ท่อน้ าเสี ย โทรศัพท์และสื่ อสาร) ซึ่ งได้จากการจาลองโครงข่าย
โดยรายละเอียดแสดงไว้ในรู ปที่ 14

อาคารงามดูพลี(ที่จอดรถ)

ถนนเส้ นใหม่

F

รู ปที่ 13 แบบจาลองโครงข่ายถนนเส้นใหม่เชื่ อมต่อแนวเส้นทางถนน
ของเดิมแบ่งพื้นที่เป็ นแบบตาตาราง (Grid Pattern)
การจาลองแนวเส้นทางใหม่ตามที่แสดงไว้ในรู ปที่ 13 เป็ นถนน
แบบ 2 ช่องทางจราจร (2ทิศทาง) เป็ นเส้นทางที่สร้างขึ้น(Artificial Way)
เพื่ อ ลดระยะทางของการเดิ น ทางและสร้ า งรู ปแบบโครงข่ า ยถนน
ตาตาราง(Grid Pattern) สาหรับแบ่งโซนพื้นที่ (Zoning) และจัดกลุ่ ม
อาคาร สิ่ ง ปลู ก สร้ างสาหรั บการควบคุ ม พลังงาน และการพัฒนาเพิ่ ม
ศัก ยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ เ ป็ นพื้ นที่ สี เขี ยว(สนามฟุตบอล)
ของพื้นที่ศึกษา บริ เวณด้านหน้าอาคารอานวยการ “F” ขนาดกว้างเท่ากับ
12.00 ม. และความยาวเท่ากับ 102.5 ม. เชื่ อมต่อกับเส้นทางถนนภายใน
ของเดิ มที่ มีขนาดความกว้างของถนนเท่ากับ 6.00-8.00 เมตร และการ
จัดรู ปแบบการจราจรแบบ 2 ช่ องจราจร(สองทิ ศทาง)รองรั บปริ มาณ
การจราจรสูงสุด(ปัจจุบนั ) ต่อ 1 ช่องจราจร(Critical Lane Volume; CLV)
เท่ากับ 122 คันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 1 ค่าประหยัดในการเดินทางจากวิธีอลั กอริ ทึมแบบประหยัด
Saving no

1

2

3

4

5

D(SW,BE) ,ม.

715.50

715.50

507.50

423.00

295.50

D(BE,SW) ,ม.

573.50

573.50

507.50

508.00

413.00

D(SW,BW) ,ม.

507.50

507.50

715.50

295.50

423.00

D(BW,SW) ,ม.

507.50

507.50

413.00

413.00

508.00

D(BE,BW) ,ม.

59.00

59.00

59.00

59.00

59.00

S(BE,BW) ,ม.

1,022

1,164

861.50

777.00

744.50

แตกต่ าง ,ม.
ร้ อยละ

0
0

-142
-13.89

160.50
15.70

245.00
23.97

277.50
27.15

ผลการศึก ษา พบว่า ค่าความประหยัดของระยะทางที่ ใช้ใ น
การเดิ นทางโดยรถยนต์จากจุดประตู 1 ถนนนางลิ้นจี่ ถึ งทางเข้าอาคาร
59

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

รู ปที่ 15 การแบ่งโซนพื้นที่อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

รูปที่ 14 แนวระบบสาธารณูปโภคจากการจาลองโครงข่าย(เส้นทึบ)
และแนวถนนตัดใหม่ (เส้นประ)

7. สรุปและข้ อเสนอแนะ

ผลการศึ ก ษาพบว่า จัด แบ่ งกลุ่ ม และโซนพื้ นที่ ก ารควบคุ ม
พลังงาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและกิ จกรรม และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แยกออกเป็ น 6 โซน ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในรู ป
ที่ 15 ดังนี้
1) โซนพื้ น ที่ A เป็ นกลุ่ ม อาคารปฎิ บ ัติ ก ารจราจรทาง
อากาศ และอาคารบริ การ มีจานวนพื้นที่เท่ากับ 9,066 ตารางเมตร (15.1%
ของพื้นที่ท้งั หมด)
2) โซนพื้นที่ B เป็ นกลุ่ มอาคารบริ หารและพัฒนา และ
กลุ่มอาคารสื่ อสาร มีจานวนพื้นที่เท่ากับ 6,874 ตารางเมตร(11.45% ของ
พื้นที่ท้งั หมด)
3) โซนพื้นที่ C เป็ นกลุ่มสนับสนุ นสาธารณู ปโภค กลุ่ม
อาคารสื่ อสาร และกลุ่มอาคารธุ รกิ จและสวัสดิการ มีจานวนพื้นที่เท่ากับ
8,507 ตารางเมตร (14.17% ของพื้นที่ท้งั หมด)
4) โซนพื้นที่ D เป็ นกลุ่มอาคารธุ รกิ จและสวัสดิ การ และ
กลุ่มอาคารสื่ อสาร มีจานวนพื้นที่เท่ากับ 9,825 ตารางเมตร(16.37% ของ
พื้นที่ท้งั หมด)
5) โซนพื้นที่ E เป็ นกลุ่มอาคารสนับสนุ นบริ การ และกลุ่ม
กลุ่มสนับสนุ นสาธารณูปโภค มี จานวนพื้นที่เท่ากับ 6,534 ตารางเมตร
(10.89% ของพื้นที่ท้งั หมด)
6) โซนพื้นที่ F เป็ นกลุ่มอาคารบริ หารและพัฒนา และ
พื้นที่สีเขียว มีจานวนพื้นที่เท่ากับ 19,222 ตารางเมตร (32.02% ของพื้นที่
ทั้งหมด)

 การวิ เ คราะห์ จ าลองโครงข่ า ยของแนวเส้ น ทางระบบ
สาธารณูปโภค โดยใช้ปัญหาต้นไม้ทอดข้ามน้อยสุ ด(Minimum Spanning
Tree Model) จานวน 4 กรณี โดยทั้ง 4 กรณี น้ ี มีระยะทางสั้นกว่าเส้นทาง
ของระบบสาธารณู ปโภคปั จจุบนั และกรณี ที่ 1 มีระยะทางสั้น ที่ สุ ด
เท่ ากับ 1,182.50 เมตร และสั้ น กว่า เส้ น ทางของระบบสาธารณู ป โภค
ปัจจุบนั ในส่ วนงานไฟฟ้ า โทรศัพท์และสื่ อสารเท่ากับ 715.50 เมตร งาน
ประปาเท่ากับ 299.5 เมตร งานท่อน้ าเสี ยเท่ากับ 342.50 เมตร ซึ่ งลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมของระบบสาธารณู ปโภค(ไฟฟ้ า ประปา ท่อน้ าเสี ย
โทรศัพท์และสื่ อสาร) คิดเป็ นเงิน 2,313,555 บาท หรื อร้อยละ 35.09 ของ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในส่ วนระบบสาธารณูปโภคสภาพปัจจุบนั
 การใช้แ บบจาลองโครงข่ายทางคณิ ตศาสตร์ ข องถนน ซึ่ ง
ประยุกต์วิธีอลั กอริ ทึมแบบประหยัด พบว่า การจัดแนวเส้นทางถนนใหม่
ทาให้เกิ ดความสะดวกคล่องตัวในการใช้เส้นทางมากขึ้น และการบูรณา
การโครงสร้ างพื้นฐานในส่ วนระบบสาธารณู ปโภคและเส้นทางสัญจร
(ถนน) ด้านระยะทาง(Distance) ทาให้พ้ื นที่ถ นนเป็ นลักษณะตาตาราง
(Grid Pattern) ลดระยะทางในการเดินทางลงเท่ากับ 277.50 เมตร และลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของพลังงานเชื้ อเพลิ งในการเดิ นทางคิดเป็ น
เงิน 157,987 บาทต่อปี หรื อร้อยละ 27.15
 การทาโครงข่ายถนนตาตาราง (Grid Pattern) ที่มีลกั ษณะรู ป
บล็อคสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หรื อจัตุรัส ร่ วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของการจัด
กลุ่มอาคารเป็ นโซนพื้นที่เพื่อการควบคุมพลังงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้
ในรู ปที่ 16 ประกอบด้วย 1) การนาอาคารเดี่ ยวมารวมกันโดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์ใช้สอยจะต้องมีลกั ษณะสอดคล้องสัมพันธ์กนั หรื อส่ งเสริ มซึ่ ง
กันและกัน 2) การใช้แบบจาลองแนวเส้นทางระบบสาธารณูปโภคที่มี
ระยะทางสั้นที่สุดและมีความสมดุลหรื อค่าเฉลี่ ยในการใช้พลังงานไฟฟ้ า
และเชื้ อ เพลิ ง และน้ า ประปาที่ ส ามารถใช้ ท ดแทนกัน แต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้
3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ มีการสร้ างแบบจาลองถนนเส้นใหม่เชื่ อมต่อถนนเส้น
เดิมเป็ นรู ปโครงข่ายถนนตาตาราง(Grid Pattern) เพื่อการใช้แยกออกเป็ น
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 การใช้วิธีอลั กอริ ทึมแบบประหยัด(The Saving Algorithm)
เพื่อหาเส้นทางถนนในการเดิ นทาง สามารถสรุ ปข้อดี ขอ้ เสี ยในการใช้
เครื่ องมือในการวิจยั ของการศึกษาครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ข้อดี ประกอบด้วย (1) มีการใช้งานที่สะดวก และรวดเร็ ว
สาหรับการหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด (2) กาหนดเส้นทางจาลองที่เป็ นไปได้ที่
ใช้ในการเดินทางในพื้นที่ได้ท้ งั หมด (3) การจาลองรู ปแบบมีการเลือกจุด
โหนดเริ่ ม ต้น ที่ ก าหนดมาจากสภาพแวดล้ อ มกายภาพของพื้ น ที่ จ ริ ง
(4) การจ าลองรู ป แบบเป็ นโครงข่ า ยที่ ร ะบุ ทิ ศ ทาง และคิ ด เส้ น ทาง
เปรี ยบเทียบระยะทางได้อย่างเหมาะสม
2) ข้อเสี ย ประกอบด้วย (1) การใช้งานจะต้องมีการใช้กราฟิ ก
และการวัดระยะของเส้นทางจริ งในแนวราบควบคู่กนั ทาให้ตอ้ งศึกษา
พื้นที่ก่อนนาวิธีน้ ี ไปใช้งานในพื้นที่น้ นั ๆ (2) การจาลองเส้นทางใหม่อาจ
ต้องมีทิศทางของการใช้งานปั จจุบนั ที่ ตอ้ งมีการออกแบบส่ วนประกอบ
อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ป้ ายจราจร การตีเส้นจราจร เป็ นต้น (3) การเปลี่ยนจุด
โหนดเริ่ มต้นในการจาลองเพื่อการเปรี ยบเที ยบข้อมูลให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น
แต่ไม่สามารถกระทาได้ เพราะมีเพียงจุดโหนดเดียวเท่านั้น(ประตู 1 ถนน
นางลิ้นจี่) ที่มีใช้งานอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา (4) การใช้รูปแบบโครงข่ายจะต้อง
มีการใช้จานวนปริ มาณรถยนต์ที่ใช้ในการเดิ นทางสู งสุ ดทั้งปั จจุบนั และ
อนาคต เพื่ อ หาขนาดของถนนที่ ถู ก ต้อ งมาใช้ป ระกอบการวิ จ ัย ที่ จ ะ
ผลการวิจยั ใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด
 แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาผังกายภาพของพื้นที่ควรมีการวิจยั
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น รู ปทรงของอาคารสิ่ งปลูกสร้ างกับพื้นที่ใช้
สอย และการจัดวางตาแหน่งของพื้นที่อาคาร สิ่ งปลูกสร้ างในอนาคตที่มี
การเชื่ อมต่อกับระบบสาธารณูปโภค ที่จะมีผลต่อการประหยัดพลังงาน
โดยการบูรณาการระบบสาธารณู ปโภคกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
นามาใช้วิเคราะห์หาอัตราค่าตอบแทนในการลงทุน (Benefit Cost Ratio)

ส่ วน ๆ แต่ละส่ วนสามารถขยายตัวได้ตามตาตาราง ทาให้มีความเป็ น
ระเบียบขององค์ประกอบทางด้านสาธารณูปโภคและการบารุ งรักษา

รูปที่ 16 ผังแบ่งโซนพื้นที่ แนวเส้นทางระบบสาธารณูปโภคที่ส้ นั ที่สุด
และแนวจาลองถนนเส้นใหม่
 การใช้วิธีตน้ ไม้ทอดข้ามน้อยสุ ด(Minimum Spanning Tree
Model) เพื่อหาเส้นทางระบบสาธารณูปโภค สามารถสรุ ปข้อดีขอ้ เสี ยใน
การใช้เครื่ องมือในการวิจยั ของการศึกษาครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ข้อดี ประกอบด้วย (1) มีการใช้งานที่สะดวก และรวดเร็ ว
สาหรั บการหาเส้นทางที่ส้ ันที่ สุดและมีการเชื่ อมต่อกับโหนดที่ตอ้ งการ
ทั้งหมดทุกจุด (2) กาหนดเส้นทางที่เป็ นไปได้ที่สามารถเชื่ อมต่อโหนดที่
ต้องการได้ทุกจุด (3) การจาลองรู ปแบบมีการเลื อกจุดโหนดเริ่ มต้นที่
กาหนดมาจากสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่ จริ ง (4) การจาลอง
รู ปแบบเป็ นโครงข่ายที่ไม่ระบุทิศทาง แต่มีการกากับแนวเส้นทางเป็ นค่า
น้ าหนัก ระยะทาง หรื อทรัพยากรอื่น ๆ ได้ (5) ใช้งานได้กบั พื้นที่ ที่มี
อาคาร สิ่ งปลูกสร้างอยูเ่ ดิม และพื้นที่วา่ งที่เป็ นโครงการใหม่ไม่มีสิ่งปลูก
สร้าง
2) ข้อเสี ย ประกอบด้วย (1) การใช้งานจะต้องมีการใช้กราฟิ ก
และการวัดระยะของเส้นทางจริ งในแนวราบควบคู่กนั ทาให้ตอ้ งศึกษา
พื้นที่ก่อนนาวิธีน้ ี ไปใช้งานในพื้นที่น้ นั ๆ (2) การจาลองเชื่ อมต่อโหนดที่
ใช้ในพื้นที่จริ งอาจมีข ้อจากัดของพื้นที่ ที่จะมี การเพิ่มระยะทางมากขึ้ น
(3) การเปลี่ ยนจุดโหนดเริ่ มต้นในการจาลองเป็ นการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งที่ ต้อ งกระท า แต่ ไ ม่ ส ามารถจะระบุ จ านวนปริ มาณที่ จ ะใช้
เปรี ยบเทียบได้ (4) การใช้รูปแบบโครงข่ายจะสามารถใช้ระบุทิศทาง
เดี ยวกัน แบบเส้น ทางเดี ยว(One Way)ทั้งหมดไม่สามารถแยกเปลี่ ยน
ทิ ศทางได้ใ นการคานวณ ดังนั้นจึ งไม่ เหมาะกับการคิ ดเส้นทางที่ มีการ
สลับเส้นทางกัน หรื อเป็ นวงจรที่มีเส้ นบรรจบกัน (5) การใช้งานกับ
สภาพแวดล้อมกายภาพที่มีอาคาร สิ่ งปลูกสร้ างอยูจ่ ะมีขอ้ จากัดด้านแนว
ถนน แนวระบบสาธารณูปโภคของเดิม ทาให้ตอ้ งพิจารณารู ปแบบและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่นาพื้นที่ว่างส่ วนอื่น ๆ มาใช้งาน โดยไม่กีดขวาง
กับเส้นทางเดิม
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บทคัดย่ อ
ระบบขนส่ งสาธารณะมี ความสาคัญต่อการพัฒนาเมื องทั้งด้านเศรษฐกิ จและสังคม การมีระบบขนส่ งสาธารณะที่ดีมีส่วนช่ วยให้ผเู้ ดิ นทาง
เปลี่ยนจากรถส่วนตัวมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดและปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรทางถนนอย่างไรก็ตาม หลาย
เมืองสาคัญในต่างจังหวัด เช่น เชี ยงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และหาดใหญ่ มี ปัญหาการจัดการระบบขนส่ งสาธารณะ เช่ น เส้นทางการให้บริ การไม่
ครอบคลุมความถี่การให้บริ การไม่เพียงพอ ค่าโดยสารไม่เหมาะสมรวมทั้งการขาดทุนและหนี้ สิน บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริ การรถ
โดยสารประจาทางสาธารณะในเมืองภูเก็ตคณะผูว้ ิจยั ได้สารวจข้อมูลการให้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ เช่ น เส้นทาง ความถี่ จานวนรถ เป็ น
ต้น และข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้งชาวไทย(436ตัวอย่าง)และชาวต่างชาติ(8ตัวอย่าง) ผลจากการศึกษานี้ จะเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
การจัดการระบบรถโดยสารสาธารณะของเมืองภูเก็ตและเป็ นแนวทางให้กบั เมืองอื่นๆ ต่อไป

คาสาคัญ:รถโดยสารประจาทางสาธารณะ, การจัดการการให้บริ การ, ความพึงพอใจ,ภูเก็ต
Abstract
Public transport system is vital to economic and social development of a city. A good public transport system has contributed to a strong
modal shiftfrom private vehicles to its system. This could alleviatetraffic congestion andtraffic accident problems. Although public transportation
systems in major cities, e.g., Chiang Mai, Phitsanulok, KhonKaen, and Hatyai,have faced several service related issues, e.g., undercover service area,
insufficient service frequency,improper fare rate, loss from operation and debt. The objective of this paper is to investigate a good case study of
public fixed-routed bus service in Phuket. The researchers explored the service characteristics such as route, frequency, anda number of buses in
service. The satisfaction surveyof passengersboth Thais (436 samples) and foreigners (8 samples) was alsoconducted. The results of this study would
be information for improving the bus systems in Phuket and could be a guideline for other cities.

Keywords: Public Bus, Service Management,Satisfaction, Phuket
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1. บทนา

2. การทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ระบบขนส่งสาธารณะมีความสาคัญต่อการพัฒนาเมืองทั้งด้าน
เศรษฐกิ จและสัง คม การมี ระบบขนส่ ง สาธารณะที่ ดี มี ส่ วนช่ ว ยให้ ผู ้
เ ดิ น ทา งป รั บเ ปลี่ ยน พฤ ติ ก ร รม จา ก ก า รใ ช้ ร ถ ส่ ว นบุ ค ค ล ทั้ ง
รถจักรยานยนต์แ ละรถยนต์ มาใช้ระบบขนส่ งสาธารณะมากขึ้นซึ่ งจะ
ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรทางถนนได้
ระบบขนส่ งสาธารณะของหลายเมืองในต่างประเทศมี ส่วน
ส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ การเดิ น ทางในชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น เมื อ งลอนดอน
ประเทศอังกฤษ มี ก ารเดิ นทางประมาณ25.9 ล้านคน-เที่ยวต่ อวัน โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 21 เดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางที่มีให้บริ การกว่า
700 เส้นทาง (TfL, 2013) ส่ วนเมืองมุมไบประเทศอินเดี ย มีการเดินทาง
จากการใช้รถโดยสารประจาทางทั้ง365 เส้นทางประมาณ 3.5 ล้านคนเที่ยวต่อวัน(EMBARQ, 2011)
ส าหรั บ ประเทศไทยจากการทบทวนแผนแม่ บ ทด้ า น
การจราจรและการขนส่ ง32 จังหวัดทัว่ ประเทศ (เจนศิริศกั ดิ์ , 2549)พบว่า
การเดิ น ทางด้ว ยระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตเมื อ งมี เ พี ย งร้ อ ยละ10
เท่ านั้น สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ งมาจากการกระจายตัว ของเมื อง ประกอบกับ
คุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การด้วยระบบขนส่ งสาธารณะยัง
ไม่ดีเ ท่ าที่ ค วรเช่ น สภาพรถเก่ า ค่ าโดยสารแพง การบริ ก ารไม่ ป ระจา
เส้นทาง ไม่สามารถคาดการณ์ เวลาเดิ นทางได้ เป็ นต้น ทาให้ผูค้ นยังคง
นิ ยมเดิ นทางด้ว ยรถส่ วนบุ ค คล ซึ่ ง สะดวกและรวดเร็ ว กว่า ส่ งผลให้
จานวนผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตเมื อ งลดน้อ ยลง เกิ ด
ปั ญ หาขาดทุ น จากการด าเนิ น งานและหนี้ สิ น จนต้อ งยกเลิ ก กิ จ การ
อย่างเช่ นตัวอย่าง กรณี รถโดยสารประจาทางรอบเมื องพิษณุ โลก หรื อ
แม้แต่รถโดยสารประจาทางสาย 8 ในเมืองหาดใหญ่ เป็ นต้น
แม้ว่ า หลายเมื อ งประสบปั ญ หาการให้ บ ริ การรถโดยสาร
ประจาทางแต่ยงั มีเมื องภู เก็ตที่ประสบความสาเร็ จ ในการให้บริ การรถ
โดยสารประจาทาง (รถโพถ้อง)จนได้รับรางวัล นวัตกรรมท้องถิ่ นไทย
ดี เ ด่ นด้านการจัดการการให้ บริ ก ารรถโดยสารประจาทาง(อบจ.ภูเ ก็ ต,
2553)ดัง นั้น เป็ นความท้า ทายอย่า งยิ่ ง ที่ ค วรมี ก ารถอดบทเรี ยนการ
ให้บริ การรถโพถ้องในเมื องภูเก็ต เพื่อเป็ นแนวทางในการให้บริ การรถ
โดยสารประจาทางสาหรับเมืองอื่นๆต่อไป
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริ การรถโดยสาร
ประจาทาง (รถโพถ้อง) ในเมืองภูเก็ตเป็ นกรณี ศึกษา และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถดังกล่าว ผลจากการศึกษานี้ จะเป็ นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุ งการให้ บริ ก ารรถโดยสารประจาทางสาธารณะของ
เมืองภูเก็ตและเป็ นแนวทางให้กบั เมืองอื่นๆ ต่อไป
บทความนี้ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อที่ 1.
กล่าวถึงบทนา หัวข้อที่ 2.เป็ นการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 3.
อธิบายวิธีการวิจยั หัวข้อที่ 4. แสดงผลการศึกษาและการอภิปราย และหัว
สุดท้ายเป็ นการสรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการทบทวนระบบขนส่ งสาธารณะในต่างประเทศ พบว่า
ลอนดอนเป็ นเมืองหนึ่ งที่มีระบบขนส่ งสาธารณะครอบคลุมมากที่สุดใน
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารประจาทาง พบว่ามีเส้นทางให้บริ การ
มากกว่ า 700 เส้ น ทาง ซึ่ งคิ ด เป็ นระยะทางรวมกัน ประมาณ 3,730
กิโลเมตร มีรถโดยสารประจาทางให้บริ การทุกๆ 2-3นาทีต้ งั แต่เวลา 4:00
น. - 24:00 น. และมีหลายเส้นทางที่ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงจากข้อมูล
ทางสถิติของ TfL(2013) พบว่าในปี ค.ศ.2012มีจานวนการเดินทางทั้งสิ้ น
25.9 ล้านคน-เที่ ยวต่อวัน ซึ่ งเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ1.5จากปี ค.ศ.2011โดยการ
เดิ น ทางส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 21) ใช้ร ถโดยสารประจ าทางซึ่ งมากกว่ า
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าใต้ดิน (ร้ อยละ11) ดังนั้น อาจกล่ าวได้ว่า ลอนดอน
เป็ นเมืองหนึ่ งที่ประสบความสาเร็ จในการให้บริ การรถโดยสารประจา
ทางในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา ปั จจัยที่ ส่งเสริ มความสาเร็ จดังกล่าวมาจาก
การผลักดันและดาเนิ นการในหลากหลายมาตรการ เช่ น การจัดการด้าน
การให้บริ การ การปรับปรุ งรถโดยสารประจาทางการให้ความสาคัญกับ
รถโดยสารประจ าทาง และการส่ ง เสริ มให้ ผู้ค นหั น มาใช้ บ ริ การรถ
โดยสารประจาทางมากขึ้น
เมื อ งเซาเปาโล ประเทศบราซิ ล ปั จจุ บนั มี โ ครงข่ า ยระบบ
ขนส่ งสาธารณะหลายชนิ ดประกอบด้วย รถโดยสารประจาทางในเขต
เมือง รถโดยสารประจาทางระหว่างเมือง และรถไฟฟ้ าใต้ดิน แต่เมื่อย้อน
ไปในอดีตช่ วงปี ค.ศ.1990 กลับพบว่ารถโดยสารประจาทางในเมืองเซา
เปาโลประสบความล้มเหลวอย่างหนักจากปั ญหาการบริ หารจัดการ การ
ขาดทุนจากการด าเนิ นการ ความถี่ ใ นการให้ บ ริ ก าร ท าให้ รัฐ บาลใน
ขณะนั้นได้มีนโยบายปฏิ รูประบบรถโดยสารประจาทางขึ้ น ในปี ค.ศ.
2001โดยได้ป รั บ โครงข่ายเส้ น ทางการเดิ น รถโดยสารประจาทางใหม่
และจัด สรรช่ อ งทางจราจรแยกเฉพาะส าหรั บ รถโดยสารประจ าทาง
จากนั้ นจึ ง ได้ มี ก ารพัฒ นาระบบจั ด เก็ บ ค่ า โดยสารให้ เ ป็ นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เหรี ยญ ปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
เช่น ป้ ายจอด และอาคารผูโ้ ดยสาร เพื่อยกระดับรถโดยสารประจาทางให้
มีคุณภาพมากขึ้น (SPTrans, 2008) แนวทางการปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นการ
ปฏิ วตั ิ ค รั้ งส าคัญ ที่ ท าให้ผูค้ นปรั บเปลี่ ยนพฤติ ก รรมมาใช้ร ถโดยสาร
ประจาทางเพิ่มมากขึ้น
เมืองมุมไบประเทศอิ นเดี ยเป็ นอี กหนึ่ งเมืองตัวอย่างที่ มีการ
เดิ นทางมากถึ ง 3.5 ล้านคน-เที่ ยวต่อวัน ด้วยรถโดยสารประจาทางที่
บริ หารจัดการโดยบริ ษทั BEST Undertaking โดยมีรถโดยสารประจาทาง
ทั้งหมด 4,700 คัน และมีเส้นทางให้บริ การกว่า 365 เส้นทาง (EMBARQ,
2011)
EMBARQ (2011) ได้จาแนกปั จจัยสาคัญ ของการปฏิ รูปรถ
โดยสารประจาทางเพื่อให้ ก ารบริ ห ารจัดการประสบความสาเร็ จโดย
เปรี ยบเทียบระหว่าง ลอนดอนเซาเปาโลและโซลดังสรุ ปในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปัจจัยสาคัญของการปฏิรูปรถโดยสารประจาทางในต่างประเทศ
ลอนดอน
1. การได้รับความร่ วมมือจากรัฐบาล
 แนวทางการปฏิรูป:ดาเนิ นการแบบค่อย
เป็ นค่อยไป
 ผูน้ าในการปฏิรูป: นายกเทศมนตรี
 หน่วยงานดาเนินการ: TfL

เซาเปาโล
 แนวทางการปฏิรูป: ดาเนินการแบบค่อย
เป็ นค่อยไปผสมกับดาเนินการทันที
 ผูน้ าในการปฏิรูป: นายกเทศมนตรี
 หน่วยงานดาเนิ นการ: SPTrans

โซล
 แนวทางการปฏิรูป: ดาเนินการทันที

 ผูน้ าในการปฏิรูป: นายกเทศมนตรี
 หน่วยงานดาเนิ นการ: Seoul
Metropolitan Government (SMG)
2. การได้รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกีย่ วข้ อง เพื่อนาไปสู่ การวางแผนระบบขนส่ ง
หน่วยงานที่วางแผน: TfLโดยมีการศึกษา
หน่วยงานที่วางแผน: SPTransโดยมี
หน่วยงานที่วางแผน: Seoul Development
ค้นคว้า วิจยั ก่อนปฏิรูป
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั ก่อนปฏิรูป
Institute (SDI)
โดยมีการศึกษาค้นคว้า วิจยั ก่อนปฏิรูป
3.การบริหารจัดการด้านการเดินรถโดยสารประจาทาง
 มีช่องจราจรสาหรับรถโดยสารประจาทาง  มีช่องจราจรเฉพาะสาหรับรถโดยสาร
 มีช่องจราจรเฉพาะสาหรับรถโดยสาร
280 กิโลเมตร
ประจาทาง 204 กิโลเมตร
ประจาทาง 294 กิโลเมตร
 มีการวางแผนการจัดการจราจรรถโดยสาร  353 กิโลเมตรเป็ นช่องจราจรบนเกาะกลาง  และ 74 กิโลเมตรเป็ นช่องจราจรบนเกาะ
ประจาทางร่ วมกับรถส่ วนตัว
ถนน
กลางถนน
 31.8 กิโลเมตรเป็ นช่องจราจรแบบใช้
ร่ วมกับรถส่ วนตัว
4. การใช้ เทคโนโลยี
 รถโดยสารประจาทางติดตั้งGPS
 รถโดยสารประจาทางติดตั้งGPS
 รถโดยสารประจาทางติดตั้งGPS
 บัตรสมาร์ ทการ์ ดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ  บัตรสมาร์ ทการ์ ดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ  บัตรสมาร์ ทการ์ ดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ
(ระบบ Oyster)
(ระบบBilheteUico)
(ระบบT-money)
 ติดตั้งกล้องเพื่อรายงานการเดินรถและ
 ติดตั้งกล้องเพื่อรายงานการเดินรถไปยัง
 ติดตั้งระบบรายงานผูโ้ ดยสารแบบReal
ผูโ้ ดยสารแบบReal Time ไปยังศูนย์
ศูนย์ควบคุมรถโดยสารประจาทาง
Timeไปยังศูนย์ควบคุมรถโดยสารประจา
ควบคุมรถโดยสารประจาทาง
ทาง
5. การทาสัญญาและการประมูล
 แบบเหมารวม
 แบบร่ วมลงทุน
 แบบเหมารวม
6.งบประมาณในการบริหารจัดการและปรับปรุ งคุณภาพของการบริการ
 1.018 พันล้านดอลลาร์ (ปี ค.ศ.2006)
 17.5 ล้านดอลลาร์ (ปี ค.ศ.2006)
 163 ล้านดอลลาร์ (ปี ค.ศ.2007)
7. ระบบตรวจสอบการเดินรถโดยสารประจาทางและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
 ใช้ระบบGPS รายงานการเดินรถโดยสาร
 ใช้ระบบGPS รายงานการเดินรถโดยสาร
 ใช้ระบบGPS รายงานการเดินรถโดยสาร
 มีการสารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
 มีการสารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
 มีการสารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
 มีการตรวจสอบรถโดยสารประจาทางขณะ
ให้บริ การ
 มีการสารวจการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
 มีการตรวจสอบเครื่ องยนต์ของรถโดยสาร
ที่มา: EMBARQ (2011)
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ส าหรั บ ประเทศไทย สนข. (2557)ได้ศึ ก ษาออกแบบแนว
เส้นทางและรู ปแบบ ระบบขนส่ งมวลชนที่เหมาะสมในเส้นทางระหว่าง
ท่าอากาศยานนานาชาติ จงั หวัดภูเ ก็ต กับห้ าแยกฉลอง(ดังรู ปที่ 1) เพื่อ
พัฒนาระบบขนส่ งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตให้มี มาตรฐานและสามารถ
รองรับการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิ จ และการท่องเที่ยว จากการศึกษา
พบว่า ระบบขนส่ งมวลชนที่ พิจารณา 4 อัน ดับแรก ได้แ ก่รถรางไฟฟ้ า
(Tramway)รถโดยสารด่วนพิเศษ(Bus Rapid Transitหรื อ BRT)รถไฟฟ้ า
แบบมีทางเฉพาะ (Automated Guideway Transit หรื อAGT)และรถไฟฟ้ า
รางเดี่ยว(Monorail)

ให้บริ การ พบว่า ความเร็ วของการให้บริ การรถโดยสารประจาทางในเขต
เมื องช้ากว่า การให้ บริ ก ารบริ เ วณชานเมื องประมาณ 15 กิ โลเมตรต่ อ
ชัว่ โมงถึงแม้ความถี่และจานวนรถที่ให้บริ การในเมืองจะสู ง กว่าบริ เวณ
ชานเมื องก็ ตาม นอกจากนี้ ยงั พบว่า รถที่ ใ ห้บ ริ การในเมื องมีการรั กษา
เวลาในการเดินรถค่อนข้างเคร่ งครัดมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสายชาน
เมือง ปั ญหาที่ พบส่ วนใหญ่มาจากป้ ายรถโดยสารประจาทางไม่ชัดเจน
และมีระยะห่ างไม่สม่าเสมอผลจากการศึกษาลักษณะผูใ้ ช้บริ การพบว่า มี
ผูโ้ ดยสารประมาณ 36,000คนต่อวัน ส่ วนมากเป็ นนักเรี ยน (ร้อยละ 44)
ระยะทางที่ใช้บริ การประมาณ 3 กิโลเมตรโดยนิ ยมเส้นทางตรงที่ไม่ตอ้ ง
ต่อรถ และผูใ้ ช้บริ การส่วนมากพึงพอใจและมีทศั นคติที่ค่อนข้างดี ต่อการ
ให้ บ ริ ก ารรถดังกล่ า ว ส าหรั บ ผลจากการศึ ก ษาผู้ประกอบการ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการมีกาไรในการดาเนินการอยูบ่ า้ งและพยายามปรับปรุ งระดับ
การให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
วิรัช หิ รัญ (2557)ได้ประเมินระบบการขนส่ งที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหารจังหวัดสกลนครโดยได้วิเคราะห์สภาพการณ์
ปั จจุบนั ของระบบขนส่ งที่เชื่ อมไปยังแหล่ งท่องเที่ ยวในพื้นที่ศึกษาใน3
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าถึงถนน 2)ความสามารถ
ในการเข้าถึ งรถโดยสาร และ3) คุ ณภาพการให้ บริ การของรถโดยสาร
ประจาทาง ซึ่ งการวิเคราะห์ในประเด็นสุ ดท้ายนั้น ผูว้ ิจยั ได้สารวจข้อมูล
เส้นทางรถโดยสารประจาทางและสารวจความพึ งพอใจของผูโ้ ดยสาร
โดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบปั ญหาที่สาคัญของรถโดยสาร
ประจาทาง ได้แก่ เส้นทางไม่ครอบคลุ มสถานที่ ท่องเที่ ยว ความเร็ วใน
การเดินทางค่อนข้างต่า จึงต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน ส่ วนผลจาก
การสารวจความพึงพอใจพบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจดี แต่
ควรปรับปรุ งเวลาในการเดินทางให้น้อยลง และควรเดิ นรถโดยสารให้
ตรงเวลา
วโรภาส แสงพายัพ (2544) ได้ศึกษาการให้บริ การรถโดยสาร
สาธารณะระหว่างเมื องสงขลาและหาดใหญ่ เพื่อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุ งระบบขนส่ งให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและ
ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น อันจะเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติให้ก ับผูใ้ ห้
บริ การรถโดยสารสาธารณะเพื่ อ ช่ ว ยลดปั ญ หาอุ บ ัติ เ หตุ แ ละปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ ม รถโดยสารสาธารณะที่ พิ จ ารณาในการศึ ก ษาครั้ งนั้ น
ประกอบด้วย รถบัส รถตู้ปรับอากาศ รถสองแถว และรถแท็กซี่ ส่ วน
เส้นทางที่พิจารณาประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 407 (ถนน
กาญจนวนิช) และทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 414(ถนนลพบุรีราเมศวร์ )
จากการศึกษา พบว่ามี การให้บริ การรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมือง
348 เที่ยวต่อวัน อัตราค่าโดยสารเฉลี่ ย 25 บาทต่อเที่ยว นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
ได้ป ระยุก ต์ใ ช้ ท ฤษฎี ลิ เ คิ ร์ ท สเกล (Likert, 1964) และฟั ง ก์ ชั่ น
อรรถประโยชน์ ใ นการหาค่ า ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้บ ริ การ ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การรถบัสและรถตูป้ รั บอากาศพอใจในราคาค่า
โดยสาร และคาดหวังความสะดวกสบายจากการใช้บริ การมากที่สุด ส่ วน

รูปที่ 1 แนวเส้นทางระบบขนส่ งมวลชน จังหวัดภูเก็ต
ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร(2557)
รั ช นี นัน ทวัฒ นาศิ ริ ชัย (2540)ได้ศึ ก ษาระบบรถโดยสาร
ประจาทางในเขตเมื องพิษณุ โลก โดยศึ ก ษาในประเด็น ของโครงข่า ย
ลัก ษณะการให้ บริ การ ค่ า ใช้จ่า ยในการด าเนิ น การระบบรถโดยสาร
ประจาทาง ปริ มาณการเดิ นทางโดยรถสารประจาทาง ประสิ ทธิ ภาพใน
การให้บริ การ ระดับความพึ งพอใจของผูเ้ ดิ นทางที่ใช้รถโดยสารประจา
ทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้รถโดยสารประจาทาง ในการศึกษา
ดังกล่ าวได้มีก ารสารวจข้อมูล 3ส่ วนประกอบด้วย 1)ข้อมูล สภาพการ
ให้บริ การ 2) ข้อมูลผูใ้ ช้บริ การ และ 3)ข้อมูลผูป้ ระกอบการ จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาประเมินลักษณะการให้บริ การประสิ ทธิ ภาพ ข้อเด่ น และ
ข้อ ด้อ ยของระบบรถโดยสารประจาทาง ผลจากการศึ ก ษาสภาพการ

66

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

ผูใ้ ช้บริ การรถสองแถวพอใจในเรื่ องเวลาเดิ นทาง และคาดหวังในด้าน
มารยาทของการให้บริ การมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่า ผูใ้ ช้บริ การรถ
แท็กซี่ มีความพอใจในเวลาและการให้บริ การ และคาดหวังด้านลักษณะ
และสภาพรถที่ให้บริ การมากที่สุด

3. วิธีการวิจยั
3.1 กรอบการศึกษา
คณะผูว้ ิจยั มีกรอบการดาเนิ นการศึกษาดัง รู ปที่2 โดยเริ่ มจาก
การทบทวนงานวิจยั ที่ เ กี่ ยวข้อง จากนั้นรวบรวมและสารวจข้อมูล นา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สุดท้ายเป็ นการสรุ ปผลการศึกษา โดยรายละเอียด
ของขั้นตอนการรวบรวมและสารวจข้อมูลได้อธิ บายไว้ในหัวข้อถัดไป

รู ปที่ 3 จานวนนักท่องเที่ยวและผูม้ าเยือนจังหวัดภูเก็ต
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2557)

รู ปที่ 4 จานวนประชากรในอาเภอเมืองภูเก็ต
ที่มา: สานักบริ หารทะเบียน, กรมการปกครอง (2557)
จากแนวโน้ม การเพิ่ม ขึ้ น ข้า งต้น ท าให้ เ มื อ งมี ก ารขยายตัว
เศรษฐกิ จ เจริ ญเติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ค วามต้อ งการเดิ น ทาง
โดยเฉพาะในเขตเมืองมี ปริ มาณสู งขึ้ น รถโดยสารประจาทางสาธารณะ
(รถโพถ้อง ดังรู ปที่ 5) จึงเป็ นหนึ่ งทางเลื อกที่ใช้สาหรับการเดิ นทางใน
เขตเมืองภูเก็ตในปั จจุบนั
สาหรับพื้นที่ก ารศึ กษานี้ คื ออาเภอเมื องภูเก็ต ประกอบด้วย
ตาบลเกาะแก้ว ตาบลฉลอง ตาบลวิชิต ตาบลรัษฎา ตาบลราไวย์ ตาบลกะ
รน ตาบลตลาดเหนื อ และ ตาบลตลาดใหญ่ค รอบคลุมเส้นทางเดิ นรถ
โดยสารประจาทางสาธารณะทั้งหมด4 เส้นทาง (รู ปที่ 6)

รูปที่ 2 กรอบการศึกษา

3.2 พืน้ ทีศ่ ึกษา
จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดหนึ่ งทางภาคใต้ มีลกั ษณะเป็ นเกาะ
ขนาดประมาณ543 ตารางกิ โลเมตร และเป็ นเมืองหลักแห่ งหนึ่ งของการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันจากข้อมูลในรู ปที่ 3 พบว่า จานวนผูม้ าเยือน
(ชาวไทย) และนัก ท่องเที่ ยว (ชาวต่างชาติ ) มี แ นวโน้ม เดิ นทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและดาเนิ นการทางธุรกิ จเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552จนมียอดรวมกว่า 23 ล้านคนในปี พ.ศ. 2556
นอกจากจานวนผูม้ าเยือนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นประชากร
ท้องถิ่นในอาเภอเมืองภูเก็ตเอง ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเช่ นกัน
ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมา (ดัง รู ป ที่ 4)จนมี ป ระชากรสู ง สุ ด
231,196 ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา

รู ปที่ 5 รถโดยสารประจาทาง (รถโพถ้อง) ในเมืองภูเก็ต
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คณะผูว้ ิจยั ได้สารวจข้อมูล ความถี่ และจานวนรถโดยสารที่
ให้บริ การในแต่ละเส้นทาง สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2

3.3 การสารวจข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้สารวจข้อมูลระบบรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
และข้อมูลผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1) การสารวจข้อมูลระบบรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
เป็ นการสารวจเส้นทางและจานวนผูใ้ ช้บริ ก ารรถโดยสารประจาทาง
สาธารณะ โดยแบ่งช่ วงเวลาสารวจ 3 ช่ วง ได้แ ก่ 7:00-9:00 น. 11:0013:00 น. และ 16:00-18:00 น. และได้ส ารวจไปเมื่ อ วัน ที่ 19 และ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นวันทางานและวันหยุดราชการตามลาดับ
2) การสารวจข้อมูล ผูใ้ ช้บริ ก าร เป็ นการสอบถามความพึ ง
พอใจของตัวอย่างผูบ้ ริ การซึ่ งสามารถคานวณจานวนตัวอย่างใช้สูตรของ
Taro Yamane (1967) ดังสมการที่ 1

ตารางที่ 2 ความถี่และจานวนรถโดยสารประจาทาง
เส้นทาง
ห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซี วิทยาลัยอาชี วศึกษาภูเก็ต
ตลาดสี่ มุมเมือง ซุปเปอร์ชีป
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร 1 สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร 2
สะพานหิ น - เกาะสิ เหร่

(1)
เมื่อ

แทนกลุ่มตัวอย่าง
แทนจานวนประชากร
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า

ความถี่
(เที่ยว/วัน)

จานวนรถที่
ให้บริ การ(คัน)

49

7

49

7

48

4

49

7

4.2 จานวนผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
จากผลการสารวจจานวนผูใ้ ช้บริ ก ารรถโดยสารประจาทาง
(รู ปที่ 7)พบว่า ในวันทางานมีผใู้ ช้บริ การรถโดยสารมากกว่าวันหยุดและ
พบว่า เส้นทางที่1 มีผใู้ ช้บริ การมากที่สุด เนื่ องจากผ่านสถานที่สาคัญทั้ง
โรงเรี ยน โรงพยาบาล และห้างสรรพสิ นค้า นอกจากนี้ ยังพบว่า ช่ วงเวลา
เย็ น (16:00-18:00 น.) ของทั้ ง วัน ท างานและวัน หยุ ด เป็ นช่ ว งที่ มี
ผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด

จากข้อ มู ล ของส านั ก บริ หารทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จานวนประชากรของอาเภอเมืองภู เก็ ตใน
พ.ศ. 2557มี อ ยู่ 231,196 คน เมื่ อ ก าหนดความคลาดเคลื่ อ นของการ
ประมาณค่าให้ไม่เกินร้อยละ 5 สามารถคานวณกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้

4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทาง
จากการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารรถโดยสาร
ประจาทางโดยใช้แ บบสอบถามที่ คณะผูว้ ิ จยั ได้จดั ท าขึ้ น เพื่อสอบถาม
ประเด็ น ต่ า งๆ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ส่ ว นตัว การ
ครอบครองยานพาหนะ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ทัศนคติ ต่อการเก็บ
ค่าโดยสารและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดยมีผลการศึกษาดังนี้
1) เพศ
ผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารสาธารณะ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง
(ร้อยละ65)มากกว่าผูช้ ายที่ใช้บริ การเพียง ร้อยละ35(ดังรู ปที่ 8)
2) อายุ
จากรู ปที่ 9 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารส่ วนใหญ่ร้อยละ 36
อยูใ่ นกลุ่มอายุ 10-20 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 22) และ
31-40 ปี (ร้อยละ 14) ตามลาดับ สาเหตุที่กลุ่มอายุ 10-20 ปี ใช้บริ การมาก
สุดเพราะอยูใ่ นช่วงเป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา ซึ่งไม่เก็บค่าโดยสาร
3) อาชีพ
เมื่ อพิจารณาผูใ้ ช้บริ ก ารจาแนกตามอาชี พ (รู ปที่ 10) พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา (ร้ อยละ38) รองลงมา คือ แม่บา้ น/
พ่อบ้าน (ร้อยละ22) และลูกจ้างที่มีรายได้ประจา (ร้อยละ20) ตามลาดับ

อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ ิ จยั ได้สัมภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่างทั้งหมด
444 ตัวอย่าง (ชาวไทย436ตัวอย่างและชาวต่างชาติ 8ตัวอย่าง) ระหว่าง
วันที่ 18-20มิถุนายน พ.ศ. 2558

4. ผลการศึกษาและการอภิปราย
คณะผูว้ ิจยั นาเสนอผลจากการศึกษาการให้บริ การรถโดยสาร
ประจาทางสาธารณะในเมืองภูเก็ต ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้

4.1 เส้ นทางรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
รถโดยสารประจาทางสาธารณะในเมืองภูเก็ตให้บริ การตั้งแต่
6:00-19:00 น. รถออกทุ ก ๆ 15 นาที นั ก เรี ยนและนั ก ศึ ก ษาไม่ เ สี ย
ค่าบริ การนอกนั้นเสี ยค่าบริ การ 15 บาทตลอดเส้นทาง ประกอบด้วย4
เส้นทาง (รู ปที่ 6) ดังนี้
เส้นทางที่1ห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซี -วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เส้นทางที่2 ตลาดสี่ มุมเมือง-ซุปเปอร์ชีป
เส้นทางที่3สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร 1-สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร 2
เส้นทางที่4 สะพานหิ น - เกาะสิ เหร่
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รูปที่ 6 เส้นทางการให้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะในเมืองภูเก็ต

รูปที่ 7 จานวนผูใ้ ช้บริ การในวันทางานและวันหยุด

รู ปที่ 8 สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามเพศ
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5) การครอบครองยานพาหนะ
จากรู ปที่ 12ผูใ้ ช้บริ การร้อยละ68ไม่มียานพาหนะครอบครอง
รองลงมา กลุ่ ม ที่ มีรถจัก รยานยนต์ส่ วนตัว (ร้ อยละ18) และร้ อยละ9มี
จักรยานส่ วนตัวตามลาดับ

รูปที่ 9 สัดส่วนผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามช่วงอายุ

รู ปที่ 12 สัดส่ วนการครอบครองยานพาหนะ
6) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (รู ปที่ 13) พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้รถ
โดยสารประจาทางเพื่อเดิ นทางกลับบ้านมากถึ งร้ อยละ48ซึ่ งสอดคล้อง
กับช่วงเวลาเย็นที่มีผูใ้ ช้บริ การจานวนมาก รองลงมา เพื่อทาธุระ (ร้อยละ
23) เพื่อทางานและเพื่อซื้อสิ นค้า/บริ การ อย่างละ 10% ตามลาดับ
รูปที่ 10 สัดส่วนผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามอาชีพ
4) รายได้ส่วนตัว
จากรู ปที่ 11พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ร้อยละ44มีรายได้น้อย
กว่า 5,000 บาท เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา รองลงมา
คื อ กลุ่ มที่มีรายได้ 5,001-10,00 บาท (ร้ อยละ 26) และ กลุ่มที่มีรายได้
10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 14) ตามลาดับ

รู ปที่ 13 สัดส่ วนวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
7) ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการเก็บค่าโดยสาร
จากรู ปที่ 14 พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ ร้อยละ64 เห็ นด้วย
กับการไม่เก็บค่าโดยสาร แต่มีร้อยละ 36 ที่เห็ นควรให้เก็บค่าโดยสารทุก
คนเนื่ องจากเห็ น ว่าค่ าโดยสารที่ เ ก็ บ ไปส่ วนหนึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บ ริ การ เช่ น ค่ าน้ ามันเชื้ อเพลิ งค่ าจ้างพนักงานขับรถ และส่ วนหนึ่ ง
สามารถนาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบรถโพถ้องให้ดียงิ่ ขึ้น

รู ปที่ 11 สัดส่วนรายได้ส่วนตัว
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โดยสารพบว่า พอใจมาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.68) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาได้มีการ
ปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นแต่ยงั อยูใ่ นราคาที่ผใู้ ช้บริ การยอมรับได้
ในส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในตารางที่ 3 พบว่า ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนข้างน้อย อาจกล่ าวได้ว่าความคิดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างมี
ความเห็นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

รูปที่ 14 ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การหากไม่เก็บค่าโดยสาร
8) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่ใช้บริ การ คณะผูว้ ิจยั
ได้ประยุกต์ใช้วิธีของ Likert (1967) เพื่อจาแนกระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ออกเป็ น 5ระดับดังนี้
คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง พอใจมาก
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง พอใจปานกลาง
คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง พอใจน้อย
คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด

รู ปที่ 15 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ้ ช้บริ การ
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูใ้ ช้บริ การรถ
โดยสารประจาทางสาธารณะ
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ตาแหน่งจุดจอด
3.79
0.90
ระบบป้ ายบอกทางหรื อเส้นทาง
3.70
0.97
ในการให้บริ การ
การเข้าถึงป้ ายของรถโดยสาร
3.76
0.87
เวลาที่ใช้ในการรอรถโดยสาร
3.45
0.87
ความถี่ในการให้บริ การ
3.51
0.80
ความเร็ วในการเดินทาง
3.57
0.83
ความสบายในการเดินทาง
3.50
0.90
ความปลอดภัยในการเดินทาง
3.41
0.90
มารยาทในการขับรถ
3.16
0.97
มารยาทในการเก็บค่าโดยสาร
3.50
0.96
อัตราค่าโดยสาร
3.68
0.94
ความสะดวกในการเดินทางไปยัง
3.60
0.90
ที่ต่างๆ
สามารถเชื่ อมต่ อการเดิ น ทางกับ
3.61
0.90
ระบบอื่นๆ
ลักษณะรถที่ให้บริ การ
3.59
0.90
สภาพรถที่ให้บริ การ
3.44
0.92
ภาพรวมของความเหมาะสมของ
3.54
0.91
การให้บริ การทั้งหมด

จากการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ผูใ้ ช้บริ การ ดังรู ปที่ 15และรายละเอียดค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความพึงพอใจดังตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ ย3.54) โดยพอใจต่ อ
ตาแหน่ งจุ ด จอดของรถมากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ ย 3.79) รองลงคื อ การ
เข้า ถึ ง ป้ ายหยุด รถโดยสาร (คะแนนเฉลี่ ย 3.76) และระบบป้ ายบอก
เส้นทางให้บริ การ (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ตามลาดับ ส่วนมารยาทในการขับ
รถโดยสาร มีความพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.16)
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารพอใจมากกับ ความถี่ ที่ใ ห้ บริ ก ารใน
ปัจจุบนั (คะแนนเฉลี่ย 3.51) ซึ่ งเพียงพอกับความต้องการเดิ นทางสาหรับ
เวลาในการรอรถโดยสาร พบว่ามีความพอใจมากเช่ นกัน (คะแนนเฉลี่ ย
3.45)ถึงแม้วา่ อาจต้องรอรถช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้าและเย็นนานกว่าช่ วงอื่นๆ
ประเด็นถัดมา คือ ความเร็ วในการเดิ นทาง พบว่า พอใจมาก (คะแนน
เฉลี่ ย 3.57) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ประเด็ น ความปลอดภัย ในการเดิ น ทาง
(คะแนนเฉลี่ย 3.41) สาหรับความสะดวกในการเดินทาง ได้คะแนนเฉลี่ย
3.60 (พอใจมาก) บ่งบอกได้ว่าเส้นทางที่ให้บริ การครอบคลุม ในตัวเมือง
ภูเก็ต ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสารวจแนวเส้นทางของคณะผูว้ ิจยั ที่พบว่า
เส้ น ทางส่ ว นใหญ่ ผ่ า นสถานที่ ส าคัญ เช่ น โรงเรี ยน โรงพยาบาล
ห้างสรรพสิ นค้า สถานที่ราชการ เป็ นต้น ประเด็น สุ ดท้าย คื อ อัตราค่ า
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นอกจากนี้ ความพึงพอใจข้างต้นแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้สอบถาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูใ้ ช้บริ การ โดยสามารถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1) ควรมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ห รื อรณรงค์ใ ห้ ค นหั น มาใช้
บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะให้มากขึ้น
2) ไม่ค วรติ ดตั้ง ป้ ายหยุด รถโดยสารใกล้บริ เ วณทางแยก
เนื่องจากการหยุดรถให้ผโู ้ ดยสารขึ้น/ลง อาจก่อเกิดอุบตั ิเหตุได้
3) ควรมีหลังคาคลุมให้ผโู้ ดยสารที่มารอบริ เวณป้ ายหยุดรถ
4) ควรมีบตั รค่าโดยสารแบบรายเดื อน หรื อรายสัปดาห์ ให้
ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การเป็ นประจา
5) ควรมีมาตรการเก็บค่าบริ การจากนักเรี ยนและนักศึกษาใน
ราคาที่เหมาะสม เช่น คิดค่าบริ การครึ่ งหนึ่ งของราคาเต็ม เพื่อเพิ่มรายได้
ให้สามารถนามาปรับปรุ งบริ การให้ดีข้ ึนต่อไป

ขอขอบคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ ที่
สนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2557
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5. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้น าเสนอการศึ ก ษาการให้ บริ ก ารรถโดยสาร
ประจาทางสาธารณะ (รถโพถ้อง) ในเมื องภูเ ก็ต เป็ นกรณี ศึกษา พบว่า
ปั จจุบนั มีให้บริ การทั้งหมด4 เส้นทาง (ระหว่าง6:00-19:00 น.) ความถี่
การให้บริ การเฉลี่ย 48 เที่ยวต่อวันในแต่ละเส้นทาง จากการสารวจข้อมูล
ผู้ใ ช้บ ริ ก าร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นนัก เรี ยนและนัก ศึ ก ษา (ร้ อ ยละ38)
เนื่ องจากไม่เสี ยค่าโดยสารนอกจากนี้ จากการสารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การพบว่า ในภาพรวมมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54) โดย
พอใจมากต่อ ตาแหน่งจุดจอดการเข้าถึงป้ ายหยุดรถ และระบบป้ ายบอก
เส้นทางให้บริ การ ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุ งเรื่ องมารยาทในการขับขี่ของผูข้ บั รถโพถ้องให้มากขึ้นเพื่อดึงดูด
คนมาใช้รถโพถ้องให้มากขึ้น
ผลในการศึ ก ษานี้ ทาให้ เ ห็ น ความจาเป็ นในการมี ระบบรถ
โดยสารประจาทางสาธารณะที่ดี สาหรับการเดินทางในเมือง ซึ่ งเป็ นการ
ขนคนแทนการขนรถ(ส่ วนตัว)อันจะช่วยลดปั ญหาจราจรติดขัดได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม อย่า งไรก็ ต าม การมี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะที่ ดี ไ ด้ น้ ั น
จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ่ วมทางที่จะเป็ นพลัง
สาคัญที่นาไปสู่ การพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้ นการศึกษาในอนาคต ควรพิจารณาศึก ษาในประเด็นของการบริ หาร
จัดการองค์ก รหรื อหน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการให้บริ การรถโดยสาร
ประจาทางสาธารณะ รวมทั้งประเด็นทางการเงินเพื่อนาไปวิเคราะห์ ผล
กาไร/ขาดทุนและการวางแผนการบริ หารจัดการรถโดยสารประจาทาง
สาธารณะในเมืองภูเก็ตให้มีความยัง่ ยืนต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุก ท่านที่ ให้
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บทคัดย่ อ
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการระบุตาแหน่งระบบขนส่ งสาธารณะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่ อถื อของการให้บริ การเป็ นที่นิยมแพร่ หลายทั้ง
ในต่างประเทศและในประเทศไทย เทคโนโลยีที่นามาใช้มีหลายรู ปแบบ เช่ น ระบบระบุตาแหน่ งบนพื้นโลก (GPS) ระบบยืนยันตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ
( RFID) และ ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส าย ( WLAN) เป็ นต้น บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาระบบการระบุ ต าแหน่ ง รถโดยสารสาธารณะภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้ A-GPS (Assisted Global Positioning System) บนสมาร์ ทโฟนและ
สามารถใช้งานได้ท้ งั ระบบปฏิ บตั ิการ iOS และ Android นอกจากนี้ ระบบที่พฒั นาขึ้นยังสามารถบันทึกตาแหน่ งปั จจุบนั ของรถโดยสารสาธารณะและ
และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้ทนั ที

คาสาคัญ:ระบบระบุตาแหน่ง, รถโดยสารสาธารณะ,สมาร์ทโฟน
Abstract
Applying technology to locate a public transport system to increase a reliability of its service has been widely implemented in
international and national practices. Various forms of technology has been adapted, e.g., Global Positioning System (GPS), Radio Frequency
Identification (RFID), and Wireless Local Area Network (WLAN). This paper presents the development of location identification system of the
public bus system serviced in the Prince of Songkla University, Hat Yai campus. The system was developed by adapting the A-GPS (Assisted Global
Positioning System) operated on a smartphone. The developed system is compatible with both iOS and Android smartphones. In addition, the system
is able to record the current location of a bus and inform the data to users in order to decide a bus choice in real time.

Keyword:Location Identification System, Public Bus, Smartphone
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สาธารณะและไม่ ส ามารถคาดการณ์ เ วลาในการเดิ นทางได้ ประเด็ น
ดังกล่ าวส่ งผลอย่างยิ่งต่ อการเลื อกใช้ระบบรถโดยสารสาธารณะของ
นักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบนั
จากที่กล่าวมาข้างต้น บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
การพัฒนาระบบระบุ ตาแหน่ งรถโดยสารสาธารณะโดยประยุกต์ใช้ AGPS บนสมาร์ ทโฟนระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อให้ขอ้ มูลตาแหน่ ง
และเส้นทางของรถโดยสารสาธารณะแก่ผใู ้ ช้บริ การรถโดยสารสาธารณะ
ผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน ซึ่ งแอพพลิเคชันนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้
สามารถใช้งานได้ท้งั ระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
บทความนี้ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 2 กล่ าวถึ ง
การทบทวนงานวิจยั ที่ เ กี่ ยวข้อง หัวข้อที่ 3อธิ บายการออกแบบระบบ
หัวข้อที่ 4 นาเสนอผลการศึกษาและการพัฒนาระบบ และสุ ดท้ายเป็ นการ
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

1. บทนา
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของการให้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะเป็ น
ที่นิยมในหลายเมืองของประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่ น ประเทศออสเตรเลี ย
[1]และญี่ปนุ่ [2]ได้ลงทุนติดตั้ง Global Positioning System (GPS) ไว้ในตัว
รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริ การแก่ประชาชนในแต่ละคันนั้น เพื่อยืนยัน
ตาแหน่ งและนาข้อมูลมาแสดงให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบ มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนามาใช้วิเคราะห์เวลาการมาถึ ง
ของรถโดยสารสาธารณะคันที่ใกล้ที่สุดได้อีกด้วย
ส่ วนในสิ งคโปร์ [3] ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มีบทบาทสาคัญทาง
เศรษฐกิ จในประชาคมอาเซี ยน มีผใู้ ช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะเป็ น
จานวนมาก โดยมีผูใ้ ช้บริ การระบบรถบัสขนส่ งสาธารณะเฉลี่ ยวัน ละ
3,601 คนต่อเที่ยว อันเป็ นผลมาจากความร่ วมมื อกันระหว่างรัฐบาลกับ
องค์กรเอกชนที่ได้พฒั นาระบบขนส่งสาธารณะไปพร้อมกับระบบการให้
ข้อมูลการเดินทาง ทาให้ระบบขนส่ งสาธารณะมีความน่ าเชื่ อถื อจนเพิ่ม
จานวนผูใ้ ช้บริ การมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาระบบแจ้ง
เวลาการมาถึ งของรถโดยสารสาธารณะในแต่ละป้ ายเป็ นแบบเวลาจริ ง
(Real Time) ผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนและได้นาข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์ร่วมกับจานวนผูใ้ ช้บริ การเพื่อบริ หารจัดการตารางการให้บริ การ
รถโดยสารสาธารณะให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
สาหรับประเทศไทย ได้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้กบั การให้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะเช่ นกัน ดังตัวอย่าง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [4]ซึ่ งได้นาเทคโนโลยี GPS มาติดตั้งบน
รถโดยสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยเพื่อระบุตาแหน่ งปั จจุบนั ของรถ
และแจ้งข้อมูล ตาแหน่ งให้กบั ผูใ้ ช้บริ การทราบผ่านแอพพลิ เคชันที่ชื่ อ
“KU Smart Bus” บนสมาร์ ท โฟน ระบบดังกล่ าวสามารถเพิ่ ม ความ
น่าเชื่ อถือให้กบั การบริ การได้เป็ นอย่างดี ทาให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้ น
และยังช่วยลดปั ญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาระบบระบุตาแหน่ งโดยใช้ GPS นั้นยังคงมีตน้ ทุนในการ
ติดตั้งและบารุ งรั กษาที่ค่อนข้างสู งการใช้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับ GPS
เช่น Assisted Global Positioning System (A-GPS) บนสมาร์ ทโฟนถือเป็ น
อี ก หนึ่ งทางเลื อกที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการระบุ ต าแหน่ ง รถ
สาธารณะที่มีประสิ ทธิภาพในต้นทุนที่ลดลง
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ จดั ให้ มีร ะบบรถโดยสาร
สาธารณะประจาทางภายในวิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อให้บริ การแก่นกั ศึกษา
และบุคลากร และเพื่อเป็ นการจัดระเบียบการจราจรภายในวิทยาเขตมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม การให้บริ การดังกล่าวยังประสบปั ญหา
จานวนผูใ้ ช้บริ การน้อยกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จากการสารวจข้อมูลและ
ประเด็นปั ญหาการใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะโดยคณะผูว้ ิจยั พบว่า
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ท ราบเส้ น ทางและต าแหน่ ง ปั จ จุ บ ัน ของรถ
โดยสารสาธารณะ ท าให้ ไ ม่ ม ั่น ใจในการรอใช้ บ ริ การรถโดยสาร

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ระบบขนส่ ง และจราจรอัจ ฉริ ยะ (Intelligent Transport
Systems, ITS) เป็ นระบบที่ มี ก ารน าเทคโนโลยีด้า นการค านวณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้กบั การบริ หารจัดการขนส่ ง
และการจราจรให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ จ ริ งมากที่ สุ ด โดยอาจมี
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ แ ตกต่ างกัน เช่ น เพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว เพิ่ ม ความ
ปลอดภัยในการเดิ นทางเพิ่มความน่ าเชื่ อถื อให้กบั ระบบขนส่ ง เป็ นต้น
ปั จจุบนั มี ก ารนิ ยมนาสมาร์ ทโฟนมาใช้เ ป็ นเครื่ องมือเพื่อให้ ผูเ้ ดิ นทาง
สามารถเข้าถึงข้อมูลของITS ผ่านทางแอพพลิ เคชันได้อย่างสะดวกสบาย
และรวดเร็ ว[5]
แอพพลิ เ คชันบนสมาร์ ท โฟน (Mobile Application) เป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูก ออกแบบให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ ท
โฟน โดยแอพพลิ เ คชันจะต้อ งทางานบนระบบปฏิ บตั ิ ก าร (Operating
System หรื อ OS) ของสมาร์ ทโฟน ซึ่ งแต่ละยี่ห้อมี ระบบปฏิ บตั ิ การที่
แตกต่างกันไป International Data Corporation (IDC) [6]ซึ่ งเป็ นองค์กร
นานาชาติ ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญทางด้านธุ รกิ จเกี่ ยวกับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ทาการวิเ คราะห์ขอ้ มูลการใช้งานสมาร์ ท
โฟนย้อ นหลัง จนถึ งปั จ จุบ ัน พบว่ า ปริ ม าณการใช้ง านสมาร์ ท โฟนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง โดยระบบปฏิ บตั ิ ก ารบนสมาร์ ทโฟนที่
ได้รับความนิ ยมมากที่สุด 2 อันดับในปั จจุบนั ได้แก่ Android และiOS
สาเหตุเ นื่ องมาจากแอพพลิ เคชัน ที่ พฒั นาบนสองระบบนี้ สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้งานในชี วิตประจาวันได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาการแอพพลิ เคชันบนสมาร์ ทโฟนให้สามารถทางานได้
หลายระบบปฏิบตั ิการนั้น เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายสาหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน
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การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับการทางาน
หลายระบบปฏิ บตั ิการ (Mobile Application Cross Platform) เป็ นการ
พัฒ นาแอพพลิ เ คชันให้ ส ามารถท างานบนสมาร์ ทโฟนได้ม ากกว่ า 1
ระบบปฏิ บตั ิ การ โดยใช้ก ารพัฒนาแอพพลิ เคชัน เพียงครั้ งเดี ยว ดังนั้น
การพัฒนา Mobile Application Cross Platform จาเป็ นต้องใช้โครงร่ าง
(Framework) ของซอฟท์แวร์ ต่างๆ เช่ น Adobe PhoneGap[7] Apache
Cordova [8] และ Worklight[9] เป็ นต้นเพื่อให้ แ อพพลิ เ คชันสามารถ
ทางานในแต่ ล ะระบบปฏิ บ ัติก ารของสมาร์ ทโฟนได้ โดยซอฟท์แ วร์
ดังกล่ าวได้ถู ก พัฒนาขึ้ นบนพื้ นฐานของเทคโนโลยีเ ว็บ HTML5 CSS
และ JavaScript ซึ่งในปั จจุบนั นั้นมีฟังก์ชนั การทางานหลากหลายรู ปแบบ
เช่น การแสดงข้อมูลรู ปภาพ เสี ยง วิดีโอหรื อแม้แต่แผนที่นอกจากนี้ ยังมี
คาสัง่ ที่สามารถเรี ยกใช้งานการระบุตาแหน่ งบนพื้นโลกที่แม่นยาผ่าน AGPS บนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย
ระบบระบุตาแหน่ งบนพื้นโลก (Global Positioning System,
GPS) [10]เป็ นระบบรั บ และส่ ง ต าแหน่ ง บนพื้ น โลกโดยอาศัย พิ ก ัด
สัญ ญาณที่ ส่ ง มาจากดาวเที ย ม ซึ่ งดาวเที ย มแต่ ล ะดวงจะส่ ง สัญ ญาณ
ออกมาเป็ นจังหวะอย่า งต่อเนื่ อง โดยข้อมูล ที่ ม ากับ สัญญาณจะมี ส อง
ประเภทคื อ เวลาที่ ส่ ง และต าแหน่ ง โคจรของดาวเที ย ม ในส่ ว นของ
อุปกรณ์ภาครับสัญญาณ เช่ น GPS Tracking หรื อสมาร์ ทโฟน เมื่อได้รับ
สัญญาณที่ ส่งมาจากดาวเที ยม อุ ปกรณ์ ดังกล่ าวจะตรวจสอบเวลาของ
สั ญ ญาณที่ ถู ก ส่ ง ออกมาจากดาวเที ย มและเวลาที่ อุ ป กรณ์ น้ ั นได้รั บ
สัญ ญาณ แล้ว น ามาค านวณหาระยะเวลาเดิ น ทางของสัญ ญาณและ
ระยะห่ างระหว่างอุป กรณ์ ภ าครั บ สัญญาณกับ ดาวเที ย มที่ ส่ง สัญ ญาณ
ออกมา โดยความแม่นยาของการระบุตาแหน่งบนพื้นโลกนั้นจะขึ้นอยูก่ บั
จ านวนของดาวเที ย มที่ อุ ป กรณ์ ภ าครั บ สามารถรั บ สัญ ญาณได้ หาก
อุปกรณ์ภาครับสามารถรับสัญญาณของดาวเทียมได้หลายดวง (มัก มีราคา
สูง) จะยิง่ มีความแม่นยาของตาแหน่งบนพื้นโลกมากขึ้น
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาระบบ GPS ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากระบบ GPS มีชื่อว่า
“A-GPS” หรื อ Assisted Global Positioning System [11] เป็ นระบบ GPS ที่มี
การสนับสนุนข้อมูลผ่านระบบ GPRS (General Package Radio Service) ซึ่ ง
เป็ นการรั บ และส่ ง ข้อ มู ล ต าแหน่ ง บนพื้ น โลกผ่ า นระบบโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ แทนการรับส่ งข้อมูลผ่านดาวเทียม ข้อมูลดังกล่าวจะ
ได้มาจากเสาส่ งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ทาให้
อุปกรณ์ภาครับ GPS สามารถระบุตาแหน่ งบนพื้นโลกโดยประมาณได้
ก่อนที่จะรับสัญญาณ GPS ที่แท้จริ งจากดาวเทียมส่ งผลให้การประมวลผล
หาตาแหน่งอย่างละเอี ยดทาได้เร็ วมากขึ้ น ซึ่ งในปั จจุบนั หลายบริ ษทั ได้
นา A-GPS ไปประยุกต์ใช้ในการระบุตาแหน่ งบนพื้นโลกให้กบั สมาร์ ท
โฟนกันอย่างแพร่ หลาย

การระบุตาแหน่ งบนพื้นโลกจาเป็ นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System , GIS) [12]ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้
ข้อมูลร่ วมกันระหว่างข้อมูลเชิ งพื้นที่ (Spatial Data) ข้อมูลเชิ งลักษณะ
(Attribute Data) โดยข้อมูลเชิ งพื้นที่ น้ นั ใช้อุปกรณ์ GPS ช่ วยในการระบุ
ตาแหน่ ง ส่ วนข้อมูล เชิ งลัก ษณะเป็ นอธิ บ ายลักษณะต่ างๆ ของพื้น ที่ ที่
พิจารณา เช่น ลักษณะของพื้นดินหรื อพื้นน้ า
โดยทัว่ ไประบบ GIS มีการทางานเป็ นลาดับขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การจัดหมวดหมู่ แ ละรู ป แบบของข้อ มูล การ
ปรั บ ปรุ งแก้ไขข้อมูล เพื่อการใช้ง าน ไปจนถึ งขั้น ตอนการบันทึ ก เป็ น
ฐานข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในระบบ GIS นั้นควรมีการปรับปรุ งอยู่
สม่าเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการสื บค้น (Retrieval) และสามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ประมวลผล ตลอดจนแสดงผลลัพธ์ในรู ปแบบของรู ปภาพ แผน
ที่หรื อตารางตัวเลข ได้อย่างรวดเร็ ว ถู กต้องแม่นยาและมี ประสิ ทธิ ภาพ
[12]

การค านวณระยะห่ างของตาแหน่ งบนพื้น โลกระหว่างจุด 2
จุดที่ได้จาก GPS หรื อ A-GPS ถือเป็ นหนึ่ งกระบวนการสาคัญของการ
ประมวลผลภายในระบบ GISซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ทฤษฎี ทางตรี โกณมิติมา
ช่วยในการคานวณ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า กฎของ Haversine
(Harversine Formula) [13] เป็ นที่ นิ ยมแพร่ ห ลายในการประยุกต์ใช้ก ับ
ระบบ GIS ซึ่ งในระบบแผนที่ ของกูเกิ้ล (Google Maps) ก็ได้นาทฤษฎี
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคานวณหาค่าระยะห่ างของตาแหน่ งภายใน
ระบบแผนที่ เช่ นกัน [14] กฎดังกล่ าวจะนาค่าละติ จูด ลองจิ จูดและรั ศ มี
แกนโลกมาใช้ในการคานวณ ดังสมการที่ (1) ถึง (5)
(1)
(2)
(

)

√ √

(

)

(3)
(4)
(5)

โดยที่
คือ ค่าละติจูดจากจุดที่ 1
คือ ค่าละติจูดจากจุดที่ 2
คือค่าลองจิจูดจากจุดที่ 1
คือ ค่าลองจิจูดจากจุดที่ 2
คือ รัศมีโลก (6,371 กิโลเมตร)
คือ ค่าระยะห่ างระหว่างจุด 2 จุด (กิโลเมตร)
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ศุกร์ ต้ งั แต่เวลา 07.30 น.- 17.30 น. มีความถี่ ในการออกรถประมาณ 10
นาทีรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริ การมีท้ งั หมด 14 คันโดย 12 คันเป็ นรถ
พลังงานไฟฟ้ า (Electric bus หรื อเรี ยกสั้นๆว่าeBus) และมีรถเครื่ องยนต์
ดีเซล 2 คัน
สาหรั บผู้ใ ช้บริ ก ารจากข้อ มูล ของงานยานยนต์ก องอาคาร
สถานที่ ม หาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ พ บว่ า ปั จ จุ บ ัน มี ผู ้ใ ช้ บ ริ การรถ
โดยสารสาธารณะเฉลี่ย 33,046 คนต่อเดื อนหรื อประมาณ 135 คนต่อวัน
ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรกว่าหนึ่ งหมื่นคนภายในวิทยาเขต
ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั คงนิ ยมใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในการเดิ นทางแต่
ละวัน

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สโรช บุญศิ ริพนั ธ์ [15] ได้พฒั นาระบบรายงานการเดิ นรถ
โดยสารสาธารณะเพื่ อให้ บ ริ การแก่ ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร โดยการประยุก ต์ใ ช้
อุปกรณ์ GPS ที่มีค วามแม่ นยาสู งในการระบุตาแหน่ ง มาติ ดตั้งบนรถ
สวัสดิ การของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นตาแหน่ งของรถ
สวัสดิ การจะถูกนาไปประมวลผลและแสดงผลให้ผใู ้ ช้บริ การที่กาลังรอ
ได้รั บ ทราบในทัน ที โดยแสดงข้อ มู ล ต าแหน่ ง ปั จ จุ บ ัน เส้ น ทางการ
ให้บริ การ และเวลาการมาถึงของรถสวัสดิ การผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่
ที่ป้ายหยุดรถ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
สริ นทร มัง กรงาม และคณะ [16] ได้พ ฒ
ั นาระบบติ ดตาม
ยานพาหนะแบบเวลาจริ งโดยใช้ส มาร์ ทโฟนเป็ นอุปกรณ์ ใ นการส่ งค่ า
ตาแหน่งไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบดังกล่าวสามารถส่ งข้อมูล
ไ ด้ ทุ ก ๆ 1 วิ น า ที ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ และแสดงผลข้อมูลผ่านระบบแผนที่ Google Maps ซึ่ ง
ระบบยังไม่มีการนาทฤษฎีการพัฒนา Mobile Application Cross Platform
มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาระบบดังกล่ าวทาให้เห็ นถึ ง
ศักยภาพของการนาสมาร์ ทโฟนมาใช้ระบุตาแหน่ งของยานพาหนะได้
อย่างแม่นยา และความสะดวกในการบารุ งรักษาอุปกรณ์ของระบบ
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น พบว่า หลายงานวิจยั มีการนา
อุ ป กรณ์ ร ะบุ ต าแหน่ ง บนพื้ น โลกมาใช้ เ พื่ อ ระบุ ต าแหน่ ง รถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่ งอุปกรณ์ แต่ละชนิ ดที่ใช้มีราคาและข้อจากัดที่ แตกต่างกัน
งานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั ต้องการพัฒนาระบบที่เรี ยกว่า PSU eBusให้สามารถ
ระบุตาแหน่ งของรถโดยสารสาธารณะโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ สมาร์ ท
โฟนที่ มี ต้น ทุ น ต่ า และสามารถจัด หามาใช้ ง านได้ ง่ า ย แต่ ย ัง คงให้
ประสิ ทธิ ภาพการทางานใกล้เ คี ยงกับ อุ ปกรณ์ GPS ที่ มี ราคาสู ง และ
เลือกใช้เครื่ องมือในการพัฒนาระบบ PSU eBusให้สามารถใช้งานได้บน
สมาร์ ทโฟนหลากหลายระบบปฏิบตั ิการ โดยไม่ให้เกิ ดการซ้ าซ้อนและ
ลดขั้นตอนในการพัฒนาระบบสาหรับผูพ้ ฒั นาให้ได้มากที่สุด

3. การศึกษาและออกแบบระบบ PSU eBus
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการให้บริ การระบบรถโดยสารสาธารณะ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ศึ ก ษาเทคโนโลยีที่เ หมาะสม และ
พัฒนาระบบ PSU eBusโดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 1 เส้นทางการให้บริ การทั้ง 3 เส้นทาง
ที่มา : งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

3.1 การให้ บริการระบบรถโดยสารสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลังจากที่ได้ศึกษาระบบการให้บริ การรถโดยสารสาธารณะ
ของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ในขั้นตอนถัดไปคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและ
คัดเลื อกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบ
PSU eBusรายละเอียดของการคัดเลือกเทคโนโลยีกล่าวในหัวข้อถัดไป

รถโดยสารสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นระบบ
ขนส่ ง สาธารณะแบบประจ าทางให้ บ ริ ก ารแบบไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ผู ้
เดินทางภายในวิทยาเขตหาดใหญ่มี 3 เส้นทาง (ดังรู ปที่ 1) ระยะทางการ
ให้บริ ก ารต่ อรอบ 2 กิ โลเมตรโดยประมาณมีจุด เริ่ ม ต้นและจุ ด สิ้ น สุ ด
บริ เวณหน้าศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยฯเปิ ดให้บริ การทุกวันจันทร์ 76
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ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ PSU eBusหาก
นาเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์ GPS Tracking ที่มีความ
แม่ นยาสู งในการระบุตาแหน่ งของรถโดยสารสาธารณะโดยค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวประกอบด้วยค่าอุปกรณ์ GPS (รวมคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและค่า
ติดตั้ง) และค่ารับ/ส่งข้อมูล GPS รวมเป็ นเงิน 13,400 บาท/เครื่ อง/ปี หาก
ค านวณค่ าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้ง ระบบส าหรั บ รถโดยสารสาธารณะ
จานวน 14 คัน และกาหนดระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี จะมี ค่าใช้จ่ายอยู่ที่
ประมาณ383,600 บาท ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าซ่อมแซมในกรณี ที่อุปกรณ์ GPS
มีปัญหา
ส่ วนต้น ทุ น การพัฒนาระบบPSU eBusโดยใช้เ ทคโนโลยี
RFID(ตารางที่ 2)ซึ่ งต้องใช้เครื่ องอ่าน RFID (ติดตั้งบริ เวณป้ ายหยุดรถ
ทั้งหมด 18 จุด) ที่มีคลื่นความถี่สูง เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็ ว
ตอบสนองได้ดีต่อจุดรั บสัญญาณบนรถโดยสารสาธารณะซึ่ งเคลื่ อนที่
ผ่านเครื่ องอ่าน RFID ค่อนข้างเร็ วโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วยค่า
เครื่ องอ่าน RFID ค่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและค่าป้ ายอิเล็คทรอนิ กส์
สาหรั บ ระบุ สัญ ญาณวิท ยุ รวมเป็ นเงิ น 457,700 บาททั้งนี้ ยัง ไม่ ร วม
ค่าใช้จ่ายในกรณี ที่มีการติดตั้งป้ ายหยุดรถเพิ่มเติม
สาหรับค่าใช้จ่ายของการพัฒนาระบบโดยใช้ A-GPS บน
สมาร์ ทโฟน (ตารางที่ 3)ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคณะผูว้ ิจยั ได้ประเมินราคาใน
กรณี ที่มีการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนสาหรับการใช้งานทุก 1 ปี ซึ่ งสมาร์ ทโฟน
ที่จดั ซื้ อมีระยะเวลาการประกันอุปกรณ์เป็ นเวลา 1 ปี หากอุปกรณ์เกิ ดการ
ช ารุ ด สามารถส่ ง ให้ ท างผูผ้ ลิ ต สมาร์ ท โฟนด าเนิ น การแก้ไขโดยไม่ มี
ค่าใช้จ่าย ส่ งผลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบารุ งรั กษาอุปกรณ์ เมื่อคานวณ
ต้น ทุน ในการพัฒนาทั้งระบบรวมเป็ นเงิ น 5,400 บาท/เครื่ อง/ปี หาก
คานวณค่าใช้จ่ายสาหรับรถโดยสารสาธารณะจานวน 14 คัน และกาหนด
ระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ378,000 บาท ในส่ วน
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ม่ ข่ า ย ท า ง ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีบริ การให้ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ า ยแบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Server) [19]ส าหรั บ หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น คณะผู้ วิ จ ั ย จึ ง ได้ เ ลื อ กใช้
เทคโนโลยี A-GPS บนสมาร์ ทโฟนในการพัฒนาระบบ PSU eBus
เนื่ อ งจากมี ค่ า ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ยที่ สุ ด อี ก ทั้ง ปั จ จุ บ ั น มี ผู ้ใ ช้ ง าน
สมาร์ ท โฟนอย่ า งแพร่ ห ลาย การรั บ แจ้ง ข้อ มู ล ต าแหน่ ง รถโดยสาร
สาธารณะผ่านช่ องทางนี้ จึงมีความสะดวก รวดเร็ ว และครอบคลุมกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานซึ่งเป็ นนักศึกษาและบุคลากรได้ดีที่สุด

3.2 การคัดเลือกเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ PSU eBus
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อหาเครื่ องมือที่
เหมาะสมสาหรับการพัฒนาระบบระบุตาแหน่ งของรถโดยสารสาธารณะ
(PSU eBus) โดยพิจารณาจากต้นทุ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น การของ
เทคโนโลยี 3 ประเภท ประกอบด้วย GPS RFID และ A-GPS บนสมาร์ ท
โฟน ซึ่ งสามารถสรุ ปต้นทุนในการพัฒนาระบบ PSU eBus (กาหนดอายุ
การใช้งาน 5 ปี ) หากใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภทได้ดงั ตารางที่ 1 ถึ ง 3
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ต้นทุนในการพัฒนาระบบPSU eBusหากใช้ GPS
อุปกรณ์ที่
ใช้

รายละเอียด

ค่ าอุปกรณ์ 5 ปี
(บาท/เครื่อง)

ค่าอุปกรณ์ GPS (รวมคอมพิวเตอร์
9,900
GPS
Tracking แม่ข่ายและค่าติดตั้ง)
ค่ารับ/ส่ ง ข้อมูล
17,500
รวม
27,400
ที่มาของราคาต่อหน่วย: บริ ษทั ชิ ณ อินเตอร์ เทค จากัด[17]
ตารางที่ 2 ต้นทุนในการพัฒนาระบบPSU eBusหากใช้RFID
อุปกรณ์ที่ใช้
รายละเอียด
ค่ าอุปกรณ์ (บาท)
เครื่ องอ่าน RFID 18 เครื่ อง
387,000
RFID
(เครื่ องละ 21,500 บาท)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
70,000
ป้ ายอิเล็คทรอนิกส์ (Tag)
700
14 ชิ้น (ชิ้นละ 50 บาท)
รวม
457,700
ที่มาของราคาต่อหน่วย : บริ ษทั สมาร์ ท ไอเดนทิฟาย จากัด[18]
ตารางที่ 3 ต้นทุนในการพัฒนาระบบ PSU eBusหากใช้A-GPS บน
สมาร์ทโฟน
อุปกรณ์ที่
รายละเอียด
ใช้
สมาร์ ท ค่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
(เครื่ องละ 3,000 บาท)
โฟน
ค่ารับ/ส่ง ข้อมูลผ่านเครื อข่าย 3G
(เดือนละ 200 บาท/เครื่ อง)
รวม

ค่ าอุปกรณ์ 5 ปี
(บาท/เครื่อง)
15,000
12,000

3.3 การออกแบบระบบPSU eBus

27,000

หลังจากได้ค ัดเลื อกเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมกับ พื้ น ที่ ศึ ก ษาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเป็ นการออกแบบภาพรวมโครงสร้ างของระบบ PSU eBus
ดังรู ปที่ 2 คณะผูว้ ิ จยั ได้แบ่ งระบบ PSU eBusออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1)

77

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

ระบบสาหรับรถโดยสารสาธารณะ และ 2) ระบบสาหรับผูใ้ ช้บริ การ โดย
มีผดู้ ูแลระบบเป็ นตัวกลางในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระบบทั้งหมด (รายละเอี ยดของการพัฒนาระบบทั้ง 2 ส่ วนนี้ ก ล่ าวใน
หัวข้อ 3.3.1) ซึ่ งการทางานของระบบ PSU eBusสามารถแบ่ ง ได้ 3
กระบวนการได้แ ก่1) การนาข้อมูลเข้า 2) การประมวลผลและ 3) การ
แสดงผลข้อมูลโดยมีรายละเอียดของแต่ละส่ วน ดังนี้
1) การน าข้ อ มู ล เข้ า แอพพลิ เ คชั น บนสมาร์ ท โฟนได้ ถู ก
ออกแบบให้สามารถส่ งตาแหน่งปั จจุบนั ของรถโดยสารสาธารณะไปยัง
เครื่ องคอมพิว เตอร์ แ ม่ข่ ายเพื่อบัน ทึ ก ข้อมู ล ตาแหน่ งและเวลาของรถ
โดยสารสาธารณะในแต่ละสาย

3.3.1 การพัฒนาระบบ (Systems Development)
ระบบ PSU eBusได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยแบ่งแอพพลิ เคชันบน
สมาร์ ท โฟนออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) ส่ ว นส าหรั บ บัน ทึ ก ต าแหน่ ง รถ
โดยสารสาธารณะ และ 2) ส่ วนส าหรั บผูใ้ ช้บ ริ การ โดยมี รายละเอี ยด
ดังนี้
1) แอพพลิเคชันสาหรับ บันทึ กตาแหน่ งรถโดยสารสาธารณะมี
หน้าที่หลักในการรับส่ งข้อมูลตาแหน่งและเวลาของรถโดยสารสาธารณะ
ขณะให้บริ การ โดยมีข้ นั ตอนการทางาน (รู ปที่ 3) ดังนี้
เริ่มต้น

แสดงตาแหน่ งปัจจุบัน
ของรถโดยสาร

ประมวลผล

ข้ อมูลรถ

ตรวจสอบเวลา/ตาแหน่ ง

ไม่ค รบ/
ไม่เปลี่ยนแปลง

ครบ/เปลี่ย นแปลง
บันทึกข้ อมูล ตาแหน่งรถ
นาข้ อมูลเข้ า
แสดงผลข้ อมูล

ตรวจสอบป้ ายสุดท้ าย

รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบ PSU eBus

ไม่ใช่

ใช่

2) การประมวลผลข้อมูล เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบันทึ ก
ข้อมูลจากข้อ 1) แล้ว ระบบ PSU eBusจะนาข้อมูลไปประมวลผลเพื่อ
แสดงตาแหน่งและเส้นทางของรถโดยสารสาธารณะให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้
ทราบ ในกรณี ที่ ผู้ใ ช้บ ริ การต้อ งการค้น หารายละเอี ย ดอื่ น ๆ ของรถ
โดยสารสาธารณะ เช่ น เส้นทางที่ใ ห้ บริ การหรื อหมายเลขรถโดยสาร
สาธารณะ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องส่ งรายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาไปยัง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แ ม่ ข่ าย หลังจากนั้นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยจะ
ประมวลผลข้อมูลที่ตอ้ งการ แล้วส่ งกลับไปยังผูใ้ ช้บริ การ
3) การแสดงผลข้ อ มู ล ผู้ใ ช้ บ ริ การสามารถเรี ย กดู ข ้ อ มู ล
รายละเอียดเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ เช่ น ตาแหน่ ง เส้นทางของรถที่
ให้บริ ก ารอยู่ได้ โดยระบบ PSU eBusจะดึ งข้อมูลที่บนั ทึกไว้ผ่านการ
ประมวลผลจากข้อ 2) มาแสดงผลผ่านแอพพลิ เคชันบนสมาร์ ทโฟนของ
ผูใ้ ช้บริ การให้ได้รับทราบ
จากกระบวนการทางานทั้งสามขั้นตอนข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้
อธิบายการพัฒนาระบบ การพัฒนาแอพพลิ เคชัน และการออกแบบส่ วน
ติดต่อผูใ้ ช้งาน ในลาดับถัดไป

สิ ้นสุ ด

รูปที่ 3 การทางานของระบบในการบันทึกตาแหน่งรถโดยสารสาธารณะ
ขั้นตอนที่ 1 สมาร์ ท โฟนที่ อยู่บนรถโดยสารสาธารณะจะทาการแสดง
ตาแหน่งปัจจุบนั ของรถจากระบบ A-GPS ในสมาร์ทโฟน
ขั้นตอนที่ 2 แอพพลิ เคชันที่พฒั นาขึ้นจะตรวจสอบตาแหน่ งจากสมาร์ ท
โฟนทุ ก ครั้ ง ตามอัต ราเวลาการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล (Execution
Time)ที่คณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดไว้(5 วินาที/ครั้ง)
ขั้นตอนที่ 3 หากเวลารับส่ งข้อมูลครบตามที่กาหนดหรื อตาแหน่ งของรถ
โดยสารสาธารณะมีการเปลี่ ยนแปลง แอพพลิ เคชันจะส่ ง
ตาแหน่งของรถขณะนั้นไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
ขั้นตอนที่ 4 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบันทึกตาแหน่งและเวลาที่ได้รับลง
ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการประมวลผลและแจ้งข้อมูลให้
ผูใ้ ช้บริ การต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 แอพพลิเคชันจะดาเนิ นการซ้ าขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 จนกระทั้งรถ
โดยสารสาธารณะให้บริ การจนถึงป้ ายสุดท้าย แอพพลิเคชัน
จึงหยุดการส่งตาแหน่งไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
2) แอพพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้บริ การ มีหน้าการทางานหลักอยู่ 2
ส่ ว น คื อ การแสดงต าแหน่ ง และการค้น หาเส้ น ทางของรถโดยสาร
สาธารณะในแต่ละสาย โดยมีข้ นั ตอนการทางาน (รู ปที่ 4) ดังนี้
ขั้นตอนที่1ผูใ้ ช้บริ การเริ่ มต้นเปิ ดใช้แอพพลิเคชัน
ขั้นตอนที่ 2ระบบPSU eBusจะทาการประมวลผลและแสดงตาแหน่ ง
ล่าสุดของรถโดยสารสาธารณะทุกสายให้ทราบ
ขั้น ตอนที่ 3ผู้ใ ช้บ ริ การเลื อ กหมายเลขรถโดยสารสาธารณะหรื อ จุ ด
ปลายทางที่ตอ้ งการเดินทาง
ขั้นตอนที่4 ระบบPSU eBusจะค้นหาและแสดงเส้นทางและตาแหน่ งของ
รถโดยสารสาธารณะตามที่ผใู้ ช้บริ การได้ระบุไว้

การพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาแอพพลิเคชัน

รู ปที่ 5 เครื่ องมือและขั้นตอนในการพัฒนาระบบPSU eBus
1) การพัฒนาเว็บไซต์ ได้พฒั นาเว็บไซต์บนโครงสร้างของภาษา
HTML ในการแสดงผลบนเว็บไซต์และบันทึ กข้อมูลตาแหน่ งของรถ
โดยสารสาธารณะในส่ วนของการแสดงผลต าแหน่ ง ของรถโดยสาร
สาธารณะได้ประยุกต์ใช้ระบบแผนที่จาก Google Maps เพื่อแสดง
ตาแหน่งที่ได้จากสมาร์ ทโฟนลงบนแผนที่
2) การพัฒ นาแอพพลิ เ คชัน บนสมาร์ ท โฟน ได้ป ระยุก ต์ใ ช้
ซอฟท์แวร์ ระบบเปิ ด (Open Source) ชื่ อว่า “Apache Cordova” ในการ
พัฒนาเป็ นแอพพลิ เคชันซึ่ งสามารถนามาใช้ในการพัฒนาได้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย

เริ่มต้น
ค้ น หาตาแหน่ ง ล่ าสุด
ของรถโดยสารสาธารณะ

3.3.3 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
แสดงตาแหน่ งล่าสุ ด
ของรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อคณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบ PSU
eBus เรี ยบร้อยแล้ว ในระหว่างขั้นตอนของการพัฒนาระบบ คณะผูว้ ิจยั
ได้ทาการออกแบบส่ วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) ไป
พร้ อ มกัน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านส าหรั บ
พนั ก งานขับ รถโดยสารสาธารณะและส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านส าหรั บ
ผูใ้ ช้บริ การ ดังแสดงในรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7

เลือกหมายเลขรถโดยสาร
สาธารณะที่ต้องการค้นหา
เส้ นทาง
ค้ น หาและแสดงเส้ นทางการให้บ ริ การ
สิ ้นสุ ด
รูปที่ 4 การทางานของระบบสาหรับผูใ้ ช้บริ การ

3.3.2 การพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application Development)
คณะผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแอพพลิ เ คชัน ของระบบ PSU eBusให้
สามารถทางานได้ตามที่ออกแบบไว้ในหัวข้อที่ 3.3.1 โดยมีข้ นั ตอนการ
พัฒนาดังรู ปที่ 5 ซึ่งสามารถสรุ ปขั้นตอนการพัฒนาออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก
ดังนี้

รู ปที่ 6 ส่วนติดต่อผูใ้ ช้สาหรับบันทึกตาแหน่งรถโดยสารสาธารณะ
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จากรู ปที่ 6 แสดงให้เห็ นภาพหน้าจอติ ดต่อสาหรับพนักงาน
ขับรถโดยสารสาธารณะโดยแสดงรายชื่ อของพนักงานขับรถทั้งหมดใน
หน้าแรก พนักงานขับรถทุกคนจาเป็ นต้องยืนยันตัวตนก่อนให้บริ การรถ
โดยสารสาธารณะและถือเป็ นการเริ่ มต้นการทางานของระบบ PSU eBus
ส่ ว นรู ปที่ 7 เป็ นตัว อย่ า งหน้ า จอติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านส าหรั บ
ผูใ้ ช้บริ การโดยคณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบให้สามารถแสดงผลได้ท้ งั สมาร์ ท
โฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถใช้
งานระบบPSU eBusได้สะดวกและรวดเร็ ว โดยหน้าจอจะแสดงตาแหน่ง
ของรถโดยสารสาธารณะแต่ ล ะสายตามสี ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป หาก
ผูใ้ ช้บริ การเลือกจุดปลายทางที่ตอ้ งการแล้ว ระบบ PSU eBusจะดึงข้อมูล
ตาแหน่งปั จจุบนั ของผูใ้ ช้บริ การและรถโดยสารสาธารณะสายที่ผ่านจุด
ปลายทาง มาประมวลผลและแสดงเส้นทางพร้อมทั้งป้ ายหยุดรถให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 8

ก) หน้าจอบนสมาร์ทโฟน

รู ปที่ 8 ตัวอย่างการแสดงผลเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ

4. การติดตั้งและทดสอบระบบ PSU eBus
เมื่ อพัฒนาระบบ PSU eBusเสร็ จสิ้ น แล้ว คณะผูว้ ิ จยั ได้น า
ระบบไปติดตั้งและทดสอบระบบ โดยอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้

4.1 การติดตั้งระบบ
คณะผูว้ ิจยั ได้นาระบบPSU eBusมาทดสอบใช้งานกับระบบ
รถโดยสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยนากล่ องที่
บรรจุสมาร์ ทโฟนยี่ห้อ ASUS รุ่ น Phonepad 7 ระบบปฏิบตั ิการ Android
และติดตั้งแอพพลิเคชันสาหรับบันทึกตาแหน่งรถเรี ยบร้อยแล้ว ไปติดตั้ง
ไว้ที่บริ เวณด้านหน้าภายในตัวรถ (ดังรู ปที่ 9) เพื่อให้สมาร์ ทโฟนสามารถ
รับส่ งสัญญาณA-GPS ได้ชัดเจนที่สุด ขณะเดี ยวกันคณะผูว้ ิจยั ได้ติดตั้ง
เครื่ อง GPS Tracking ยี่ห้อ Garmin รุ่ น GPSMaps 60cxs [20]เพื่อ
เปรี ยบเทียบตาแหน่งของรถที่ได้จากอุปกรณ์ท้ งั สองประเภท โดยผลการ
เปรี ยบเทียบจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
ในส่วนของแอพพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้บริ การ คณะผูว้ ิจยั ได้นา
แอพพลิเคชันPSU eBusไปติดตั้งบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบตั ิการ iOS
และAndroid โดยได้ความอนุ เคราะห์ ในการทดสอบแอพพลิ เคชันบน
สมาร์ ทโฟนจากภาควิช าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซ่ ึ งเป็ นสมาชิ กในการพัฒนา
แอพพลิเคชันของสมาร์ ทโฟนทั้ง 2 ระบบปฏิบตั ิการอยูแ่ ล้วส่ งผลให้แอพ
พลิเคชัน PSU eBusสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาร์ ทโฟนที่ใช้ในงานวิจยั
เท่ า นั้น เมื่ อ แอพพลิ เ คชั น PSU eBusสามารถท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ คณะผูว้ ิจยั จะเปิ ดให้ ผูใ้ ช้บริ ก ารสามารถดาวน์โหลดได้
แบบสาธารณะต่อไป

ข) หน้าจอบนแท็บเลต

สมาร์ ทโฟน

Antenna
GPS Tracking

ค) หน้าจอบนเว็บบราวเซอร์
รูปที่ 7 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้สาหรับผูใ้ ช้บริ การ
รู ปที่ 9 การติดตั้งกล่องบรรจุสมาร์ ทโฟนและ GPS Tracking
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4.2 ผลการทดสอบระบบ
คณะผู้วิ จ ัย ได้ท ดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการท างานและความ
ถูกต้องของระบบที่พฒั นาขึ้นทั้งหมด โดยได้ทดสอบใน 3 ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย 1) ความถูกต้องและแม่นยา 2) ความเสถียรของระบบ และ3)
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลตาแหน่งของรถโดยสารสาธารณะ
ที่ได้จากอุปกรณ์ GPS Tracking โดยบันทึกค่าตาแหน่งทุกๆ 5 วินาที และ
จากระบบ PSU eBus (รู ปที่ 10) พบว่า ระบบ PSU eBusที่ คณะผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้น (รู ปที่ 10 ข) สามารถระบุตาแหน่ งของรถได้ถี่กว่าการใช้ GPS
Tracking (รู ป ที่ 10 ก) เนื่ อ งจากระบบระบุ ต าแหน่ ง ได้ถู ก พัฒ นาขึ้ น ให้
สามารถเลือกบันทึกตาแหน่งทุกครั้งเมื่อรถมีการเคลื่อนที่ หรื อบันทึกเมื่อ
ถึงเวลาที่กาหนด (5 วินาที)
เมื่อพิจารณาความถูกต้องและแม่นยา คณะผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูล
ตาแหน่งรถที่ให้บริ การในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เป็ นเวลา 3 อาทิตย์ และ
แบ่งการเก็บข้อมูลเป็ น 3 ช่วง คือ ช่ วงที่ 1 เวลา 07:30-09:30 น. ช่ วงที่ 2
เวลา 12:00-13:00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 15:30-17:30 น. เนื่องด้วยข้อจากัด
ของจานวนหน้าในบทความ คณะผูว้ ิจยั จึ งนาตัวอย่างข้อมูลตาแหน่ งรถ
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อนระหว่างระบบ
GPS Tracking และระบบ PSU eBusจากทุกข้อมูลการสารวจมาสรุ ปใน
ตารางที่ 4 จากผลการศึกษา พบว่า ค่าความคลาดเคลื่ อนของตาแหน่ งรถ
โดยใช้ระบบ PSU eBusที่คานวณจากทฤษฎีของ Haversineอยูท่ ี่ 15 เมตร
ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความคลาดเคลื่ อนของ GPS Tracking ที่ระบุไว้ในคู่มือ
การใช้งานอุปกรณ์ คือ 10 เมตร [20]

ข)ใช้ระบบ PSU eBus

ก)ใช้GPS Tracking

ความคลาด เคลื่อน

รู ปที่ 10 ตาแหน่งรถโดยสารฯ จากGPS Tracking และระบบPSU eBus
40
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รู ปที่ 11 ความเคลื่อนเฉลี่ยระหว่าง GPS Tracking กับPSU eBus

ตารางที่ 4 เวลา ตาแหน่งและค่าความคลาดเคลื่อนของGPS Tracking กับ สมาร์ ทโฟนของ PSU eBus
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เมื่ อพิจารณาค่ าความคลาดเคลื่ อนของตาแหน่ งรถโดยสาร
สาธารณะในแต่ละป้ ายหยุดรถ (รู ปที่ 11) พบว่า ข้อมูลตาแหน่ งบางจุดมี
ความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสู ง เช่ น จุดจอดที่ 1 และ 9 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
ปั จจัยในหลายๆ ด้าน เช่ น ความถี่ ในการรับส่ งสัญญาณ A-GPS สภาพ
อากาศที่ไม่โปร่ งใส อาคารหรื อต้นไม้ที่บดบังสัญญาณโทรศัพท์ เป็ นต้น
ด้านความเสถียรของระบบ คณะผูว้ ิจยั ได้นาระบบ PSU eBus
ไปติ ดตั้งไว้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ เ ป็ นระบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud
Server) จึงทาให้มีความเป็ นไปได้นอ้ ยที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจะหยุด
ทางาน และสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ใช้บริ การอินเทอร์เน็ต
3G ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งถือเป็ นอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรในปั จจุบนั
ส่ ง ผลให้ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งไม่ ข าดหาย ในส่ ว นของการใช้
พลังงานของสมาร์ ทโฟน คณะผูว้ ิ จยั ได้บนั ทึ ก ค่าการใช้งานแบตเตอรี่
ของสมาร์ทโฟนไว้ท้งั ก่อนและหลังการทดสอบ พบว่า ในแต่ละรอบสาย
การเดิ นรถ สมาร์ ทโฟนใช้พลังงานไปเพียงร้ อยละ 2 ของความจุข อง
แบตเตอรี่ ท้ งั หมด
ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน คณะผูว้ ิจยั ได้สุ่มสารวจความ
พึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง าน 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป พบว่า ผูใ้ ช้งานทั้งสองกลุ่ มมีความ
พอใจในระดับหนึ่ ง และมีข ้อเสนอแนะให้ปรับปรุ งแอพพลิ เ คชันและ
หน้าจอการใช้งานให้ครอบคลุมและสะดวกต่อการใช้งานให้มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ
ระบบคมนาคมขนส่งมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนิ นชี วิตและการพัฒนาพื้นที่รวมทั้งเศรษฐกิจของเมือง อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถ
ส่วนตัวทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ก่อให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดและปั ญหามลพิษต่อสังคมตามมาเช่ นกัน บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางแบบไร้เครื่ องยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็ นกรณี ศึกษา โดยเน้นศึกษารู ปแบบการเดินเท้า
และการใช้จกั รยานเป็ นหลัก คณะผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการสารวจข้อมูลการเลือกรู ปแบบการเดินทางภายใต้สถานการณ์สมมติ (Stated Preference)
เพื่อสุ่ มสัมภาษณ์ตวั อย่างนักศึกษาและบุคลากรจานวน 400 คน และนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทางหลายทางเลื อก
แบบโลจิต จากผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง เป็ นสองปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนรู ปแบบการเดิ นทางมาเป็ นเดิ นเท้า
และการใช้จกั รยาน โดยหากมีมาตรการที่สามารถเพิ่มระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางด้วยรถส่ วนตัวให้สูงขึ้น เช่ น การจากัดพื้นที่และการเก็บ
ค่าที่จอดรถ เป็ นต้น จะทาให้มีคนเปลี่ยนมาเดินเท้าและใช้จกั รยานมากขึ้น

คาสาคัญ: การเดินทางแบบไร้เครื่ องยนต์, แบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทาง, แบบจาลองโลจิต
Abstract
The transportation system is essential to daily life and the development of land use and economy in the city. However, the travels by
private vehicles, both motorcycle and passenger car, consequently generate traffic congestion and pollution problems to society. The objective of this
paper is to study the factors affecting on the increase of non-motorized transport in the Prince of Songkla University, Hat Yai campus. Walking and
cycling were primarily focused in this study. The researchers applied the State Preference technique to interview the samples from 400 students and
staff. Then, multimodal transport models were developed based on the logit model. The results showed that the travel time and travel cost are two
major contributing factors affecting a modal shift to walking and cycling. The higher travel time and travel cost of private vehicles by implementing
such a measure, e.g. , parking area limitation, or parking pricing, the higher travelers would shift to walking and cycling.

Keywords: Non-motorized Transports, Mode Choice Model, Logit Model
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1. คานา
ก า ร เ ดิ น ท า ง แ บ บ ไ ร้ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ( Non-motorized
Transportation) หมายถึ ง การเดิ น ทางในชี วิ ต ประจ าวัน ที่ เ น้ น การใช้
พลังงานจากคนเป็ นหลัก โดยปราศจากการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้ า และ
พลัง งานจากน้ ามัน ฟอสซิ ล เช่ น การเดิ น เท้า หรื อการปั่ น จัก รยาน
เป็ นต้น การเดินทางแบบไร้เครื่ องยนต์ถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเที ยบกับรู ปแบบการ
เดิ นทางอื่นๆ เช่ น การใช้รถส่ วนตัว และยังส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพของผูค้ น
และสิ่ งแวดล้ อ มภายในสั ง คมนั้ นๆ เนื่ อ งจากการเดิ น ทางแบบไร้
เครื่ องยนต์ช่ วยลดการปล่ อยก๊าซมลพิษและก๊าซเรื อนกระจกของภาค
คมนาคมขนส่ง ที่จะส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ (KEEI, 2010)
จากการทบทวนกรณี ศึกษาของหลายเมืองใหญ่ในต่างประเทศ
เช่น กรุ งอัมสเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ ก เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย เมืองคูริติบา ประเทศบราซิ ล
พบว่ า ผูค้ นนิ ย มใช้รถจัก รยานเพื่อ การเดิ นทางในชี วิต ประจาวัน เป็ น
จานวนมาก (Hal Amen, 2011) และมีอีกหลายเมืองที่ประสบความสาเร็ จ
ในการรณรงค์ให้ผคู้ นหันมาใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทางมากยิง่ ขึ้น
สาหรับประเทศไทยในปัจจุบนั พบว่า ผูค้ นตื่นตัวและนิ ยมใช้
รถจักรยานเพิ่มมากยิ่งขึ้ น และได้มี การก่ อตั้งชมรมจัก รยานต่ างๆ เพื่อ
รณรงค์ให้มีการใช้จกั รยานและทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปั่ นจักรยาน
อาทิเช่น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ งประเทศไทย (Thai Cycling Club)
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ (เชี ยงใหม่) สาหรับหาดใหญ่ได้มีชมรมจักรยาน
เกิดขึ้นเช่ นกัน ได้แก่ ชมรมจักรยานหาดใหญ่ (Hat Yai Cycling) ชมรม
จักรยานมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (PSUbike) และอื่ นๆ อีก หลาย
ชมรม แต่ ถึ งกระนั้นวัตถุ ประสงค์หลัก ของการใช้จกั รยานในปั จจุบนั
ยัง คงเพื่ อ การออกก าลั ง กายมากกว่ า การใช้ เ พื่ อ การเดิ น ทางใน
ชีวิตประจาวัน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ถื อว่า
เป็ นสังคมขนาดใหญ่ระดับหนึ่ ง มีพ้ืนที่ประมาณ 1.1 ตารางกิโลเมตร แต่
กลับมีจานวนนักศึกษาและบุคคลากรรวมกันมากกว่า 30,000 คน จาก
การศึก ษาสัด ส่ วนการใช้ยานพาหนะในการเดิ นทางภายใน ม.อ. ของ
ศุภกร สุ ทธิ พนั ธ์ (2557) ดังรู ปที่ 1 พบว่า นักศึกษาและบุคคลากรภายใน
ม.อ. ส่วนใหญ่เกือบ 3 ใน 4 ยังคงนิยมและคุน้ ชินกับการใช้รถส่ วนตัว ทั้ง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ มี เพียงร้อยละ 1.91 ที่ใช้รถจักรยานในการ
เดิ นทาง ส่ วนผูเ้ ดิ นเท้าพบว่า มี สัด ส่ วนประมาณร้ อยละ 21 ซึ่ งถื อว่ามี
พอสมควร เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้นา
รถส่ วนตัวมาใช้ภายในวิทยาเขต ประกอบระยะทางการเดิ นทางภายใน
วิทยาเขตที่ไม่ไกลมากนัก (ระยะทางเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร ส่ วนระยะ
ทางไกลสุดประมาณ 1.5 กิโลเมตร)

รู ปที่ 1 สัดส่ วนการใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางภายใน ม.อ.
อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ให้มีการเดินทางแบบไร้เครื่ องยนต์
เช่ น การเดิ นเท้า และการใช้จกั รยาน ภายใน ม.อ. วิ ท ยาเขตหาดใหญ่
ยัง คงเป็ นความท้า ทายส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง บทความนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยและมาตรการส่งเสริ มการเดิ นทางแบบไร้
เครื่ องยนต์ ภายใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็ นกรณี ศึกษา
บทนี้ ป ระกอบด้ว ยทั้ง หมด 5 หัว ข้อ ได้แ ก่ 1) ค าน า
2) ทบทวนวรรณกรรม 3) วิธีการศึกษา 4) ผลการศึกษาและอธิ ปรายผล
5) การประยุก ต์ใ ช้แ บบจ าลองในการทดสอบนโยบาย/มาตรการ
6) สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ และ 7) กิตติกรรมประกาศ

2. ทบทวนวรรณกรรม
วราลักษณ์ และสาธิ ดา (2555) ได้ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ ม
การใช้ จ ัก รยานภายใน 5 มหาวิ ท ยาลัย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศู น ย์รั ง สิ ต ) มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร (พระราชวัง สนามจัน ทร์ ) และ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้แบบสอบถามสุ่มสารวจข้อมูลความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ที่ใช้และไม่ใช้จกั รยาน จากผล
การศึกษา พบว่า รู ปแบบการเดิ นทางมีท้ งั การขี่จกั รยาน การขับรถยนต์
การขับรถจัก รยานยนต์ การเดิ น เท้า และการใช้ร ถบริ ก ารสาธารณะ
สาหรับการใช้จกั รยาน พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิ ดลนิ ยมใช้
จัก รยานที่ ค่ อ นข้า งมาก แต่ นัก ศึ ก ษายัง ตระหนัก ในผลดี ข องการใช้
จักรยาน อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยที่ไม่
ใช้ จ ัก รยาน คื อ อากาศที่ ร้ อ นและบางช่ ว งมี ฝ นตก ส่ ว นปั ญ หาและ
อุปสรรคของการไม่ใช้จกั รยาน ได้แก่ 1) ความไม่ปลอดภัยของการใช้
จักรยานในการเดินทาง 2) โครงข่ายเส้นทางจักรยานไม่เชื่ อมโยงต่อเนื่ อง
3) เส้นทางจักรยานไม่สนับสนุนการใช้งาน 4) การขาดความตระหนักใน
ความสาคัญการใช้จกั รยาน 5) การขาดการสนับ สนุ น จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ 6) การขาดแคลนจุดจอดรถจักรยาน จากทั้ง 5 มหาวิทยาลัย
ข้างต้น มีเพียงมหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่มีประเด็นเรื่ องจุดจอดรถจักรยานบาง
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พื้นที่ ขาดร่ มเงา จุดจอดไม่มีระเบียบ และขาดแคลนการปรับปรุ งระบบ
การให้บริ การรถจักรยานสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการ
มาตรการในการส่ งเสริ มการใช้จกั รยานจากการศึกษาข้างต้น
ประกอบด้วย การจัดทาทางจักรยานให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมาก
ขึ้น การปรับปรุ งจุดจอดรถจักรยานและเส้นทางจักรยานที่มีอยูแ่ ล้วให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ วนนโยบายในการส่ งเสริ มการใช้จกั รยาน ได้แก่
การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้จกั รยานภายในมหาวิทยาลัย การ
ก าหนดแผนและนโยบายในการส่ งเสริ ม การใช้จ ัก รยานและเป็ นการ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางมาตรการควบคุมการจอดรถ
ส่วนตัว ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริ การรถจักรยานสาธารณะ
จิราคม สิ ริศรี สกุลชัย และคณะ (2551) ได้ศึกษาผลสนองต่อ
มาตรการการจัดการอุปสงค์การเดินทางโดยประยุกต์ใช้แบบจาลองแบบ
มิกซ์โลจิต (Mixed Logit) กับกรณี ศึกษาการใช้ค่าธรรมเนี ยมการเข้าพื้นที่
เขตเมืองเชี ยงใหม่ มาตรการดังกล่าวเป็ นการจัดการกับอุปสงค์ของการ
เดินทาง (Transportation Demand Management, TDM) ที่เป็ นยุทธศาสตร์
หนึ่ งที่ใช้ในการแก้ปัญหาการจราจรในต่างประเทศ TDM เกี่ ยวข้องกับ
การใช้ทรัพยากรด้านการขนส่ งที่ มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์อย่างคุ ม้ ค่า โดย
สนับสนุ นมาตรการที่ส่งเสริ มการใช้ระบบขนส่ งมวลชน และการสร้าง
ข้อจากัด ให้ก ับการใช้รถส่ วนบุ ค คล ในการศึ ก ษาดังกล่าวได้แ บ่ งงาน
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การศึกษาทัศนคติการยอมรับต่อมาตรการ TDM
ต่างๆ ของประชาชนในเมืองเชี ยงใหม่และปั จจัยทางทัศนคติการยอมรับ
และ 2) การสร้ างแบบจาลองการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางเพื่อศึ ก ษา
กระทบต่อพฤติ ก รรมการเลื อกการเดิ นทาง เมื่ อมี ก ารนามาตรการเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการเข้าพื้นที่ เขตเมื องเชี ยงใหม่ ค่าธรรมเนี ยมการจอดรถ
และการสนับสนุนการใช้รถโดยสารสาธารณะโดยการปรับปรุ งคุณภาพ
การให้บริ การ จากผลการประยุกต์ใช้แบบจาลองการเลื อกรู ปแบบการ
เดินทางที่พฒั นาขึ้น พบว่า ทั้งสองมาตรการสามารถลดจานวนผูเ้ ดิ นทาง
โดยรถส่ วนตัวลงได้ร้อยละ 27-73 โดยผูเ้ ดิ นทางจะเปลี่ ยนไปเลื อกการ
โดยสารโดยการใช้รถร่ วมกัน (Carpool) และรถบัส ผลจากการคาดการณ์
โดยแบบจาลองสามารถสรุ ปได้ว่ามาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมสามารถ
ลดจานวนผูเ้ ดินทางด้วยรถส่ วนตัวได้อย่างมีนยั สาคัญ
ปิ ยณัฐ จันโทสุทธิ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาการดาเนิ น
โครงการรถประจาทางด่วนพิเศษภายในเขตเมืองขอนแก่น เพื่อสนับสนุน
ให้เมืองขอนแก่นเป็ นเมืองคาร์ บอนต่า โดยในการศึกษาได้ประเมินการ
ลดการปล่ อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) จากภาคการคมนาคมใน
สถานการณ์ จ าลองที่ ห ากเมื อ งขอนแก่ น มี โ ครงการรถประจ าทาง 3
รู ปแบบ ได้แก่ 1) รถประจาทางขนาดเล็ก 2) รถประจาทางด่วนพิเศษที่ไม่
มีระบบเสริ ม (Feeder) และสถานที่จอดแล้วจร (Park & Ride) และ 3) รถ
ประจาทางด่ วนพิเศษที่ มีระบบเสริ มและสถานที่ จอดแล้วจร นอกจากนี้
ในการศึ ก ษาดัง กล่ า วได้ มี ก ารเปรี ยบเที ย บปริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการคมนาคมระหว่างปี ฐาน (พ.ศ. 2555) กับ

ปี อนาคต (พ.ศ. 2565) และได้แบ่งสถานการณ์จาลองในการศึกษาเป็ น 4
สถานการณ์ ประกอบด้วย 1) กรณี ไม่ ด าเนิ น การใดๆ 2) กรณี ดาเนิ น
โครงการรถประจาทางขนาดเล็ก 3) กรณี ดาเนิ นโครงการรถประจาทาง
ด่วนพิเศษที่ไม่มีระบบเสริ มและสถานที่จอดแล้วจร และ 4) กรณี ดาเนิ น
โครงการรถประจาทางด่วนพิเศษที่มีระบบเสริ มและสถานที่จอดแล้วจร
จากผลการศึกษา พบว่า ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของปี
ฐานเท่ากับ 22.91x104 ตัน-คันต่อปี และปี อนาคตกรณี ไม่ดาเนิ นการใดๆ
เท่ ากับ 23.93x104 ตัน -คัน ต่ อปี ส่ วนกรณี ที่ มี รถประจาทางด่ วนพิ เ ศษ
ให้บริ การในแต่ละสถานการณ์ มีค่าเท่ากับ 22.59x104, 20.78x104 และ
17.63x104 ตัน-คันต่อปี ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละสถานการณ์
กับ กรณี ไม่ ด าเนิ น การใดๆ พบว่ า รถประจ าทางทั้ง 3 รู ปแบบมี
ประสิ ทธิ ภาพในการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้
ร้อยละ 5.56 13.16 และ 26.32 ตามลาดับ ซึ่ งรู ปแบบรถประจาทางด่วน
พิ เ ศษที่ มี ร ะบบเสริ มและสถานที่ จ อดแล้ ว จร เป็ นรู ปแบบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุดในการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ศุภกร สุ ทธิ พนั ธ์ และคณะ (2557) ได้พฒั นาแบบจาลองการ
เลือกรู ปแบบการเดินทางระหว่างรถส่ วนบุคคลกับรถโดยสารประจาทาง
ภายในม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยคณะผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบจาลองการ
เดินทางแบบโลจิตสองทางเลือก (Binary Logit Model) จากข้อมูลที่ได้
จากการสารวจสภาพการเดิ นทางในกรณี ปัจจุบนั และในกรณี สมมติของ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและบุคลากร ผลจากศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีต่อการ
เลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง ประกอบด้วย เวลาในการเดิ นทางของรถบัส
โดยสาร เวลาในการรอรถบัสโดยสาร ค่ าโดยสาร เวลาในการเดิ นทาง
และค่าใช้จ่ายของรถส่วนบุคคล
สุ เมธ เดชธารงค์ และคณะ (2556) ได้พฒั นาแบบจาลองการ
เลือกประเภทการเดิ นทางระหว่างยานพาหนะส่ วนบุคคลและรถประจา
ทางด่วนพิเศษ (BRT) ภายในเมืองขอนแก่น โดยได้ศึกษาหาปั จจัยที่มีผล
ต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทาง และสร้างแบบจาลองสาหรับการทานาย
พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ BRT รู ป แบบต่ า งๆ ที่ ส ามารถจะให้ ผู้ใ ช้
ยานพาหนะส่ วนบุคคลเปลี่ ยนรู ปแบบการเดิ นทางมาใช้ BRT จากผล
การศึกษา พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้ BRT ของผูใ้ ช้ยานพาหนะ
ส่ วนบุค คลทั้งสองประเภทมี ความแตกต่ างกัน โดยกลุ่ มที่ เดิ นทางด้วย
รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลให้ ค วามส าคัญ กับ เวลามากกว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
เดิ น ทาง ในทางตรงกัน ข้า ม กลุ่ ม ที่ เ ดิ น ทางด้ ว ยรถจัก รยานยนต์ใ ห้
ความสาคัญกับค่าใช้จ่ายมากกว่าเวลาในการเดินทาง นอกจากปั จจัยเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางแล้ว เพศ อายุ การครอบครองใบอนุญาตขับ
ขี่ และตาแหน่งที่พกั อาศัย ยังเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ BRT
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการศึกษาดังกล่าว พบว่า ถึงแม้จะมีระบบ
BRT ที่มีประสิ ทธิภาพเพียงใด แต่กลุ่มที่ใช้รถส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ยงั คง
ให้ ค วามส าคัญกับ การใช้ย านพาหนะประเภทเดิ ม อยู่ เนื่ องจากความ
สะดวกสบาย และใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า BRT
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อรพันธ์ แหวนเครื อ และคณะ (2557) ได้ศึกษาปริ มาณการใช้
เชื้ อเพลิ งและการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของยานพาหนะส่ วน
บุคคล จากข้อมูลระยะการเดินทางรวมกรณี ศึกษาเมืองหาดใหญ่ โดยการ
สารวจข้อมูลระยะการเดินทาง (Vehicle Kilometer Traveled, VKT) และ
สอบถามพฤติกรรมการเดินทาง ชนิด และปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง จากผล
การศึ ก ษาคาดการณ์ ใ นปี ปั จ จุ บ ัน และอนาคต พบว่ า ปริ มาณการใช้
เชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ รถยนต์นงั่ ส่ วนตัว และรถยนต์บรรทุกส่ วน
บุคคล มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 50.33 61.12 และ 56.39 ตามลาดับ
และเมื่ อ ค านวณปริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ของ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์นงั่ ส่ วนตัว และรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล พบว่า
มี แ นวโน้ม ที่ เ พิ่ มขึ้ น เป็ นร้ อ ยละ 50.38 61.12 และ 56.39 ตามล าดับ
เช่ น กัน และเมื่ อน าผลการคาดการณ์ ป ริ มาณการใช้เ ชื้ อเพลิ ง และการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องเมื อ งหาดใหญ่ เปรี ยบเที ย บกับ
กรุ งเทพฯ นครราชสี มา และขอนแก่น พบว่า เมืองหาดใหญ่ มีปริ มาณการ
ใช้เ ชื้ อ เพลิ ง และปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ สู ง เป็ นล าดับ ต้น ๆ
ดังนั้น การรณรงค์และสนับสนุนการเดิ นทางแบบไร้เครื่ องยนต์ในเมือง
หาดใหญ่ รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึงเป็ นจะต้องเร่ งดาเนิน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ด ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ มาประยุก ต์ใช้กบั วิธี
การศึกษาของงานวิจยั นี้ โดยกล่าวในหัวข้อถัดไป

จากข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะเข้า-ออกวิทยาเขต ของ
นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร (กองอาคารสถานที่ ม.อ., 2556) พบว่ า มี
รถจัก รยานยนต์จานวน 20,974 คัน และรถยนต์ 7,693 คัน ตามล าดับ
ทั้งนี้ ยังไม่รวมนัก ศึก ษาและบุค คลากรที่ ใ ช้ยานพาหนะส่ วนบุค คลซึ่ ง
ไม่ได้จดทะเบี ย นข้างต้น อี ก เป็ นจานวนมาก ซึ่ งส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญหา
การจราจรติ ดขัด ปั ญหาที่ จอดรถไม่เพี ยงพอ ปั ญหามลพิ ษ และปั ญหา
อื่นๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3.2 วิธีการสารวจ
คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งการสารวจข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การ
ส ารวจข้อ มู ล สภาพการเดิ น ทางในสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ( Reveled
Preference หรื อ RP survey) และ 2) การสารวจข้อมูลสภาพการเดินทาง
ภายใต้สถานการณ์สมมติ (Stated Preference หรื อ SP survey) โดยสุ่ ม
สารวจตัวอย่างนักศึกษาและบุคลากรจานวน 400 ตัวอย่าง (ดังรู ปที่ 3)
เพื่อศึ ก ษาถึ งปั จจัย ที่ ส่ ง เสริ ม การเลื อ กการเดิ นทางแบบไร้ เ ครื่ อ งยนต์
ภายในวิทยาเขต โดยพิจารณารู ปแบบการเดินทาง 5 ทางเลือก ได้แก่ การ
เดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถประจาทาง ม.อ.

3. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาของงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย ลักษณะพื้นที่ศึกษา
วิ ธี ก ารส ารวจข้อ มู ล การออกแบบแบบสอบถาม และการพัฒ นา
แบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 3 การสารวจแบบสอบถามกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยาน

3.3 การออกแบบแบบสอบถาม

3.1 ลักษณะพืน้ ทีศ่ ึกษา

ข้อมูลสภาพการเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบนั (RP survey)
ในแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการเดินทางปั จจุบนั
และข้อมูลทัศนคติ โดยรายละเอียดแสดงในหัวข้อที่ 4.
สาหรับข้อมูลสภาพการเดินทางภายใต้สถานการณ์สมมติ (SP
survey) ที่ใช้เพื่อพิจารณาการตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง (จาก 5
ทางเลื อกข้างต้น) ของผูเ้ ดิ นทาง คณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเลื อกเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง เป็ นสองปั จจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบการเดินทาง โดยปัจจัยเวลาได้พิจารณารวมเวลารอและเวลาเข้าถึง
รู ปแบบการเดินทางนั้นเข้าด้วยกัน ส่ วนปั จจัยค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
พิ จ ารณาเพี ย งค่า ใช้จ่ า ยส่ ว นที่ เ พิ่ ม จากการเดิ น ทางโดยปกติ (ไม่ ร วม
ต้นทุนมูลค่ารถและค่าเสื่ อมราคา) เช่น ค่าเชื้ อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ
ต่างๆ และค่าเช่ ารถจัก รยาน เป็ นต้น นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ก าหนดให้
แต่ล ะปั จจัยมี ค วามแตกต่ างกัน 3 ระดับ โดยแสดงรายละเอียดในส่ วน
ถัดไป

มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ (ม.อ.) วิ ท ยาเขตหาดใหญ่
มีพ้ืนที่รวมประมาณ 1.1 ตารางกิ โลเมตร และมีความยาวโครงข่ายถนน
ทั้ง หมดประมาณ 38 กิ โลเมตร จากการพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งจนได้
ยกระดับ เป็ นมหาวิ ท ยาลัย วิ จ ัย แห่ ง ชาติ ส่ ง ผลให้ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ
นักศึกษาและบุคคลากร (ดังรู ปที่ 2) โดยปั จจุบนั มีจานวนนักศึกษาและ
บุคลากรรวมประมาณ 30,000 คน (กองอาคารสถานที่ ม.อ., 2556)

รูปที่ 2 สถิติจานวนนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. (พ.ศ. 2544-2555)
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ตารางที่ 1 สถานการณ์การเลือกรู ปแบบการเดินทาง
รู ปแบบการ
เดินทาง

สถานการณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การเดินเท้า

จักรยาน

จักรยานยนต์

รถยนต์

รถประจาทาง ม.อ.

เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย เวลาเดินทาง ค่าใช้จา่ ย เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย
(นาที)
(บาท)
(นาที)
(บาท)
(นาที)
(บาท)
(นาที)
(บาท)
(นาที)
(บาท)
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
8
8
8
10
10
10

1
2
5
1
2
5
1
2
5

4
3
2
7
6
5
9
8
7

จากการก าหนดข้า งต้น ท าให้ เ กิ ด สถานการณ์ ท างเลื อ กที่
เป็ นไปได้มากมาย อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาตัดสถานการณ์ที่
ผูต้ อบไม่จาเป็ นต้องพิจารณาเนื่ องจากเวลาหรื อค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ของแต่ ล ะทางเลื อ กแตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน จนคงเหลื อ เพี ย ง 9
สถานการณ์ใ นแบบสอบถาม (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1) อนึ่ ง
เมื่ อ พิจารณาเวลาและค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางของแต่ ล ะรู ป แบบการ
เดินทาง จะเห็นว่าระยะเวลาและค่าใช้ใช้ในการเดินทางมีค่าไม่สูงมากนัก
เนื่องด้วยระยะทางของโครงข่ายถนนภายในวิทยาเขตที่ค่อนข้างสั้น

3
5
10
3
5
10
3
5
10

8
7
6
11
10
9
13
12
11

5
10
15
5
10
15
5
10
15

8
9
10
11
12
13
13
14
15

2
1
0
2
1
0
2
1
0

โดยที่ Uin คือ ค่าความพอใจของผูเ้ ดิ นทางคนที่ n ที่ได้จากรู ปแบบ
การเดินทาง i
Vin คือ ส่ วนประกอบตัวแปรอิสระ ของผูเ้ ดินทางคนที่ n จาก
รู ปแบบการเดินทาง i
εin คื อ ส่ ว นประกอบของความพึ ง พอใจแบบสุ่ ม
ของผูเ้ ดินทางคนที่ n จากรู ปแบบการเดินทาง i

3.5 การตรวจสอบและคัดเลือกแบบจาลอง
การตรวจสอบและคัดเลื อกแบบจาลอง เป็ นการทดสอบค่ า
ทางสถิติของแบบจาลองที่พฒั นาขึ้น โดยคณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งการตรวจสอบ
ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย การตรวจสอบความน่าเชื่ อถื อภายใน และ
การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือภายนอกของแบบจาลอง ดังนี้
 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือภายในแบบจาลอง
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อภายในแบบจ าลอง เป็ นการ
ตรวจสอบค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้จากการประมาณค่ าจากผลการส ารวจ
ข้อ มู ล ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย 1) การตรวจสอบ
เครื่ องหมายของสัมประสิ ทธิ์ 2) การตรวจสอบค่านัยสาคัญทางสถิ ติของ
ตัวแปร และ 3) การตรวจสอบระดับความสอดคล้องของแบบจาลอง ดังนี้
1) การตรวจสอบเครื่ อ งหมายของสัม ประสิ ท ธิ์ เป็ นการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเครื่ องหมายสัมประสิ ทธิ์ ที่จะแสดง
ทิศทางของตัวแปรในเชิงเป็ นบวกหรื อลบ โดยที่เครื่ องหมายสัมประสิ ทธิ์
ที่เป็ นบวก หมายถึ ง เมื่อค่าของตัวแปรนั้นสู งแล้ว ค่าความพึงพอใจก็จะ

3.4 การพัฒนาแบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทาง
ในส่ ว นของการพัฒ นาแบบจ าลองการเลื อ กรู ป แบบการ
เดินทาง คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์เพื่ออธิ บายพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง โดยผูเ้ ดิ นทางจะเลื อกเดิ นทางด้วย
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง ก็ต่อเมื่อผูเ้ ดิ นทางได้รับค่าความพึงพอใจและ
ก่ อให้เ กิ ดประโยชน์สู งสุ ดในรู ป แบบการเดิ นทางนั้นๆ ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั
พิจารณาจากปัจจัยเวลาและค่าใช้จ่ายในผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
Ben-Akiva and Lerman (1985) ได้อธิ บายเกี่ ยวกับทฤษฎี
อรรถประโยชน์ โดยใช้ ฟั ง ก์ชั่ น ความพึ ง พอใจ (Utility Function)
ที่ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่วดั ค่าได้ (Systematic Components)
และส่ วนที่ ไม่สามารถวัดค่ าได้อย่างแน่ นอน (Random Components)
ดังสมการที่ (1)
Uin=Vin+εin
(1)
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เพิ่มขึ้นตาม คือเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่เครื่ องหมายสัมประสิ ทธิ์ ที่
เป็ นลบ หมายถึ ง เมื่อค่าของตัวแปรนั้นสู งขึ้ นแล้ว ค่าความพึงพอใจจะ
ลดลง (ทิศทางตรงกันข้าม) ยกตัวอย่างเช่ น เมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่ วนบุคคลที่เพิ่มสู งขึ้น ก็จะทาให้ค่าความพึงพอใจใน
การเลือกเดินทางด้วยยานพาหนะส่ วนบุคคลลดลงนั้นเอง
2) การตรวจสอบค่านัยสาคัญทางสถิ ติข องตัวแปร เป็ นการ
ตีความจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติ โดยการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิ ติจ ะยอมรั บสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ขึ้ นก็ ต่ อเมื่ อค่ า ความน่ าจะเป็ นมี ค่ า
มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ แต่ถา้ น้อยกว่าก็จะปฏิ เสธสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งโดยปกติแล้วนิ ยมกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ร้อยละ 95 โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ t (t-statistics) ของตัวแปร ซึ่ งต้องให้ค่าสถิ ติ t ที่สูง
กว่าค่าสัมบูรณ์ของ 1.96
3) การตรวจสอบระดับความสอดคล้องของแบบจาลอง เป็ น
การตรวจสอบความแม่นยาในการอธิ บาย/พยากรณ์ของแบบจาลอง ใน
การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทางของผูเ้ ดินทาง ซึ่ งสามารถคานวณ
ได้จากสู ตรคานวณดัชนี วดั ความสอดคล้อง (Likelihood Ratio Index)
ดังสมการที่ (2)
L 
(2)
 2  1

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากขั้นตอนและวิธีก ารศึกษาของงานวิ จยั ที่ ได้กล่ าวมาแล้ว
ต่ อ ไปผู้วิ จ ัย ขอเสนอผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา รวมถึ ง การอธิ ป รายผล
การศึกษา

4.1 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสุ่ มสัมภาษณ์แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและ
บุค ลากรภายในวิทยาเขต จานวน 400 ตัวอย่าง สามารถสรุ ป ลัก ษณะ
ทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่างได้ดงั ตารางที่ 2 ซึ่ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศ
หญิง และเพศชาย ในสัดส่ วนร้อยละ 58.59 และ 41.41 ตามลาดับ ส่ วน
ใหญ่ (ร้ อยละ 53.28) อยู่ในช่ วง 21-30 ปี รองลงมา คื อ น้อยกว่า 21 ปี
(ร้อยละ 40.66) และ อื่นๆ (ร้อยละ 6.06)
ตารางที่ 2 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ
เพศ (Gender)

L  0

อายุ (Age)

ρ2 คือ ดัชนีความสอดคล้อง (Likelihood Ratio Index)
L (0) คือ ค่า Log Likelihood Function ในกรณี ที่พารามิเตอร์
ทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์
L (β) คือ ค่า Log Likelihood Function จากค่าพารามิเตอร์
ค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (ρ2) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 0 ถึ ง 1
แบบจ าลองจะมี ค วามสามารถในการอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อค่า ρ2 เข้าใกล้ 1 และโดยปกติ ρ2 ที่ยอมรับได้จะต้องมี
ค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.20
โดยที่

อาชีพ
(Occupation)



การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือภายนอกแบบจาลอง
การตรวจสอบความน่าเชื่ อถื อภายนอกเป็ นการประเมินความ
แม่นยาของแบบจาลองในการอธิ บายหรื อพยากรณ์ก ารตัดสิ นใจเลื อก
รู ปแบบการเดิ นทางของผูเ้ ดินทาง โดยใช้ค่าร้ อยละความถู กต้องในการ
พยากรณ์ (Percentage correctly predicted) ซึ่ งใช้ตวั อย่างข้อมูลจาก
แบบสอบถามการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง ส่ วนที่ เหลื อจากการพัฒนา
แบบจาลอง โดยสามารถคานวณได้ดงั สมการที่ (3)

รายได้ต่อเดือน

N

%correct 

W
n 1

n

(3)

N

โดยที่ Wn คือ ตัวอย่างข้อมูลแบบสอบถามการเลือกรู ปแบบการ
เดินทาง ที่พยากรณ์ถูกต้องด้วยแบบจาลอง
N คือ จานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบแบบจาลอง

การครอบครอง
รถ
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เพศชาย
เพศหญิง
< 21 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
> 50 ปี
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 1
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 2
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 3
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปี 4
นักศึกษาปริ ญญาโท
นักศึกษาปริ ญญาเอก
อาจารย์
บุคลากร ม.อ.
< 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
> 50,001 บาท
ไม่มีรถ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถยนต์

สัดส่ วน
41.41%
58.59%
40.66%
53.28%
4.54%
0.76%
0.76%
20.45%
25.76%
15.91%
4.04%
0.51%
0.25%
1.26%
4.04%
88.67%
10.34%
0.33%
0.00%
0.33%
0.33%
32.75%
7.00%
41.00%
19.25%
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ในส่ วนของรายได้ต่อเดื อน พบว่า ส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 88.67
มีรายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 10,000 บาท รองลงมามีรายได้ 10,001-20,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.34 สาหรับการครอบครองรถของประชากร พบว่า
อันดับหนึ่ งคือ รถจักรยานยนต์ (ร้ อยละ 41.00) อันดับสอง คือ ไม่มีรถ
(ร้ อยละ 32.75) และอันดับสาม คือ มีรถยนต์ (ร้ อยละ 19.25) ส่ วนผูม้ ี
รถจักรยานมีค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 7.00)

4.2 ผลการสารวจข้ อมูลสภาพการเดินทางภายใต้ สถานการณ์
ปัจจุบัน (Reveled Preference, RP)
จากการสุ่ ม สารวจข้อ มู ล การใช้จกั รยานในชี วิ ต ประจาวัน
ภายใน ม.อ. ดังรู ปที่ 4 พบว่า มีเพียงร้อยละ15.40 ที่ใช้จกั รยาน ส่ วนที่ไม่
ใช้ จ ัก รยานมี ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 84.60 โดยวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการใช้
จักรยาน (รู ปที่ 5) เป็ นการใช้เพื่อออกกาลังกาย ร้อยละ 60.85 รองลงมา
คือ ใช้เพื่อการท่องเที่ยว (ร้อยละ 12.92) และอื่นๆ อีกร้อยละ 26.23

รู ปที่ 6 ช่วงเวลาในการใช้รถจักรยาน

รู ปที่ 7 เหตุผลหลักของผูท้ ี่ไม่ใช้จกั รยาน
จากสัดส่ วนผูไ้ ม่ใช้จกั รยานซึ่งมีมากถึงร้อยละ 84.60 (รู ปที่ 4)
คณะผูว้ ิจยั จึงได้สอบถามเหตุผลหลักที่ ไม่ใช้จกั รยาน จากรู ปที่ 7 พบว่า
อันดับหนึ่ ง เป็ นเพราะไม่มี จกั รยานส่ วนตัว (ร้ อยละ 40.35) ซึ่ งถึ งได้มี
เอกชนเข้ามาให้บริ การเช่ ารถจักรยานภายในวิทยาเขต แต่ยงั ไม่สะดวก
และเพียงต่อความต้องการ เหตุผลรองลงมา คือ การขาดสิ่ งอานวยความ
สะดวก เช่ น ที่จอดรถ ทางจักรยาน ซึ่ งจากสารวจพื้นที่ของคณะผูว้ ิจยั
พบว่า จานวนจุ ดจอดรถจัก รยานมี น้ อ ยมาก อี ก ทั้ง ยัง ไม่ มี ท างเฉพาะ
สาหรับจักรยาน ต้องสัญจรบนถนนร่ วมกับรถอื่นๆ รวมทั้งจุดเชื่ อมต่อ
ทางขึ้ น /ทางลงจัก รยานไม่ ได้ม าตรฐาน เหตุผลถัดไปเป็ นด้านสภาพ
อากาศที่ร้อนจัด (ร้ อยละ 17.02) ด้านความปลอดภัยในการใช้จกั รยาน
(ร้อยละ 15.03) และอื่นๆ อีกร้อยละ 8.82
จากการสารวจระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้รถจักรยานภายใน
วิทยาเขตในปั จจุบนั (ดังรู ปที่ 8) จากคะแนน 5 คะแนนเต็ม พบว่า ด้าน
การสนับ สนุ น การใช้จ ัก รยาน มี ค ะแนนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 3.15/5.00
คะแนน รองลงมาคือการปรับภูมิทศั น์ เช่ น การเพิ่มไฟส่ องสว่าง/หลังคา
คลุ ม คิ ด เป็ น 3.08/5.00 คะแนน การอ านวยพื้ น ที่ จ อดรถ จุ ด พัก รถ
เส้นทางจักรยาน และป้ ายจราจร คิดเป็ น 2.92/5.00 2.80/5.00 2.56/5.00
และ 2.19/5.00 คะแนน ตามลาดับ และสุ ดท้ายสาหรับจุดบริ การจักรยาน
เช่ น จุดซ่ อมรถ ที่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยสุ ด เพียง 2.14/5.00
คะแนน ซึ่งโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง

รูปที่ 4 สัดส่ วนผูใ้ ช้รถจักรยาน ภายใน ม.อ.

รูปที่ 5 วัตถุประสงค์ในการใช้จกั รยาน
จากการสารวจช่ วงเวลาที่นิยมใช้รถจักรยาน (รู ปที่ 6) พบว่า
ส่ วนใหญ่ ใช้ช่วงเวลา 18:00-21:00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงเลิ กงาน ดังนั้นการ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยเฉพาะไฟส่ องสว่างจึ ง มี
ความสาคัญยิง่ อย่างยิง่ และรองลงมาคือ ช่วงเวลา 15:00-18:00 น. คิดเป็ น
ร้อยละ 22.39 และช่วงเวลาอื่นๆ อีกร้อยละ 47.76
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มีค่าเท่ากับ 2.389 และ 1.881 บาท/นาที ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณามูลค่า
เวลาของผูใ้ ช้รถประจาทาง ม.อ. และรถจักรยาน กลับพบว่ามีค่าเท่ากับ
3.643 และ 2.791 บาท/นาที ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าสู งกว่าผูใ้ ช้รถส่ วนบุคคล
ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากกลุ่ ม ผู้ใ ช้ ร ถประจ าทางและรถจัก รยานมี ค วาม
คล่องตัวในการเดิ นทางมากกว่ากลุ่มผูใ้ ช้รถส่ วนบุคคล เนื่ องจากภายใน
วิทยาเขตมีการกาหนดให้สิทธิ ในการเข้าสู่ ทางแยก/วงเวียนแก่รถประจา
ทางไปก่อน รวมทั้งกลุ่มผูใ้ ช้รถประจาทางอาจได้รับความรวดเร็ วในการ
เดิ นทางมากกว่ารถส่ วนบุคคล เนื่ องจากไม่ตอ้ งใช้เวลาเพื่อหาที่จอดรถ
เป็ นต้น เช่นเดียวกันกับกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานที่มีมูลค่าเวลาเดิ นทางสู ง อาจ
เนื่องจากความสะดวกและความรวดเร็ วสาหรับการใช้รถจักรยานในการ
เดิ นทางที่ มากกว่ากลุ่ มผูใ้ ช้รถส่ วนบุคคล ซึ่ งไม่ตอ้ งปะสบปั ญหารถติ ด
เช่ น เดี ยวกับรถส่ วนบุ คคล เป็ นต้น อย่างไรก็ ตาม มูลค่าเวลาของการ
เดินทางด้วยรถประจาทาง ม.อ. รถจักรยาน และการเดินเท้า จาเป็ นต้องมี
การศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งสาหรับงานวิจยั ในอนาคตของคณะผูว้ ิจยั

รูปที่ 8 ระดับความพึงพอใช้ต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
ในการใช้รถจักรยาน ภายใน ม.อ.

4.3 ผลการพัฒนาแบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทาง
จากการสารวจแบบสอบถามข้อมูลสภาพการเดินทางภายใต้
สถานการณ์ ส มมติ (SP survey) ผู้วิจ ัยได้ส ร้ า งแบบจ าลองการเลื อ ก
รู ปแบบการเดิ นทางหลายทางเลื อก (Multinomial logit models) ของ
ทางเลื อก การเดิ นเท้า (Walk) รถจัก รยาน (BC) รถจักรยานยนต์ (MC)
รถยนต์ (PC) และรถประจ าทาง ม.อ. (Ebus) โดยก าหนดสมการ
อรรถประโยชน์ข องทั้ง 5 รู ปแบบการเดิ นทาง ดังสมการที่ (4) ถึ ง (8)
ตามลาดับ โดยได้สรุ ปผลการพัฒนาแบบจาลองที่ตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วไว้ในตารางที่ 3
Uwalk
Ubc
Umc
Upc
UEbus

= Constantwalk + β1 (Travel timewalk)
=
β2 (Travel timebc) + β3 (Travel costbc)
= Constantmc + β4 (Travel timemc) + β5 (Travel costmc)
= Constantpc + β6 (Travel timepc) + β7 (Travel costpc)
= ConstantEbus + β8 (Travel timeEbus)+ β9 (Travel costEbus)

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในแบบจาลอง
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constantwalk)
เวลาในการเดินทางของการเดินเท้า (β1)
เวลาในการเดินทางของรถจักรยาน (β2)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรถจักรยาน (β3)
ค่าคงที่ (Constantmc)
เวลาในการเดินทางของรถจักรยานยนต์ (β4)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรถจักรยานยนต์ (β5)
ค่าคงที่ (Constantpc)
เวลาในการเดินทางของรถยนต์ (β6)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรถยนต์ (β7)
ค่าคงที่ (ConstantEbus)
เวลาในการเดินทางของรถประจาทาง (β8)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรถประจาทาง (β9)
จานวนตัวอย่าง
2
ค่าร้อยละการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ในภาพรวมของตารางที่ 3 พบว่า สัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางมี เ ครื่ องหมายลบซึ่ งสอดคล้องกับ สภาพ
ความเป็ นจริ งของสมการอรรถประโยชน์ดงั ที่ได้กล่าวไว้แล้วในขั้นตอน
ของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง อย่างไรก็ตาม ค่าร้ อยละ
การพยากรณ์ ได้อย่างถู ก ต้อ ง (45.75%) ยัง ถื อว่าค่ อ นข้างน้อ ย แต่ เ มื่ อ
พิจารณาค่า 2 เท่ากับ 0.2365 ถื อว่าแบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ้ นนี้ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้งานได้
จากการนาแบบจาลองที่พฒั นาขึ้ นมาวิเคราะห์ หามู ลค่าของ
เวลาในการเดินทางของแต่ละรู ปแบบการเดิ นทาง มูลค่าดังกล่าวสามารถ
อธิบายได้วา่ ผูเ้ ดินทางแต่ละรู ปแบบยอมที่จ่ายเงินเท่าไหร่ เพื่อแลกกับการ
ลดเวลาในการเดิ นทางลง 1 นาที จากผลการศึกษาในตารางที่ 4 พบว่า
มู ล ค่ า เวลาในการเดิ น ทางของผู ้ใ ช้ ร ถยนต์ แ ละผู ้ใ ช้ ร ถจัก รยานยนต์

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ()

t-ratio

+ 4.47890
- 1.03495
- 0.54928
- 0.19679
+ 2.18085
- 0.77979
- 0.41467
+ 5.19859
- 0.70217
- 0.29390
+ 6.69096
- 1.01280
- 0.27798
540
0.2365
45.75%

+14.22
-15.20
-7.06
-5.09
+7.94
-13.99
-11.18
+14.99
-12.62
-10.49
+15.05
-14.84
-2.73

ตารางที่ 4 มูลค่าของเวลา (Value of time)
รู ปแบบการเดินทาง
รถยนต์ (PC)
รถจักรยานยนต์ (MC)
รถประจาทาง ม.อ. (Ebus)
รถจักรยาน (BC)
การเดินเท้า (Walk)
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5. การประยุกต์ ใช้ แบบจาลองในการทดสอบนโยบาย/มาตรการ
จากผลการพัฒนาแบบจาลองการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง
ที่ได้ตรวจสอบความถูก ต้องเรี ยบร้ อยแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้นาแบบจาลอง
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทดสอบมาตรการเพื่อสนับสนุ นให้มีการ
เปลี่ ยนรู ปแบบการเดิ นทางจากรถส่ วนบุ คคล คือรถจัก รยานยนต์ และ
รถยนต์ มาเป็ นรถจักรยาน การเดินเท้า และรถประจาทาง คณะผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอนโยบายทั้งหมด 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการจากัดพื้นที่จอดรถ
รถส่ วนบุ ค คล 2)
มาตรการเก็ บ ค่ า ที่ จ อดรถรถส่ วนบุ ค คล
และ 3) มาตรการเก็บค่าเช่ ารถจัก รยาน โดยแสดงรายละเอี ยดและผล
การศึกษาของแต่ละมาตรการดังนี้

รู ปที่ 10 มาตรการเก็บค่าที่จอดรถส่วนบุคคล
3) มาตรการเก็บค่าเช่ารถจักรยาน
มาตรการเก็ บ ค่าเช่ ารถจัก รยาน เป็ นมาตรการที่ ใ ช้ท ดสอบ
สั ด ส่ ว นการเลื อ กใช้ ร ถจั ก รยาน เมื่ อ มี ก ารเก็ บ ค่ า เช่ า รถจัก รยาน
(บาท/ครั้ ง/วัน ) ซึ่ งท าให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ใ ช้ และใช้ใ นการ
กาหนดราคาค่าเช่ าจักรยานที่เหมาะสม โดยมีผลการศึกษาดังรู ปที่ 11 ซึ่ ง
พบว่า เมื่อมีการเก็บค่าเช่ าจักรยานในอัตราที่ สูงขึ้ น จะเป็ นการไม่ดึงดู ด
ให้คนมาใช้จกั รยานเท่าที่ควร

1) มาตรการจากัดพื้นที่จอดรถรถส่ วนบุคคล
มาตรการจากัดพื้นที่จอดรถของรถส่วนบุคคล เป็ นมาตรการที่
สร้ างข้อจากัดในการใช้รถส่ วนบุ คคล โดยการจากัดพื้นที่ จอดรถส่ วน
บุค คล เช่ น การก าหนดให้รถส่ วนบุคคลจอดได้เ ฉพาะพื้ นที่ บ างพื้น ที่
เท่านั้น หรื อการกาหนดไม่ให้นกั ศึกษานารถส่ วนบุคคลเข้ามาจอดภายใน
คณะของผูใ้ ช้เอง (แต่ท้ งั นี้ ทางวิทยาเขต ควรต้องเสริ มบริ การรถประจา
ทาง ม.อ. จากจุดจอดรถไปยังพื้นที่ต่างๆ) เป็ นต้น ซึ่งทาให้ผใู้ ช้รถส่ วนตัว
ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อหาที่จอดรถ ส่ งผลให้ผใู ้ ช้อาจเปลี่ยนรู ปแบบการ
เดินทาง โดยในรู ปที่ 9 ได้แสดงถึ งสัดส่ วนของผูใ้ ช้ยานพาหนะทั้งหมด
เมื่ อมี ก ารดาเนิ น มาตรการเพิ่ มเวลาในการเดิ น ทาง ซึ่ งพบว่า เมื่ อเวลา
เดิ นทางจากการหาที่จอดรถเพิ่มมากขึ้ น ผูใ้ ช้รถส่ วนตัวจะเปลี่ ยนมาใช้
จักรยานและเดินมากขึ้น

รู ปที่ 11 มาตรการเก็บค่าเช่ารถจักรยาน

6. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งเสริ มการใช้จกั รยานและการ
เดินเท้าซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเดินทางแบบไร้ เครื่ องยนต์ภายใน ม.อ. วิทยา
เขตหาดใหญ่ จากผลการสารวจข้อมูลสภาพการเดินทางในปั จจุบนั ของ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและบุคคลากร พบว่า มีผใู้ ช้จกั รยานในสัดส่ วนที่ยงั
น้อยอยู่ (ร้อยละ 15.4) ส่วนผลจากการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวย
ความสะดวกในการใช้จกั รยาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจปาน
กลางและเห็ นควรเสนอให้ห น่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องพิ จารณาปรั บปรุ งสิ่ ง
อานวยความสะดวกโดยเฉพาะด้า นความปลอดภัยในการใช้จกั รยาน
คณะผูว้ ิจยั ยังได้สารวจข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทาง (การ
เดิ นเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสาร ม.อ.) ใน
สถานการณ์สมมติ ที่มีเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่แตกต่างกันไป
แล้วนาข้อมูล ที่ ได้ม าพัฒนาแบบจาลองการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง
แบบโลจิต และนาแบบจาลองดังกล่ าวมาประยุกต์ใช้ในการคานวณหา

รูปที่ 9 มาตรการจากัดพื้นที่จอดรถรถส่วนบุคคล
2) มาตรการเก็บค่าที่จอดรถรถส่ วนบุคคล
มาตรการเก็บค่าที่จอดรถรถส่ วนบุคคล เป็ นมาตรการที่สร้าง
ข้อจากัดของผูใ้ ช้รถส่ วนบุคคลด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางด้วย
การเก็บค่าที่จอดรถภายในวิทยาเขต โดยมี ผลการศึกษาดังรู ปที่ 10 ซึ่ ง
พบว่ า เมื่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยในเดิ น ทางจากค่ า ที่ จ อดรถส่ ว นตัว เพิ่ ม มากขึ้ น
จะส่งผลให้ผใู้ ช้รถส่วนตัวจะเปลี่ยนมาใช้จกั รยานและเดินมากขึ้น
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สัดส่ วนการเปลี่ ยนรู ป แบบการเดิ นทางจาก 3 มาตรการที่ ส่งเสริ มการ
เดินทางแบบไร้เครื่ องยนต์ จากการศึกษา พบว่า มาตรการจากัดพื้นที่จอด
รถส่ ง ผลให้ ผูใ้ ช้ร ถส่ วนบุ ค คล (รถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์) เปลี่ ย น
รู ปแบบการเดินทางมาเป็ นการใช้รถจักรยานมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องใช้เวลา
เดิ นทางมากขึ้ น จากการหาที่ จอดรถ ผลการเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบการ
เดิ นทางดังกล่ าวเป็ นไปแนวทิ ศทางเดี ยวกันหากมี การนามาตรการเก็ บ
ค่าที่จอดรถส่ วนบุคคลมาใช้ ในทางตรงกันข้ามกับมาตรการเก็บค่าเช่ า
รถจักรยาน หากมีการเก็บค่าเช่ ารถจักรยานสู งเกิ น 5 บาทต่อครั้ง จะไม่
เป็ นการดึ งดู ดให้ นัก ศึ ก ษาและบุค คลากรหันมาใช้ร ถจัก รยานได้มาก
เท่าที่ควร
ผลจากการศึกษานี้ เป็ นเพียงแนวทางในการวางแผนส่ งเสริ ม
การเดิ นทางแบบไร้ เครื่ องยนต์ใ น ม.อ. แต่ ก ารวางแผนดังกล่ าวจะไม่
สามารถประสบความสาเร็ จได้หากไม่ได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ประเด็นดังกล่าวเป็ นความท้าทายสาหรับการวิจยั ในอนาคต รวมทั้งการ
นาแบบจาลองจากการศึกษานี้ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจาลองการ
เดินทางบนโครงข่ายถนนภายใน ม.อ. เพื่อนาแบบจาลองที่ได้ไปประเมิน
มาตรการด้านอื่นๆ ต่อไป
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Abstract
The main objective that this thesis aimed to accomplish was to lessen the traffic volume in the main
street of Iloilo City by proposing an alternative mode of transportation in the form of a water ferry transport
system. The introduction of the water ferry transport system would not affect the current land traffic routes
along Iloilo City.
The researchers proposed seven stations within the Iloilo River where passengers would embark and
disembark. The placements of the seven stations were based on the adjacent land use and trip attractions
located in each station. The said land uses are trip generating locations along the river such as schools,
malls, and recreational areas. The researchers used travel time analyses onboard jeepneys being the most
common mode of transportation in the city. An origin-destination survey was also done in order to
determine the possible origins and destinations of passengers. The data gathered were then processed in
EMME 4 software in order to analyze the impact of the water ferry system along the roads of Iloilo City.
Additional data were gathered in order to assess whether the public would also patronize the river being a
tourist destination.
The design of the river ferry system was analyzed and presented, and results would show less traffic
congestion, traffic volume, and travel time along the main street of Iloilo City parallel to the river.

Keywords:Alternative Transportation, River Ferry Transport Service, Forecast, Travel Demand,
Transportation
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The researchers assigned 8 ferry service
stations that can be found along the Iloilo River
which can be seen through Figure 1. The
assignment of the said 8 stations was based on
surveying, accessibility and the different landmarks
that is located near the vicinity. The landmarks that
can be located near the vicinity was based by the
range of the impact area per station which was
determined through the program EMME.

1. Introduction
Iloilo City is one of the developing cities in
the Philippines, and with development within a city
the increase in population is inevitable, which leads
to traffic congestion. That is why the researchers
conducted a study to try to lessen the traffic
congestion within the city. The researcher’s
solution--a ferry service transportation that will run
through the Iloilo River.

Figure 1 Impact Area of the Ferry Transit and theAssigned Ferry Transit Stations with the Landmarks near
their vicinities

2. Review of Related Literature

Symposium by Jed Mabilog, Iloilo city's mayor.[2]
Megaworld, a renowned investor and
developer, expressed interest in turning Iloilo River
into a selling point for tourism activities.[3]
The market potential of river cruising in
Iloilo has also been noted as a majestic and
amazing experience in the Philippines and maybe
even in Asia as stated by the Department of Interior
and Local Government of the Philippines.[4]
Various other studies were also researched
for the benefit of the experiment. Topics such as
ferry transportation design, service quality, and
even floating restaurants were investigated through
examination of other scientific works concerning
the aforementioned points.

One of the most valuable sources that this
experiment studied was another experiment with a
very similar premise. In 2014, Frederick Sosuan
studied the feasibility of having a bus rapid transit
(BRT) for Iloilo city.[1] He studied subjects similar
to this experiment such as Iloilo city's traffic
congestion
problem,
statistics
for
travel
characteristics in Iloilo city, and etc. The
researchers were able to convey valuable data from
his work and apply them throughout many stages of
the experiment.
In order to understand the significance of
this study, the researchers read news articles
regarding Iloilo city. It was found out that Iloilo
city was presented at the 16th International River
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3. Methodology
3.1 Primary Data

3.5 Data Interpretation
After analyses of the data using the
aforementioned methods were done, the researchers
input them in the software programs JICA
STRADA and EMME 4. These programs were
used to model the current scenario of the Iloilo City
transport system according to the data received
from the surveys, demographics and statistics thus
allowing the researchers to modify and create new
scenarios that would serve to improve the status of
the transportation system.

The primary means for data gathering in
this experiment was the use of survey
questionnaires. These were handed out to citizens-especially commuters--of Iloilo city and contained
queries pertaining to different aspects of the
transportation system in Iloilo city (e.g. average
travel time, modal choice, trip origins and
destination, etc.)

3.2 Secondary Data

4. Results

In addition to survey questionnaires, the
researchers obtained data from previous studies in
Iloilo City that are related to the experiment.
Furthermore, demographics and statistics were
acquired from several government administrations
that included (but were not limited to) National
Statistics
Office
and
the
Transportation
Management and Traffic Regulation of the Office
of the City Mayor of Iloilo City; data regarding
socio-demographics such as population and growth
rate were gathered from NSO; peak traffic hours,
traffic regulations and other land transportation
related data were gathered from the Office of the
City Mayor of Iloilo City.

Data gathered during the data gathering
period were presented and analyzed in this chapter.
Data that were presented in this chapter include On
Board Data of selected Jeepney routes in Iloilo
City, Survey results with regards to passenger
origin/destination and mode of choice. Secondary
data regarding volume delay function from
previous studies on Iloilo City were utilized in the
study while further analysis was done using the
software EMME 4.

4.1 On Board Data
On board data collected from 5 selected
jeepney routes which connects areas along Iloilo
River were used to determine the passenger volume
carried by a jeepney with respect to its distance
travelled while traversing its designated route and
passenger embarkation and disembarkation along
each jeepney routes.

3.3 Method of Sampling
Stratified random sampling was used by the
researchers for this study. Survey questionnaires
were handed out to random commuters around the
city. The minimum number of samples was
determined using stratified random sampling
methods.

Table 1 On-board Characteristics of Iloilo City

3.4 Data Analysis
Jeepney
Route

The data that were gathered were analysed
through the use of the Four-step approach.

Molo –
Baluarte
Molo –
Timawa
Villa –
Baybay
Villa –
Mohon
Mandurria
o

Ave.Tri
p
Length
(km)

Ave.
Boarding/k
m

Ave.
Passenge
r Vol/km

Averag
e Speed
(kph)

8.86

1.58

9.38

9.57

13.8

0.87

10.23

17.78

10.12

3.56

9.25

8.47

19.26

1.56

18.11

36.33

8.47

0.48

8.69

20.75

4.2 Survey Results
The researchers conducted a survey along
the pathway of Iloilo river, the survey was used to
determine the current mode of transportation that

Figure 2 The Four-Step Approach
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the citizens of Iloilo commonly use, the purpose of
their trip, the amount of fare that they spend per
trip, the average time of their trip, their interest in
ferry transportation their type of ferry preference
and their origin and destination with respect to the
proposed ferry station. The number of respondents
that the researchers were able to gather in this
survey is 300 people.

4.2.3 Trip Fare
The researchers gave a range in the trip fare
where in the respondent spend in going to their
destination as seen above. Based on Table 4 the
most common trip fare that one spends in going
from their origin to their destination was at the
range of P10-P20, while only few of the
respondents spends P41-P50. However the rate of
respondents that spends more than P50 was way
higher to that of the ones who just spends P41-50.

4.2.1 Choice Mode of Transportation
It was seen from Table 2 that out of 300
respondents 77% or 231 of them choose jeepney as
their mode of transportation going to their
destination while the other 10% picked car and the
remaining 13% were distributed among motorcycle,
taxi, walking, tricycle and bus.

Table 4 Trip Fare
Trip Fare
<P10
P10-P20
P21-P30
P31-P40
P41-P50
>P50

Table 2 Choice Mode of Transportation
Mode Choice
Jeepney
77%
Car
10%
Motorcycle 4%
Taxi
3%
Walk
3%
Bus
2%
Tricycle
1%

18%
25%
21%
8%
7%
20%

4.2.4 Average Travel Time
Table 5 indicates that the average travel
time that it takes for the respondent to arrive to
his/her destination by the respondent's chosen mode
of transportation. It was seen from Figure 5.16 that
the top two time range where in the respondent
takes in order for him/her to arrive in his/her
destination were 10-20 minutes and 21-30 minutes.
While there were less than 40 respondents that
takes more than 50 minutes before arriving to the
destination.

4.2.2 Purpose of Trip
Table 3 shows that the respondents purpose
of trip of going out. The most common purpose of
trip that the respondent answered was that their
purpose of trip was to go to school. The next in
ranking was going to work which was somehow
close to the number of respondents whose purpose
was to go to school. Then less than 60 respondents
answered that their purpose of trip was to go
shopping. While the Vacation/Tourism and other
reasons ranked at the bottom two.

Table 5Average Travel Time
Average
Time
<10min
10-20min
21-30min
31-40min
41-50min
>50 min

Table 3 Purpose of Trip
Purpose of Trip
School
39%
Work
38%
Shopping
19%
Tourism
2%
Others
2%

Travel
6%
25%
29%
20%
7%
13%

4.2.5 Ferry Transportation Interest
The researchers introduced a new
transportation system, which was the water ferry
system, to the respondents and asked their opinion
if they will use that mode of transportation if
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established in Iloilo river. Table 6 shows that there
was a big gap between the respondents that were
interested in using the ferry system and to that of
that were not interested and not sure.

Table 7 Type of Ferry Transportation
Ferry Transport Type
Aircon
45%
Non-Aircon
12%
Either
43%

Table 6 Ferry Transportation Interest
Ferry System Interest
Yes
77%
No
4%
Not Sure
19%

The researcher proposed ferry stations
based on the preliminary data that were gathered
and asked the respondent that if ever they would
ride a ferry where will they Embark and where will
they Disembark. Based on Figure 3 most of the
respondents selected Benigno Aquino Ave as the
ferry station to where they will Embark and the
station in Provincial Capitol was most respondent
prefer to embark going to their destination

4.2.6 Type of Ferry Transportation
The researchers also asked the respondents
which type of ferry do they prefer in riding either
it’s an air-conditioned ferry, a non-air-conditioned
ferry, or either of the two would be fine. It was seen
from Figure 5.18 that most of the respondent
wanted an air-conditioned ferry while more than
120 of the respondent answer that they were willing
to ride whether it’s air-conditioned or non-airconditioned and just below 40 respondents
preferred a non-air-conditioned one.

120
Number of Trips

100

103

Embark

83

80

70

60
40
20

Disembark

47

38

35

36 35
25

16

26

24
5

35

16
5

0
Carpenter's Benigno
Jalandoni
Bridge Aquino Ave. Bridge

Dalan Luna

Provincial
Capitol

DFA

Fast Craft
Terminal

Parola

Stations
Figure 3 Embark and Disembark per Ferry station
establishments that could generate and attract trips
such as schools, malls, government offices and the
like. The ferry stations for scenario 2 were shown in
Figure 4.

4.3 Ferry Stations
In scenario 2, the proposed ferry route
consists of 8 ferry stations from right to left. The
placement of the ferry stations were initially
assumed by the researchers based on the nearby
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Figure 4 Ferry stations proposed in Scenario 2

4.4 Growth Factor Analysis
Population in Iloilo City taken from the
National Statistics Office from the past years were
plotted in a scatterplot to get the relationship of the
population vs year. This resulted to the equation:
y = 6.038x – 11707

Table 8 Total Trips and Growth Rate

(1)

wherey is the population in thousand and x
is in years. This equation was used to get the
population for the years 2020 and 2030. The
resulting R-value is 0.995 which shows a high
linear correlation between population and years.

Population in Thousands

Population

y = 6.038x - 11707
R² = 0.991

100
1990

2000 2010
Year

2020

425344
489760
550140

Total Trips
233387.5
272088.9
305633.3

Growth Rate
1.545%
1.17%

EMME 4 was used by the researchers in
order to effectively try out multiple scenarios to the
Iloilo network providing this study a better way to
see results of multiple schemes to solve several
cases of congestions in Iloilo City. EMME 4 was
also able to provide this study several graphs that
were able to help the researchers analyze the effects
of the schemes applied on the Iloilo network.

Linear (Population)

400

0
1980

2014
2020
2030

Household
Number
93355
94521
122253

4.5 EMME 4 Results

500

200

Population

Year
2014-2020
2020-2030

600

300

Year

There are five (5) different scenarios for this
experiment.

2030

Scenario 1: This scenario represents the
current status of the transportation network in Iloilo
City based on the data gathered--the controlled
variable. No alterations have been made to the road
network and no ferry services exist.

Figure 5Population in thousands vs. Time
in Years in Iloilo City
The household sizes per barangay in Iloilo
City were taken from secondary[5] which resulted to
an average of 4.5 members. This was then used to
get the household number for each year. Based on a
previous study in MMUTIS, the average trips
generated per household is 2.5 trips per household.
This was used to get the total trips per year.

Scenario 2: In this scenario, 8 ferry stations
were added in EMME and JICA. These 8 stations
spanned the majority of Iloilo River from the
entrance to the river to the start of the fishing area
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Scenario 3: The same 8 stations in
scenario 2 were implemented, but two (2) express
lines were added; one bound for Carpenter's Bridge
and the other bound for Parola

Passenger per Peak hour

600

Scenario 4: 7 stations were implemented in
this scenario. Stations 4 and 3 were merged
together on the assumption that it will be more
economical yet similar in efficiency as Scenario 2.

478

500
400
300

252
166

200
88

100

Scneario 5: 10 stations were implemented
in this scenario. The original 8 stations were
implemented but an additional 2 stations are
implemented to the south by the sea.

0
Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5
Scenario

Figure 6 Potential Shift from Private to
Public Vehicle Use

Table 9 Total Passenger Served for the Peak Hour
per Scenario

It can be seen in Figure 6, the potential
number of private car users that would patronize
the use of a more developed public transport system
in Iloilo City with respect to the various scenarios
simulated by the researchers through the use of
EMME4 software. It can be noticed through the
said figure that more than 450 private car users
would be able to make the shift of using a private
car into using the several modes of public
transportation in Iloilo City when scenario 3 is
implemented which involves the proposed 8 station
ferry system with the express lanes.

Total Number of Passengers Served per
Scenario
Scenario Scenario Scenario Scenario
2
3
4
5
935
1045
646
775
The graph below shows the total number of
commuters served for the peak hour per scenario.
Scenario 3 (with the added the express lines)
obtained the most demand with a total of 1045
commuters served at the peak hour. Scenario 2
came in second with 935 passengers served at the
peak hour, 110 commuters less than the third
scenario. Scenario 4 (-1 river ferry station) did not
get that much users, it being utilized by only 646
commuters, far less than the previous two
scenarios. Finally, Scenario 5 (with the extended
line and added stations) came in 3rd with 775
commuters served. Though scenario 5 served a lot
of commuters, the minimal or outright lack of use
of the two added stations has deterred the
researchers from labeling this scenario as
beneficial.

Table 10 Link Volume Comparison per Scenario

Scenari
o
1

Persons/ Hour [Peak Hour]
Dalan
Dalan
B.
Luna
Luna
Aquin
(near
(front
o Ave.
Gaisano
ofUSA)
)
331
388
419

DalanIznar
t
313

2

317

154

244

152

3

278

176

270

149

4

279

177

314

160

5

279

178

318

160

Comparing link volumes in major roads per
scenario it can be seen through table 10 that in B.
Aquino Avenue the most link volume can be seen in
scenario 1 while the least can be seen in scenario 3.
In Dalan Luna road which is a main artery of the
city, the most link volume can be seen in scenario 1
while scenario 2 produces that most reduction in
link volume in the said road. Lastly in DalanIznart
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which runs through the city proper, Scenario 1
again produces the most link volume while scenario
3 results to the least link volume

4.5.2 Scenario with Ferry Service in 2020
and 2030
Scenarios were also produced using EMME
4 where the proposed ferry system was assumed to
be in place in the years 2020 and 2030 to forecast
possible usage of the proposed ferry line of the
researchers considering the same characteristics of
the ferry system in the scenario considering the
year 2014 when the research was conducted. It can
be seen Figure 7 that ferry system that was
proposed by the researchers was heavily used by
the commuters in Iloilo in 2020 and in 2030

4.5.1 Scenario without Ferry Service in 2020
and 2030
Origin destination matrices were used to
describe the Iloilo network in the year 2020 and
2030 through a projection method using a growth
factor. It can be seen that through an increasing
population in the city of Iloilo, it shows that a
higher rate of usage public transport is registered
and due to this, an increasing intensity of
congestion is expected in the year 2020 then in
2030 supported through EMME simulations.
700
600
Passengers

500
400

300
200
100
0
Carpenter's Benigno
Jalandoni
Bridge
Aquino Ave.
Bridge

Dalan Luna

Provincial
Stations Capitol

DFA

Fast Craft
Terminal

Parola

Figure 7 Demands in 2014, 2020 and 2030 per Ferry Station
of the 8 peso fare regardless of the travel time. For
the 12 peso range, 64 percent opted for a ferry
transport if it were 20 minutes shorter than their
usual way of travel and understandably decreasing
for every interval after. Finally, the 15 peso range
won the favor of only 32 percent of correspondents
with the 20 minutes shorter option while the 20
peso range intrigued less than 20 percent.

4.6 Willingness to Use Ferry Transport and
Tourism
The
survey
inquired
about
the
correspondents' willingness to use a ferry transport
system in the hypothetical scenario that there was
on operating in Iloilo River. The results showed that
around 90 percent of the correspondents approved
100% 90% 89%
Respondent Approval (in
Percent)

80%
60%

86%
64%
51%

46%
32%

40%

22%

22%

19%

20%

15%

14%

0%
P8
P8
P8
P12
P12
P12
P15
P15
P15
P20
P20
P20
20min 15min 10min 20min 15min 10min 20min 15min 10min 20min 15min 10min

Flat Rate and Faster in Travel Time in Minutes

Figure 8 Willingness to Use Ferry Transport
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Based on the survey results that can be seen
through Table 11, it shows that different concepts of
tourism attractions that could utilize Iloilo River
would be patronized by Iloilo city residents and
visitors.

proper district and the Iloilo River like malls and
schools that attract high number of trips.
Alleviation of the present congestion along the
roads that are nearby the Iloilo River is instant
product of the application of the Iloilo river ferry
system which would decrease travel time of Iloilo
City commuters on their way to their respective
destinations.

Table 11 Tourism Attractions’ Appeal

Definitely Yes
Yes
Maybe
No
Definitely Not

Floating
Restaurant
36%
41%
16%
6%
1%

Boat
City
Tour
18%
53%
23%
6%
0%

It can also be seen in the EMME 4
simulation results of ferry route from Parola to
Carpenter’s Bridge that there is only a significant
number of passenger embarkations from Provincial
Capitol and Dalan Luna stations with a significant
disembarkation from Benigno Aquino Ave station
before ending the route in Carpenter’s Bridge while
observing the opposite route of Carpenter’s Bridge
to Parola significant embarkations in Carpenter’s
bridge and Benigno Aquino Avenue stations with
significant disembarkations in Dalan Luna and
Provincial Capitol stations can be seen, thus an
express line can be established starting a ferry
service only from Provincial Capitol station and
terminating in Carpenter’s Bridge and vice versa
for the opposite route while also sustaining a line
that serves all the proposed stations from Parola to
Carpenter’s Bridge and vice versa due to potential
demand of passengers from the port areas of Iloilo
City. Applying the use of growth rate analysis to the
results from the simulations-- the researchers
forecasted the demand in the years 2020 and 2030
in order to assess the proposed ferry transport
system's performance in the future.

Fishing
Park
16%
42%
27%
12%
3%

5. Conclusion
Majority of the trips that occur in the city
of Iloilo originate from the outskirt residential areas
of the city and sometimes even municipalities
outside the city going to several establishments of
different types like schools, offices and shopping
malls which most of them are situated in the city
proper district of Iloilo City. These trips made by
commuters of the city tend to accumulate
considerable delay around the city proper district
due to the concentration of vehicles and people
making their way in or out of the city proper
district.
Determining
travel
characteristics
mentioned in the objectives refer to the data factors
obtained in the survey questionnaires (e.g. travel
time, trip fare, origin and destination). In the survey
questionnaire results, 77% of the commuters in the
city choose jeepneys due to the high number of
these jeepneys serving public transport. The high
number of jeepney presence in the city is also the
reason of high congestion in the city most
especially in the city proper district.

Through the survey conducted by the
researchers, it shows that ferry service for tourism
purposes can also be sustained by the City of Iloilo.
Majority of the respondents that were able to
participate during the survey has shown their own
approval of the idea of establishing a ferry service
for tourism purposes. This component of the ferry
service along the Iloilo River can also serve locals
of the city that tends to find new leisure experience
around the city and with the recent entry of
numerous businesses into the city, increasing
willingness to spend by the locals of the city can be
the reason to make the said component of the ferry
service sustainable.

Through the use of the software EMME 4,
survey and simulation results show that a river ferry
system can be sustained by the City of Iloilo due to
the high trip generation and attraction of the zones
around the city proper and most especially the city
proper district. High usage of the river ferry system
that can be seen through EMME 4 simulation is due
to the number of establishments around the city
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Abstract
The purpose of this thesis is to characterize parameters for the design of transport terminals of
shopping malls that could be used in the design of new terminals in Metro Manila in the future. Transport
terminals provided by shopping malls in Metro Manila are widely used transportation hubs by commuters
when going to work, school and personal trips. Several qualitative and quantitative data, such as the waiting
time of both passengers and vehicles, and transport terminal satisfaction survey results from the commuters,
were taken from selected existing transport terminals in shopping malls all around Metro Manila and were
analyzed in order to determine the significant parameters that could be used in the planning of transport
terminals in shopping malls. Through the analysis of the data collected, the significant parameters of each
shopping mall’s transport terminal were identified and discussed. With the regression model generated
where the terminal area is the dependent variable and an interaction between two independent variables (i.e.
waiting time of passengers and total floor area of the mall) was considered, it was found out that it had an
effect on the significance level of the number of passengers inside the terminal.

Keywords: Transport Terminals, Shopping Malls, Regression Modeling, Queuing Diagram, Metro Manila
the vicinity and availability of an empty land which
makes the different public transport terminals
beside shopping malls to have different and unique
traffic and physical layouts. As time progresses,
less and less space is utilized for the use of public
transportation terminals in malls making efficiency
and soundness an important parameter in design
and planning of these terminals.
Different shopping malls in Metro Manila
have different designs for their terminals. These
designs are made by the malls developers
themselves and did not consider all the possible
inefficiencies that can take effect. Identifying the
different parameters that affect the efficiency of
public transport terminals in shopping malls can
help in developing a more effective and sound

1. Introduction
1.1 Background of the Study
Shopping malls have always been the
centers of commuting in Metro Manila. Different
routes going to and coming from shopping malls
are available at times when the mall is open thus
making it convenient for mall-goers without their
own means of travelling (e.g. driving a car) to visit
the mall. Mall developers usually establish public
transport terminals beside shopping malls to attract
and obtain customers. Commuters often use these
terminals to reach different destinations aside from
the shopping mall because of the different routes
and the close proximity of the malls to city centers.
The individual mall developers create and design
their own public transport terminals according to
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facility for the commuters. The unstable or varying
traffic flow inside and surrounding the shopping
mall affect the supply of the Public Utility Vehicles
serving the commuters. The proper designing and
planning of a public transportation terminal would
be a great help in easing traffic in and around the
shopping mall.

1.4 Hypothesis
The group hypothesized that the area
provided for the public transport terminal is highly
correlated to the mall shopping area. On the
presumption that larger shopping areas would
attract more shoppers, it was hypothesized that a
larger terminal would be required in order to
accommodate more passengers due to larger
shopping areas. It was also hypothesized that when
there is a high demand and supply of public
transportation, the satisfaction rating of the
passengers of the terminal is also high.

1.2 Statement of the Problem
As of today, there are no specific planning
parameters for designing public transport terminals
in shopping malls. The planning of designs for
transport terminals lack analysis of quantitative
data such as the waiting time of both the PUVs and
passengers, the hourly arrival and departure rate of
the vehicles, the mall and terminal area, the number
of routes, and the cities that are covered by the
terminal, etc. that may improve the operations
inside the terminal. In usual designs for the
terminals, certain parameters that affect actual
performance of traffic terminals are not taken into
account leading to less efficient public transport
terminals. An in-depth study, analysis, and
characterization of parameters that surround traffic
terminals would allow planners and engineers to
distinguish the different parameters for design that
affect the operations of public transport terminals
near shopping malls.

1.5 Scopes, Limitations, and Delimitations
The data collection was limited to the
commuters and pedestrians who are using public
transport, as their main mode of transportation, with
terminals beside or surrounded by shopping malls,
shops, markets, etc. Variables for data gathering
such as physical description of terminals and
volume of public utility vehicles, arrival and
departure rates, average waiting time if passenger
and public utility vehicle, and traffic characteristics
were collected. Observations were limited during
the shopping malls’ operating hours only. The
group only considered seven big shopping malls in
Metro Manila with a dedicated space for their
transportation terminal and is managed by mall
personnel.

1.3 Objectives of the Study
1.6 Significance of the Study
The identification of planning parameters
could help designers or planners to formulate
effective public transportation terminal plan in
shopping malls and could potentially increase
efficiency of transport terminals and would be
beneficial to most of the entities that are affected by
the terminal. An increase in efficiency would mean
that more passengers would be able to and will be
encouraged to come to shopping malls due to an
easier, faster, and a more convenient commute,
which can generate more income for the shopping
malls. As such, the passengers will have a more
comfortable experience in using these public
terminals due to lesser waiting time and faster
travel time. An increase in terminal efficiency will
also improve the traffic situation in the surrounding
roads. Finally, the research data and analysis will
be useful as a source for future research concerning
transportation terminals in the Philippines.

The primary objective of this study is to
develop
planning
parameters
for
public
transportation terminal design in shopping malls in
Metro Manila.
The specific objectives of the study are:

1. To
characterize
the
public
transportation terminals in terms of
their physical attributes, and supply
characteristics in several shopping
malls in Metro Manila.
2. To identify the parameters that would
affect the physical design of the public
transportation terminals.
3. To obtain the opinion of commuters
through a survey of pedestrians that use
public transportation terminals as input
to the facility design standards.
4. To recommend further study corollary
to this research.
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designs of public transport facilities and similar
public spaces with intensive pedestrian flow. The
research does not only concentrate on walking but
also to pedestrian behavior such as route choice,
performing activities, and boarding and alighting
from public transport vehicles.
Paratransits, such as jeepneys, buses, etc.,
play a big role for the informal sector. Most people
from this sector use paratransits as their mode of
transportation to go to different places. The
different lifestyles, defined in this research by
Okamura et al. based from personal circumstances
such as personal choices etc., are potential factors
for the mode of transportation choice.

1.7 Assumptions

The following are the assumptions of the study:
1. The traffic and pedestrian flow within
the vicinity to be considered vary
throughout the day.
2. It is the prerogative of the mall
developers to provide a PUV terminal
for shopping malls.
3. The pedestrians and commuters have a
pre-trip choice where their activities
and routes are planned beforehand.
2. Literature Review

3. Framework of the Study
3.1 Conceptual Framework

The Department of Transportation of
Beijing Institute of Technology under Li-ya Yao,
et. al. conducted the study regarding a “Concept
Layout Model of Transportation Terminals.” There
are three main categories when conceptualizing the
layout. First, the mapping mechanisms among
demand, function and structure where the data from
the passenger’s engagement to activities done both
inside and outside of the transport terminals are
analyzed. Second is concept layout model. Here the
passenger demand is broken down into sub
demands such as transportation, business, civil
aviation, etc. Last are the constraints of the
transportation concept layout model. In forming a
very detailed and accurate layout design, the
growing elements must also be calculated and
considered. Such are as follows; constraint of time
utility, constraint of distance utility, constraint of
structure utility.
Considering the properties of a successful
public travel network, a study was conducted by
Nielsen et. al. The main point of his study is to be
able to give definition to some basic concepts that
are clearly very useful for public transport planners
when considering to build a high quality public
transport service in their desired location. Some of
the most important properties of the travel network
that Nielsen proposes are to become the backbone
of urban regions in the future. First will be the
importance of service frequency. Second, the
network factor gives implication of the networks
effects on planning of public transport. Certain
locational parameters were to be considered as well
such as in areas like squaresville, medium sized
city, large town, small town, village and station or
express bus stops.
A research done by Daamen (2005) is
about a computational tool that is used to assess the

Fig. 3.1 is conceptual framework of the
study that represents the relationship of each aspect
in the research and it also presents an organized
idea of the study. Below each aspect are the details
and specific topics that will be further discussed.

Fig. 3.1 Conceptual Framework
In identifying the parameters for design for
public transport terminals in shopping malls, certain
variables were considered. The pedestrian waiting
time, current situation of the terminal, its design
and layout, and area were taken into consideration.
Parameters identified that affect the service of the
terminal can be used when designing and laying out
a terminal for all future public transport terminals
in shopping malls which can provide a more
effective flow for the passengers and the public
utility vehicles. An organized public transport
terminal can also attract and encourage more
customers to go to the shopping mall and can
increase its revenue.
3.2 Theoretical Framework
For each public transport terminal, data
variables such as the volume of PUVs, arrival and
departure rates, average waiting time, and
passenger satisfaction were collected along with the
terminal’s physical description. The theoretical
framework (see Fig. 3.2) shows how we can
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identify parameters for the design of transport
terminals from the data collected.

satisfaction rating questionnaire and waiting time
were collected.
The physical description of seven big
shopping malls in Metro Manila were observed and
analyzed.
Through
the
observations
the
characterization of the parameters were determined.
The physical description includes orientation of
public transportation terminals (scattered or
centralized), number of routes coming from and
going to the PUV terminal, the different kinds of
public transportation vehicles, presence of barkers
and security personnel, and the layout of the
terminal.
The satisfaction rating questionnaire was
used to assess the satisfaction of the PUV terminal
users on specific malls they frequent through
commute. This assessment was used to gauge
which malls have better services. The satisfaction
survey includes demographic questions about the
respondent, and the satisfaction rating. The
satisfaction rating was divided into four parts which
included terminal system, physical aspects, safety
and security, and aesthetics. The waiting time of
passengers while in line as well as the waiting time
of the public transportation vehicles of each PUV
terminal were obtained in order to characterize the
terminal’s capacity to serve the passengers.
A multiple regression analysis was used to
determine the relationship of the public
transportation area to the mall area, number of
routes covered, number of available PUV slots,
passenger count, average total waiting time of the
passenger, and the presence of a depot. This was
used to determine how much terminal area is
needed given the different parameters.

Fig. 3.2 Theoretical Framework
The queuing theory for passengers used
follows deterministic queue characteristics wherein
the demand volumes and capacity is known. The
total delay for the terminal is determined by
equation (1) and can be further simplified to be the
area between the arrival and departure diagrams.

dT =

(v - cR )(c - cR )t
2(c - v)

(1)

The average waiting time is the average
amount of time that passengers wait before being
able to board the transport vehicle as well as the
average time a vehicle is waiting in the public
transportation terminal before being filled to
capacity and leaving.

E(w) =

l
m (m - l )

5. Results
5.1 Physical Aspects

(2)

All of the shopping malls observed in
Metro Manila have their public transport terminals
(jeepney and UV Express terminals) in a specific
and single location. However, in SM North Edsa’s
case, its terminals are oriented lengthwise which
will require the commuter to walk more.
The terminal areas vary with the different
terminals observed by the group. All of the
terminals observed have only 1 level of terminal
area which results to a small total area of terminal
when compared to the total floor area of the mall
and parking. Some malls and parking areas have
large floor areas due to the number of floors
allotted for each.

Regression analysis was used to get the
relationship between the dependent variable, in this
case the number of routes in the terminal, and the
independent variables, which are mall floor area,
parking area and public transportation terminal
area.

4. Methodology
In this study, in order to characterize the
different public transportation terminals in
shopping malls in Metro Manila and identify
parameters for design, the physical description,
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0:50:24

Passenger waiting time is different when
comparing the earlier time range, around 4:00pm to
5:00pm, of data gathering which is around 5:30pm
to 7:00pm.
Fig. 5.1 shows the summary of all the PUV
waiting times collated. The Mall of Asia South FX
Terminal has the longest vehicle waiting time
which means that the supply is greater that the
demand. One probable cause of this high demand
but low supply situation is that there is only a
certain number of PUVs that is allocated for a
specific route and when the PUV supply runs out,
the passengers that are in queue have to wait for the
PUVs to go back to the public transport terminal
after taking the earlier passengers to their respective
destinations. Passengers often board the PUV at an
early time and would wait for it to be filled to its
maximum capacity before the PUV could leave the
terminal.
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5.2 Waiting Time
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Fig. 5.2 Average Passenger Waiting Time
The hourly arrival and departure rates
signify a lot of things. One example is, it reflects
the routes being travelled by the public utility
vehicles. PUVs who have farther routes will take
longer time on the road and will result in lesser
arrival cars in the terminal. Another factor that
affects the hourly arrival and departure rate is the
traffic around the vicinity of the terminal. Traffic
slows down vehicles which also result in lesser
arrival and departing cars. Table 1 shows the
summary of the hourly arrival and departure rates.

ATC FX
ECB FX
MOA N Jeep
MOA N FX
MOA S Jeep
MOA S FX
Megamall FX
SMNE Jeep
SMNE FX
SMSM Jeep
Market Jeep
Market FX

Table 1 Hourly Arrival and Departure Rates
Arrival

Departure

Alabang

Fig. 5.1 Average Vehicle Waiting Time

Town Center

Similar to Fig 5.1, Fig. 5.2 shows the
summary of all of the passenger waiting times
collated. Market! Market! has the highest in-queue
line passenger waiting time with a value of 44
minutes and 26 seconds. This indicates that the
queue line for this PUV ride is long and passengers
are waiting in line for long periods of time. On the
other hand, there are no passengers waiting in line
for the SM Southmall terminal. Instead, the PUVs
are the ones waiting for the passengers to arrive at
the terminal.

Lowest

and SM Mall

SM Mall of
5

of Asia South

Asia South

5

FX terminal

FX terminal
Highest

Megamall

5.3 Satisfaction
Results

85

Rating

Megamall

86

Questionnaire

The weighted average of the questionnaire
results were taken by assigning a specific weight
for each answer (5 = 2, 4 = 1, 3 = 0, 2 = -1, 1 = -2)
the weight is then multiplied to the corresponding
number of answer per question per mall and
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divided by the number of respondents to get the
average. This means that the transportation terminal
with the highest number for each question will be
the most recommended aspect of the specific
terminal.
Table 2 to Table 5 show the weighted
average of each question in each terminal where the
weighted average of the best terminal in each
question is highlighted. The actual average waiting
times found in Table 6 is the average of all
passenger waiting times collected in a specific mall
which means terminals with two or more PUV
types were averaged together. The performance of
the terminal can be assessed through the actual
average passenger waiting times. The shopping
mall with a lower actual average waiting time
would mean that it has a better performing
transportation terminal. The physical satisfaction
rating is the weighted average of the physical
aspects, safety and security, and aesthetics.

Malls

Walking
distance

Roofing

Space

Market!
Market!

0.88

0.50

-0.38

MOA

0.90

0.80

0.60

Megamall

0.59

0.71

0.00

North Edsa

0.42

0.55

-0.11

Southmall

1.11

0.22

0.33

Table 4 Weighted Average of Question 7-10 and
Transportation Terminal

Table 2 Weighted Average of Question 1-3 and
Transportation Terminal

Malls

Ameni
-ties

Lighting

Security

Pathways

ATC

-0.33

0.11

0.00

-0.67

ECB

-0.18

0.18

0.29

0.12

Malls

Waiting
time

Payment
system

Alighting
and riding

Market!
Market!

0.13

0.50

0.63

1.00

ATC

-0.44

-0.22

-0.78

MOA

-0.15

0.35

0.70

0.65

ECB

-0.47

0.53

0.29

-1.00

0.59

0.71

0.41

Market!
Market!

Megamall

-0.13

0.38

-0.13

-0.45

0.32

0.47

0.32

MOA

0.50

0.80

0.55

North
Edsa

Megamall

0.24

0.35

0.35

Southmall

-0.22

0.33

0.44

0.67

North Edsa

-0.03

0.39

0.24

Southmall

0.78

1.00

0.33

Table 5 Weighted Average of Question 11-13 and
Transportation Terminal

Table 3 Weighted Average of Question 4-6 and
Transportation Terminal
Walking
distance

Roofing

ATC

-0.44

-0.33

-0.78

ECB

0.41

0.94

-0.41

Malls

Malls

Cleanliness

Landscape

Beautification

ATC

-0.44

-0.44

-0.44

ECB

0.00

-0.29

-0.65

Market!
Market!

0.38

0.13

0.25

MOA

0.70

0.40

0.00

Space
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Malls

Terminal
System
(Satisfaction
Rating)

Physical
(Satisfac
-tion
Rating)

Actual
Average
Waiting
Time
(hr:mm:ss)

ATC

-0.44

-0.38

0:30:47

The weighted average of the physical
aspects compared to the weighted average of the
waiting time Alabang Town Center has the second
lowest weighted average score for waiting time and
the lowest weighted average score for the physical
while Edsa Carpark Building has the lowest
weighted average score for waiting time and the
second lowest weighted average score for physical.
SM Mall of Asia has the second highest weighted
average score for waiting time and the highest
weighted average score for the physical. This
means that the physical aspects share the same
relationship with the waiting time with just slight
differences. According to the questionnaire results
the higher weighted score for waiting time also
results to a high score in physical aspects. Shopping
malls with a better terminal system also has better
physical aspects. This means that according to the
survey results the best terminal system would be
SM Southmall but the best physical aspect is SM
Mall of Asia.

ECB

-0.47

0.04

0:10:50

5.4 Regression Model

Malls

Cleanliness

Landscape

Beautification

Megamall

0.06

-0.47

-0.88

North
Edsa

0.05

-0.08

-0.37

Southmall

0.56

0.00

-0.11

Table 6 Comparison Between Satisfaction Rating
and Actual Average Waiting Time

Market!
Market!

-0.13

0.40

0:28:47

MOA

0.50

0.50

0:06:43

Megamall

0.24

0.07

0:06:24

North
Edsa

-0.03

0.11

0:12:31

Southmall

0.78

0.33

0:08:07

Regression analysis was used to see the
relationship of different independent variables to
the dependent variable which is the area of the
terminal. Table 7 shows the regression statistics for
all of the considered public transport terminals in
shopping malls in Metro Manila. The model
formulated generated an R-square value of 0.97681
which indicates a good model for the data gathered.
The residual plot (see Fig. 5.3) shows that the
model generated can be considered fit or correct
through the scattered residuals in the graph which
are symmetrical and are centered on zero.
Table 7 Regression Statistics

Comparing the weighted average of waiting
time to the actual average passenger waiting time,
the four lowest weighted averages also have the
highest actual average waiting times. These malls
are Alabang Town Center, Edsa Carpark Building,
Market! Market!, and SM North Edsa with -0.44, 0.47, -0.13, and -0.03 weighted averages
respectively and the waiting times are 30:47, 10:50,
28:47, and 12:31 respectively. Similarly, the three
highest weighted average waiting time scores have
the lowest actual average waiting times which are
SM Mall of Asia, SM Megamall and SM
Southmall. This indicates that the results of the
satisfaction rating questionnaire are close to the
actual performance of the terminal.

R
0.98833
2
R
0.97681
Adjusted R2
0.97165
S
214.28969
Total Number of
12
Observations
Terminal Area =- 1195.4693 + 388.8658 *
Routes + 108.1299 * PUV Slot
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of the passengers which gave a result of negative
weighted average in almost every questions asked
by the group.
A regression model was formulated for all
of the terminals in shopping malls in Metro Manila.
Considering the interaction of two independent
variables, the total floor area of the mall and the
average waiting time of passengers, a better
regression model was generated. The terminal area
is dependent on the number of routes, number of
PUV slots, the number of passengers, and the
interaction term: total floor area of the mall and
average waiting time of the passengers.
One of the biggest problems with the
research study is the limited amount of time that
was available for conducting the passenger and
vehicle waiting time surveys. Data gathering was
only possible for one day per mall. The lack of
surveyors also posed as a problem since it was only
possible to perform the passenger waiting time
surveys for one to three routes at a given time.
The group recommends further study that
analyzes each of the routes available for each
terminal and comparing their traffic variable
characteristics with each other. In doing so, an
ample amount of surveyors is required.
It is also recommended to gather waiting
time data for the whole week per terminal instead
of only one day.

500
0
-500

0

2000

4000

6000

Predicted Value First…
Modified…

Fig. 5.3 Residual Plot
Considering the interaction of different
independent variables used in modeling the
previous regression model in Table 7, a better
regression model was generated, see Table 8 by
isolating the insignificant variable, number of cities
covered. The new regression analysis yielded a
higher r-squared value of 0.9897 compared to the
previous regression analysis which has an rsquared value of 0.97681 which will make the
former more acceptable.
Table 8 Regression Statistics with Interaction of
Independent Variables
R2
0.9897
Adjusted R2
0.9837
S
162.243911
Terminal Area =-1603.7 + 397.05*Routes +
86.20*PUV Slot + 0.0008212*MxWait +
1.6897*Passenger
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6. Conclusion
The demand of public utility vehicles
increase during peak hours that result in long
passenger queues inside the terminal. The routes
being covered by the PUVs in each terminal and
location of the terminal both have an effect on the
hourly arrival and departure rate because farther
routes will result in longer travel times and public
transport terminals located in central business
districts will have lower hourly arrival and
departure rates due to the medium to heavy traffic
surrounding the vicinity.
Based on the survey, all of the terminals
included in the study have adequate lighting to
illuminate the area and the management provided
security guards to ensure the safety of the
passengers and the order inside the terminal.
Among all of the terminals observed, the transport
terminal in Alabang Town Center was considered
worst because of the result of the satisfaction rating
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Abstract
We attempt to identify the different node hubs of a road network using PageRank for preparation for
possible random terrorist attacks. The robustness of a road network against such attack is crucial to be
studied because it may cripple its connectivity by simply shutting down these hubs. We show the important
hubs in a road network based on network structure and propose a model for robustness analysis. By
identifying important hubs in a road network, possible preparation schemes may be done earlier to mitigate
random terrorist attacks, including defense reinforcement and transportation security. A case study of the
Metro Manila road network is also presented. The case study shows that the most important hubs in the
Metro Manila road network are near airports, piers, major highways and expressways.

Keywords: PageRank, Terrorist Attack, Robustness
1. Introduction
Roads are important access points because
connects different places like cities, districts, and
landmarks. Studying road networks is important
because disrupting at least one road can affect the
connectivity of a road network, the safety of the
people, and the accessibility of each road [1].
Studying the robustness of a network is a
relatively new research area. Generally, network
robustness is defined as the ability of a system to
operate correctly under a wide range of change in
operational conditions, and to fail gracefully under
these conditions by tolerating sudden changes
caused by different scenarios [6,10]. However, in
transportation studies, road network robustness is
the ability of the system to keep a certain capacity
level to handle traffic situations under abnormal
conditions. Table 1 shows a wide-ranging overview
of several road network robustness indices and
measures and is compared to one another based on
their approach, strengths, and weaknesses.

Table 1 Comparative analysis of different
methodologies on network robustness indices
Author

Method

Strength

Weakness

Scott,
et.al [14]

Network
Robustness
Index

Better than
V/C model

Cannot handle
isolated nodes

Wakabayashi
and Fang
[20]
Tampère
, et.al
[16]
Knoop,
et.al [8]

Cost-Benefit
Analysis with
different
indices
Dynamic
Traffic
Assignment
Incidence
Impact

Useful
reliability
index

Useful for
limited
networks only

Realistic

Incomplete
methodology

Good
correlation

Not good for
freeways

de
Olivera,
et.al [3]

Vulnerability
and
Congestion
Indicators
Multimethodology

Good
vulnerability
indicators

Computation
time

Scenario
identification

Biased

Murray,
et.al [12]

However, the indices used in analyzing
road robustness did not consider random attacks on
the network, specifically man-made disasters like
terrorist attacks. Terrorist attacks pose different
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issues not found in natural disasters because they
are difficult to protect for law enforcement agencies
[19]. Furthermore, aggressors are motivated, and
thus exploit schedules in order to get around patrol
schedules from law enforcement agencies. As a
result, these agencies randomize their scheduling
techniques. However, these agencies need to protect
thousands of vehicles from terrorist attacks, which
pose different risks like threat, vulnerability, and
consequence [21].
In this paper, we propose a model that uses
PageRank to identify the most important hubs in a
road network, where each hub has a certain level of
importance. Knowing these hubs may contribute to
awareness of safety during terrorist attacks. In
Section 2, we discuss the important terms used for
the study, as well as different literature on road
robustness analysis. Section 3 deals with how our
model was designed. We present a case study in the
Metro Manila road network in Section 4. Finally, in
Section 5, we discuss the conclusions we have from
our case study, as well as possible future works
regarding road network analysis.

2. Literature Review
In this section, we define the terminologies
used for our research to better understand our
proposed model. We also present research on
terrorist attacks and its effects on transportation
networks, as well as the concept of PageRank and
its variants.

depth-first search. A graph is divided into subgraphs, where each component in each sub-network
is strongly connected. Tarjan’s algorithm has a
runtime of O (|V| + |E|), where |V| represents the
number of nodes in the network, while |E|
represents the number of links. However, the
runtime of the algorithm was reduced to O(|V|)
using a binary decision technique [5].

2.3. Terrorist Attacks and Robustness
Natural disasters like earthquakes and
landslides have been used to find possible
evacuation routes and assess road networks before
such disasters happen [7,13]. However, planned
disasters like terrorist attacks pose different issues
because unlike natural disasters, they are less
uniform due to their unpredictability [9].
Furthermore, transportation networks and public
transits are the primary target of most terrorist
attacks because it an easy and accessible way to
take lives, cause damage, spread fear, and impact
local, regional, and national economies [4].
Willis, et.al [21] estimated the risks
involved in terrorist attacks through quantification.
He used threat, vulnerability, and consequences,
and multiplied it to get an estimation of terrorism
risks, which are probabilistic. Threat is the
probability that a target will be attacked at a certain
time in a certain way. Vulnerability is probability
that an attack results in damages, given that an
attack occurs. Lastly, consequence is the magnitude
of damage given a specific attack type.

2.1. Road Networks
A road network is a weighted directed
graph where links represent actual roads, and nodes
represent intersections and corners. The weight of
each link represents the distance of the link from
one source node to a destination node. Each link
can only be traversed in one direction only,
depending on where the destination node the link is
directed. Road networks differ from another in
terms of network topology and link distances. Road
networks can be represented in several ways,
including images from geographical information
systems and adjacency matrices.

2.2. Network Connectivity
In graph theory, a strongly connected
network is a property where each node is reachable
from any node, regardless of weight or distance.
Tarjan [17] proposed an algorithm that finds the
strongly connected components in a graph using
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2.4. PageRank
PageRank is a technique used to determine
the importance of nodes in a network, and is
applied in search engines like Google [2]. A
website node in a web network is considered
important when referenced by other websites. The
more that the website is cited, the more likely that it
is important. In short, PageRank measures the
inflow of the nodes and ranks each node based on
the number of inflowing links.
For transportation networks, a method
called NodeRank [11] was created based on the
PageRank algorithm. Three standards were used to
measure the degree of importance of each node,
namely the topology, weights of each link, and
importance of other vertices it connects to. Part of
traffic flow information can be acquired using this
technique. Using this technique can also assist in
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traffic system analysis, safety evaluation, and
optimization.

each link, and stored it in row i and column j of
matrix D, denoting the source and destination nodes
as shown in this equation:

3. Methodology
We divided our network structure into two
major parts. The first part is cleaning the data with
Tarjan’s algorithm. We then identified the most
significant nodes called hubs using PageRank.
Finally, we used our model in a case study of the
Metro Manila road network, and studied and
analyzed our results.
Current Metro Manila Road Network

121.3

121.25

121.2

-

(√

( )

( )) (2)

The value of Δϕ and Δλ represent the
change in latitude and longitude values of the node
pair, respectively. The resulting distance is put in
row i and column j of matrix D to indicate a link
between node i and node j. However, the value of
the dij is 0 if no link exists between node i and node
j.

Longitude

121.15

3.2. Data Cleaning

121.1

121.05

121

120.95

120.9

120.85
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15

Lattitude

Fig. 1 Metro Manila Road Network

3.1. Distance Calculation
We collected a road network data and
mapped it as nodes and links using a distance
matrix D, which has n rows and n columns, where n
respresents the number of nodes. Each node in the
data set has a node ID and a longitude-latitude
value, and represents an intersection in the entire
road network. The nodes are arranged by node ID,
and are mapped as an index in D.
Each link connects exactly two nodes in the
network, and are placed in a designated row and
column address to represent its corresponding
source and destination node, respectively. The
weight of each link was calculated using the
Haversine [15] distance formula because it remains
well conditioned even at small distances. The
Haversine formula can be expressed as a Haversine
function, as shown in the following equation:
( )

( )

(1)

Given two points with a corresponding
latitude and longitude coordinates in degrees,
denoted by (ϕ1, λ1) and (ϕ2, λ2), respectively, we
first converted the coordinate values to radians.
Then we computed the distance d (in kilometers) of
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Once the distance values have been
computed for each element in matrix D, we cleaned
our data with Tarjan’s algorithm [17]. The network
was divided into smaller groups known as subnetworks that represented the strongly connected
nodes in the network. The sub-network with the
most number of strongly connected components
was retained in the network, while the subnetworks with less number of strongly connected
nodes were considered weaker sub-networks, and
were immediately removed from the network. We
considered the strongly connected nodes and links
because they would greatly affect the connectivity
and topology of the entire network. The largest
strongly connected sub-network was used for
analysis of our case study, as shown in Figure 1.
The new network is represented as a distance
matrix Dnew, which is an m by m matrix, where m
represents the number of nodes in the strongly
connected network.

3.3. PageRank
After cleaning the data, we performed
PageRank on the network through matrix Dnew.
Given the matrix B, which represents the adjacency
matrix version of Dnew, we computed the
probability matrix P, which is the probability of
each element over the sum of the outbound links,
represented by the element j. Matrix P has the same
dimensions as matrix B and Dnew. The following
equation further explains this:
∑

(3)

The value of m is the number of nodes in
the network, which are the dimensions of matrix B.
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Next, we computed the sum-product sp of each
row using the following formula:
∑

(4)

The value of cj represents the number of
outbound nodes in the network. After computing
for the sum-product value of each row, we
calculated the value of PageRank ci for each row
for the next iteration using the recursive rank
formula:
( - )

(5)

The variable d is an adjustable parameter.
We chose the value of 0.85 because it was the
default value in Teknomo’s [18] PageRank
algorithm. The PageRank algorithm will run until
convergence, where the sum of ci is equal to the
number of nodes in the network. The results of
PageRank always have the same ranks for a number
of iterations. This is known as recursive ranking,
which is an optimization technique. Teknomo [18]
gives a simulation and more details on PageRank
for further understanding on how the technique
works.
Once the values of c have been computed,
their normalized values were computed using the
following formula:
∑

(6)

When each normalized value was
computed, the nodes were sorted and ranked
according to their normalized values. A standard
competition ranking was used for ranking the
normalized values. The tied values were assigned
exactly the same rank values, and then the next
element after the tied elements was left with a gap
in the ranking. A higher normalized value means
that the node has more impact to the network, thus
a higher rank is assigned. However, a lower
normalized value means that the node was less
important.
3.4 Hub Location
Once we gathered the necessary data, we
proceeded with hub identification and location.
Using the longitude and latitude data we gathered
from OpenStreet Map (OSM), we located the most
important hubs using Google Maps. We also
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counted the in-degree and out-degree nodes, and
their total values to be compared in line with
PageRank. We multiplied the normalized values by
1,000,000 to measure the strength of the node, and
correlated it with the rank in the network. We also
did further analysis in the Metro Manila network.

4. Results and Analysis
The Metro Manila road network was used
for the case study of our model. The data was
collected using OSM. A total of 69,577 nodes were
found in the Metro Manila network. When Tarjan’s
algorithm was run to clean the network, the number
of nodes was reduced to 66,854. PageRank was
used to rank the importance of each node. The
PageRank algorithm of Teknomo [18] was run for
204 iterations to produce the ranks of each node in
the road network.

4.1. Identifying the Highest Ranked Nodes
We collected the 25 most important node
hubs in the Metro Manila road network by plotting
their respective latitude-longitude values to Google
Maps in order to find their exact location, and
which area is approximately the nearest among
those hubs. Table 2 shows the 25 most important
hubs based on PageRank. The landmarks were
included because we wanted to know which areas
does each location capture. We did not assume
anything in determining the landmarks, except the
local knowledge we had about these places.
Table 2 First 25 Ranked Nodes According to
PageRank
Node
Strength
69.96
65.70

Location
Claveria, Binondo,
Manila
Tomas Pinpin,
Binondo, Manila

62.88

P.Burgos Ave.,
Ermita, Manila

57.82

Valenzuela,
Quezon City

57.65

P.Burgos Ave.,
Ermita, Manila

55.634

Sta. Maria, Bulacan

52.77

EDSA-Greenhills,
San Juan

Landmark/s
Ongpin China town
Ongpin China town
Manila City
Hall/Philippine
Normal University
North Luzon
Expressway
Manila City
Hall/Philippine
Normal University
Sacred Heart
Academy/Sta. Maria
Elem.School
Corinthian Gardens
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Node
Strength
52.31

51.33
48.47

Location

Landmark/s

Newport, Pasay

Manila International
Airport 3/Villamor
Air force base/Resorts
World/Marriott Hotel

Dasmariñas,
Binondo, Manila
Valenzuela,
Quezon City

Ongpin China town
North Luzon
Expressway
West Bicutan
National HS/C5
Highway/Heritage
Park
Coastal Road/Bali
Garden/Manila-Cavite
Expressway

48.07

C5-Taguig

46.30

Bacoor, Cavite

46.17

Santa Cruz, Manila

Carriedo Train Station

45.82

Ermita, Manila

Paco Park/Manila
Science HS

45.49

Guiguinto, Bulacan

McArthur Highway

Sta. Teresita,
Quezon City

SM Sun
Residences/Welcome
Roundabout

45.41
44.65
44.38

EDSA HighwayOrtigas Flyover
Greenhills, San
Juan

43.97

Bacoor,Cavite

43.8104675

Balintawak,
Quezon City

43.42223344

Ayala Avenue,
Makati

43.36666459

Sampaloc, Manila

43.30983927

Barangka, Marikina

43.26685007

San Bartolome,
Quezon City

42.76296099

Marcelo Green,
Parañaque

network. We also found out that the landmarks
from the 25 most important hubs were mostly
found public places like schools, malls, business
districts, or even at major roads, especially the
North Luzon Expressway (NLEX), EDSA, and the
C5 Roads, as shown in Figures 2 and 3.

Fig. 2 EDSA-Balintawak-NLEX Interchange

Corinthian Gardens
EDSA Highway
Coastal Road/Bali
Garden/Manila-Cavite
Expressway
Cry of
Balintawak/North
Luzon
Expressway/EDSA
Highway
Glorietta
5/InterContinental
Manila/SM
Makati/EDSA
Highway
Legarda Elementary
School/Aldana School
Riverbanks/Barangka
Elementary School
Quirino
Ave/Mindanao
Ave/Quirino
Roundabout
Osmeña
Highway/Skyway/Pas
ay Train Station

Fig. 3 C5-Taguig Highway Near Heritage Park

Fig. 4 Manila International Airport Terminal 3,
Pasay City

Out of the 25 highest ranked hubs, 8 were located
in Manila. Out of the 10 highest ranked hubs, 5
were located in Manila. Based on these findings,
we found out that Metro Manila has some of the
most important roads in the network. Cutting these
roads may impact the connectivity of the entire
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Figure 4 shows a hub near Terminal 3 of the Manila
International Airport, which is near the Philippine
Air Force military base. PageRank was able to
identify this as a hub, despite that only topology
was used to find out the important hubs.
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The lowest ranked hubs were also located in Makati,
specifically Kalayaan Avenue, which is one of the
busiest streets in the city. Even though Makati is a
business district, the least ranked hubs were located
here perhaps because most roads in Makati are oneway. All the locations specified by Table 3 were
one way. The two roads in the province of Bulacan
were also one-way, which means that these roads
were not a threat to be attacked by terrorists
according to PageRank. Makati would more likely
be attacked because it is a business district, but
topologically, in the Bel-Air area, it has the lower
rank, as shown in Figure 7.

Fig. 5 Binondo Chinatown Hub, Manila

Fig. 6 Ayala Ave. Business District Hub, Makati
Figure 5 shows a hub in Binondo, Manila.
This is a place where trade is most prominent since
the place is known as the Chinatown of Manila.
The place is also near a flea market and a mall.
According to PageRank, this was the most
important hub in the Metro Manila road network.
Again, PageRank was able to identify the important
hubs given the topology alone.
Figure 6 shows a hub in Makati, which is
the central business district in Metro Manila. This is
also important to note because incidentally, a
bombing occurred in one of the five Glorietta malls
last 2007. In other words, the Makati road network
is very important to mitigate sooner based on
PagRank. However, this was not the case all the
time, as shown in Table 3.

Fig. 7 Makati-Bel Air Hub
There were also important hubs located outskirt of
Metro Manila, like there was one in Bulacan and
one in Cavite, which are not included as part of the
National Capital Region. Perhaps, this was also a
result of the data gathered by OSM, or the
processing during data cleaning with Tarjan’s
algorithm.

4.2. Hub Analysis
The strength of each normalized value was
computed in order to assess its impact to the road
network on a larger scale. The results of the
strength were plotted to the rank of each node, as
shown in Figure 8.

Table 3 Bottom 5 Lowest Ranked Hubs
Strength
3.55
3.55
3.55
3.63
3.63

Location
Kalayaan Ave,
Makati
Makati Ave.,
Makati
Kalayaan Ave,
Makati
Meycauayan,
Bulacan
Meycauayan,
Bulacan

Landmark
Bel-Air
Bel-Air
Bel-Air
McArthur Highway
McArthur Highway

Fig. 8 Comparing Rank and Strength of Each Node
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A sigmoid-like function can be seen in
Figure 8. The highest strength value was 69.97,
which is located at Binondo, Manila. The lowest
strength value was 3.55, which was the strength
value located at Kalayaan Avenue, Makati. Holes
were present in some parts of the graph, which
represents the ties in the ranking. The normalized
values and their ranks were logarithmic in nature.
The first few ranks were nearer to one another, yet
had different strength values and decreased
gradually, signifying that these nodes were very
important nodes compared to the rest of the
network. As the ranks increased, the strength values
began to have fewer changes, implying that the
discrepancies of the strength values among nodes
became smaller, even though a downward
movement can still be seen. The values began to
subside at the strength value of approximately 15.
In other words, the important nodes were highly
clustered together, which signifies the importance
of each node in the network.

exponential model. This implies that most of the
PageRank trends done in the network was
influenced by outflowing nodes. The inward nodes,
on the other hand, as shown in Figure 11, show that
they less influenced the PageRank trends because
they were only able to explain 32% and 29% of the
PageRank strength and PageRank, respectively. In
other words, the outflowing links are more critical
to the performance of the road network compared
to the inflowing links.

Figure 9 illustrates the trend of the first 25
nodes shown in Table 2. The first 11 hubs had big
discrepancies in terms of their strengths, and as the
rank increases, the strength starts to converge
linearly, meaning that nodes began to be closer to
one another. This was evident starting from Node
12 up to 25. In relation to Figure 8, the trends do
not necessarily have to dramatically drop, but they
get reduced little by little until the lowest rank is
achieved. In other words, Figure 9 supports the
claim we made in Figure 8.
Fig. 10 Out-degree Plot Against PageRank and
PageRank Strength

Fig. 9 PageRank Strength and Actual PageRank
Comparison
Another interesting trend is found in Figure
10. Both PageRank and PageRank strength
explained the outflowing nodes with 35% and 39%
R-square values, respectively for linear and
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Fig. 11 In-degree Plot Against PageRank and
PageRank strength

Fig. 12 All-degree Plot Against PageRank and
PageRank Strength

The relationship between the PageRank and
PageRank strength of the total degrees had Rvalues of 29% and 36%, respectively, as shown in
Figure 12. This means that the total nodes
influenced the PageRank and PageRank strength in
accordance to the in-degree and out-degree. The
three analyses were consistent to one another,
meaning that as the PageRank strength increased,
the number of links, whether in-degree or outdegree, increased as well. This implies that the
reason why a road is considered critical because of
the number of links it is connected to. A lower
PageRank meant that less links were connected,
specifically the outflowing links. This goes for both
comparison with PageRank and PageRank strength,
which explains Brin and Page’s assumption that
more important nodes are more likely to receive
more links [3].

The lower ranking hubs had lesser strength
compared to the higher-ranking hubs because the
out-degrees for lower ranking hubs were only
limited to 1. On the other hand, higher-ranked hubs
were significantly stronger, as we have shown in
the study, because they had multiple out-degrees
and in-degrees. This shows that PageRank was
effective in classifying important hubs in the
network. Figure 14 shows that one segment of the
network in which least-ranked nodes only had at
least 1 out-degree or in-degree, while higher-ranked
nodes had 3 or 4 links connected to them, with
more outflowing links than inflowing links.

Fig. 13 Node Ranks of 250 Highest and Lowest
Ranked Nodes in Metro Manila Network
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Based on Figure 13, the red markers,
which signify the 250 highest-ranking hubs, were
situated almost the same locations similar to the
250 lowest-ranking nodes. Upon looking at the
detail, however, this is not the case.

We used topology-based PageRank and
local knowledge of the places in Metro Manila. We
found out that intersections and T-junction roads
were the most critical hubs, while the roads with
only one outflow was considered the least
important hubs.
Possible future work for this research may
include flow and capacity analysis with PageRank
to assess vehicle behavior. We would also like to
analyze road network topology using PageRank
through road reconstruction. We are also looking to
apply our model to different road networks,
provided that we have local knowledge of the roads
that we are studying. Our model is applicable to
any kind of road network, not just in the Manila
network. But the gathered data will be from the
OSM.

Fig. 14 Sample Higher-Ranked Nodes (Red) with
Lesser-Ranked Nodes (Green)

6. Acknowledgement

In detail, we found out that throughout
Metro Manila, the highest and lowest ranked hubs
were located at different locations, with the higher
ranked hubs situated in intersections and Tjunctions, while the lowest ranked nodes situated in
connecting nodes between two links in one-way
routes or corner roads. Figure 14 shows an example
of the detail locations of nodes with the highest and
lowest ranked nodes being emphasized in red and
in green dots, respectively.

5. Conclusion
We conducted a road network analysis by
identifying the most important hubs in a road
network using PageRank based on topology. We
propose this model to identify which nodes in the
road network would be prone to possible terrorist
attacks. Based on topology alone, we were able to
identify the different hubs in the case study of the
Metro Manila road network. We found out that the
ranking trend is a sigmoid-like function, where the
highest-ranking hubs were highly important
compared to the lower-ranking hubs. We found out
that the capital city of Manila has the most number
of highest-ranking hubs. Furthermore, most highranking hubs were located in public places,
specifically in highways, expressways, business
districts, schools, train stations, and even in the port
and airport.

We would like to acknowledge Leandro
Isla for providing the data from OSM used for our
research. We would also like to give
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the primary author’s scholarship program, as well
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การปรับปรุ งความปลอดภัยทางถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จากทฤษฎีส่ ู การปฏิบัติ
Road Safety Improvement in Hatyai Municipality from Theory to Practice
หมายเลขบทความ: AYRF15 - 020TH
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขจุดอันตรายและหลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เปิ ดให้บริ การแล้ว ในการปรับปรุ ง
ความปลอดภัยทางถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้ถนนธรรมนู ญวิถีเป็ นกรณี ศึกษา เนื่ องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็ นเส้นทางหลักสายหนึ่ งที่
เชื่อมโยงการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก อีกทั้งเป็ นเส้นทางที่รองรับปริ มาณจราจรจานวนมากเพื่อ
เข้าสู่ และออกจากสถาบันการศึกษาในช่ วงเช้าและเย็น อย่างไรก็ตาม ถนนเส้นนี้ โดยเฉพาะบริ เวณใกล้สถาบันการศึกษามักมีอุบตั ิเหตุจราจรทางถนน
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในบทความนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจร ข้อมูลปริ มาณการจราจร และข้อมูลกายภาพของถนนกรณี ศึกษา เพื่อนามา
ศึกษาปั ญหาความไม่ปลอดภัยเกิ ดขึ้ นโดยใช้หลักการดังกล่าวข้างต้นโดยผลการศึกษานี้ จะเป็ นแนวทางการปรั บปรุ งความปลอดภัยทางถนนให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้ถนนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปลายปี นี้
คาสาคัญ การแก้ไขจุดอันตราย, ความปลอดภัยทางถนน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

Abstract
This paper applied black spot principle and road safety audit principle to improve road safety in Hatyai Municipality. Thumnoonvithi
Road was selected as a case study. This road is one of the main routes linking the travel, trade and tourist along east-west corridor. The road also
serves heavy traffic from a few educational institutions during morning and evening. However, traffic accidents frequently occur on this road,
especially the sections serving educational institutions. In this paper, the researchers collected traffic accident data, traffic volume, and geometry of
road section in the study area. to study the safety issues arise by the principles mentioned above.Safety measures were also proposed to improve black
spot locations. The results of this study would support local authorities to enhance road safety condition for all road users and support ASEAN
Economic Community establishment this year.

Keywords : Black Spot Treatment, Road Safety, ASEAN Economic Community
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1. ทีม่ าและความสาคัญ
ปัญหาอุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นปัญหาสาคัญที่ทวั่ โลกกาลังเผชิ ญ
อยู่ใ นปั จจุบนั ซึ่ งได้ส่ งผลกระทบท าให้ เกิ ด การเสี ยชี วิต บาดเจ็บ และ
พิก ารเป็ นจานวนมาก องค์การอนามัยโลกระบุว่าทุ ก ปี มี ผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ล้านคน มีผูบ้ าดเจ็บหรื อพิการประมาณ
50 ล้านคน อุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นสาเหตุการตายอันดับแรกในกลุ่ มอายุ
ระหว่า ง 15 – 29 ปี และเป็ นสาเหตุ ก ารตายอันดับ 2 ในกลุ่ มเด็ ก อายุ
ระหว่าง 5 -14 ปี หากไม่มีการวางแผนป้ องกันการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
อัตราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศที่ยากจนถึงปานกลาง
จะสูงขึ้นเป็ นสองเท่าในปี ค.ศ. 2020 และอุบตั ิเหตุทางถนนยังเป็ นสาเหตุ
การเสี ยชีวิตอันดับหกของประชาชนอีกด้วย จากสภาพปั ญหาดังกล่าว จึง
ได้มีการเรี ยกร้องให้ทุกประเทศให้ความสาคัญกับเรื่ องความปลอดภัยทาง
ถนน โดยองค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ เ รี ยกร้ อ งให้ ป ระเทศสมาชิ ก
ดาเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก เพื่อเรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิ กได้
ยกระดับการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนเป็ นวาระที่สาคัญของ
ทุกประเทศในโลกชื่ อ A Decade of Action for Road Safety 2010 – 2020
ซึ่ งก าหนดให้ ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563) เป็ น
“ทศวรรษแห่ งการปฏิ บตั ิการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” เพื่อให้แต่ละ
ประเทศกาหนดทิศทาง แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิ เหตุ
ทางถนน โดยมีเป้ าหมายลดอัตราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนของ
โลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) [1]
ทางแยกถนนชลธาราตัดกับถนนธรรมนูญวิถีซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นถนน
ธรรมนูญวิถีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ก็ประสบปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร
เช่นกัน จากการรวบรวมสถิติอุบตั ิเหตุจราจรของทางแยกดังกล่าวย้อนหลัง
สามปี จาก พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 โดยใช้ขอ้ มูลของมูลนิ ธิมิตรภาพสามัคคี
(ท่ ง เซี ย เซี่ ย งตึ๊ ง)หาดใหญ่ ซึ่ งรายงานเฉพาะเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้อ อกไป
ปฏิ บ ัติง าน โดยจะออกปฏิ บตั ิ ง านเฉพาะกรณี ที่ มี ผูไ้ ด้รับ บาดเจ็บ และ
เสี ยชี วิตเท่านั้นพบว่าในช่ วงเวลาดังกล่าวมีอุบตั ิเหตุจราจรเกิ ดขึ้นจานวน
14 ครั้ง มีผไู้ ด้รับบาดเจ็บจานวน 17 ราย ไม่มีผูเ้ สี ยชี วิต และไม่มีรายงาน
ทรัพย์สินเสี ยหาย[2]
จากการที่ ถ นนเส้ น ดัง กล่ า วเป็ นเส้ น ทางหลั ก สายหนึ่ งที่
เชื่ อ มโยงการเดิ น ทาง การค้า และการท่ อ งเที่ ย วภายในเมื อ งในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก อีกทั้งเป็ นเส้นทางที่ตอ้ งรองรับปริ มาณจราจรจานวน
มากเพื่อเข้าสู่ และออกจากสถาบันการศึ กษาในช่ วงเช้าและเย็น อย่างไรก็
ตาม ถนนเส้ น นี้ โดยเฉพาะบริ เวณทางแยกดั ง กล่ า ว ซึ่ งอยู่ ใ กล้
สถาบันการศึ ก ษามัก มี อุบตั ิ เหตุ จราจรทางถนนเกิ ด ขึ้ นบ่ อยครั้ งดังสถิ ติ
ข้างต้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องได้รับการปรับปรุ งความปลอดภัย
เพื่อให้การสัญจรผ่านบริ เวณดังกล่ าวมี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น และยัง
เป็ นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปลายปี นี้
เพื่อให้มติ ของคณะรั ฐมนตรี ที่ก าหนดให้ พ.ศ. 2554 – พ.ศ.
2563 เป็ นทศวรรษแห่ งการปฏิบตั ิการเพื่อความปลอดภัยทางถนนตามข้อ
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เรี ยกร้ องขององค์การสหประชาชาติบ รรลุ ตามเป้ าหมายที่ ได้กาหนดไว้
การปรับปรุ งความปลอดภัยทางถนนโดยใช้หลักการ การแก้ไขจุดอันตราย
และหลักการ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เปิ ดให้บริ การแล้ว ก็
เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ส ามารถลดจ านวนอุ บ ัติ เ หตุ แ ละความรุ น แรงของ
อุบตั ิ เ หตุทางถนนได้ ผู้วิจยั ได้เ ล็ง เห็ นถึ งความสาคั ญของการแก้ไขจุ ด
อันตรายจึงเป็ นที่มาของหัวข้อวิจยั และได้คดั เลือกทางแยกถนนชลธาราตัด
กับถนนธรรมนูญวิถี เป็ นพื้นที่ศึกษา เนื่ องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและ
เป็ นความต้อ งการของหน่ ว ยงานในท้อ งถิ่ น ที่ ต้อ งการปรั บ ปรุ ง ความ
ปลอดภัยบนถนนเส้ น ดังกล่ าวอย่างไรก็ตามถ้าหากสามารถลดจานวน
อุบตั ิเหตุโดยใช้หลักการข้างต้นในพื้นที่ศึกษาได้ก็จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดเอาไว้จากเหตุผลดังกล่าวจึง
เป็ นที่มาของงานวิจยั ในครั้งนี้

1.1 วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อดังต่อไปนี้
1)เพื่อศึ กษาปั ญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนที่ ส่งผลให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุของพื้นที่ศึกษา
2)เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งความปลอดภัยในพื้นที่
ศึกษา

1.2 ขอบเขตของงานวิจยั
งานวิจยั ในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาบริ เวณทางแยกถนนชล
ธาราตัดกับถนนธรรมนูญวิถีซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นถนนธรรมนูญวิถีดงั แสดงในรู ป
ที่ 1-1 โดยได้ทาการศึกษาปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรและเสนอแนะแนวทาง
ปรับ ปรุ งแก้ไข เพื่ อเพิ่มความปลอดภัยแก่ ผูใ้ ช้ถ นนทุก ประเภทในการ
สัญจรผ่านบริ เวณดังกล่าว

N

ทางแยกถนนชลธาราตัดถนนธรรมนูญวิถี
รู ปที่ 1-1 พื้นที่ศึกษา
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2. การทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สนิ ท รั ต นศฤงค์ (2553) ได้ ป ระเมิ น ผลความคุ ้ ม ค่ า ของ
โครงการปรับปรุ งแก้ไขจุดเกิดอุบตั ิเหตุ บนทางหลวงชนบทหมายเลข นม.
1020 แยกทางหลวงหมายเลข2 –บ้านหนองปลิ ง อ าเภอเมื อ ง จังหวัด
นครราชสี มา โดยการนาสถิ ติก่อนและหลังการปรับปรุ งมาใช้เป็ นตัวชี้ วดั
ความคุม้ ค่า ค่าสถิ ติจะถูกแปลงเป็ นมูลค่าอุบตั ิ เหตุเพื่อนามาเปรี ยบเที ยบ
กับเงินลงทุนในโครงการปรับปรุ งแก้ไขจุดอุบตั ิเหตุ[3]
ประวีณณ์ พวงโต, พีรพลพงษ์หนองใน, และสวนิ ต ด้วยชัยภูมิ
(2557) ได้ ท าการศึ ก ษาการแก้ ไ ขจุ ด อัน ตรายบนโครงข่ า ยถนนใน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยน ากระบวนการแก้ ไ ขจุ ด อัน ตรายมา
ประยุกต์ใช้ ซึ่ งได้คดั เลือกบริ เวณอันตรายที่มีสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิเหตุสูงสุ ด
ในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น 3 บริ เวณ มาเป็ นกรณี ศึ ก ษา และได้
น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาอุ บ ัติ เ หตุ เ ปรี ย บเที ย บกับ ความคุ ้ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์[4]
ปิ ติ จันทรุ ไทย และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาจุดอันตรายบน
ถนนในเขตเทศบาลนครศรี ธรรมราช เพื่อค้นหาปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุ
จราจร โดยใช้แบบจาลอง Binary Logistic Regression ซึ่ งได้ทาการสารวจ
จ านวน 3 บริ เ วณ และจากการศึ ก ษาท าให้ ท ราบถึ ง ตัว แปรอิ ส ระที่ มี
อิทธิพลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของจุดที่ทาการศึกษาทั้ง 3 บริ เวณ [5]
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม
ได้จดั ทาเอกสารประกอบการอบรมการแก้ไขจุ ด อันตรายโดยมี เ นื้ อหา
ครอบคลุ ม ถึ งวิ ธีก ารแก้ไ ขจุด อันตรายบนถนนเพื่ อใช้ป ระกอบการจัด
อบรมผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนถนน ซึ่ งได้จดั การอบรมทัว่
ประเทศ[6]
ชัย วุฒิ กาญจนะสันติ สุข และ พนกฤษณ คลังบุ ญครอง ได้
ท าการศึ ก ษา การระบุ จุ ด เสี่ ยงอัน ตรายโดยให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วม :
กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยน าหลั ก การ Hiyari-Hattoมา
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศึกษาเพื่อกาหนดบริ เวณเสี่ ยงอันตรายบนถนน จาก
การศึกษาทาให้ทราบถึงบริ เวณที่เป็ นจุดอันตรายในพื้นที่ศึกษา[7]
Austrods(2007) เป็ นคู่ มื อ ที่ ไ ด้ใ ห้ ค าแนะน าในการบริ ห าร
จัดการทางแยกต่างๆซึ่ งมีรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
เช่ น การแบ่ ง ช่ อ งจราจร การติ ด ตั้ งป้ ายควบคุ ม การจราจร การท า
เครื่ องหมายบนผิวจราจร [8]

ปลอดภัยทางถนนที่เปิ ดให้บริ การแล้วสามารถอธิ บายได้ในหัวข้อที่ 3.2
ตามลาดับ

3.1 การแก้ ไขจุดอันตราย
3.1.1 กระบวนการแก้ไขจุดอันตราย
หลักการแก้ไขจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนมี
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ซึ่ งแสดงได้ในรู ปที่ 3-1 โดยมีขอ้ มูลที่จาเป็ นเพื่อ
นามาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูล อุบตั ิ เหตุ ข้อมู ลถนน และข้อมูลจราจร ของ
พื้นที่ศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่ าวได้แล้วจึ งเข้าสู่ กระบวนการแก้ไข
จุดอันตรายตามลาดับขั้นตอน
ข้ อมูลอุบัติเหตุ

ข้ อมูลถนน

ข้ อมูลจราจร

จรจราจร
1. การบ่งชี้บริ เวณหรื อถนนอันตราย

2.การวิเคราะห์อุบตั ิเหตุและตรวจสอบ
บริ เวณอันตราย
3.การเสนอแนะมาตรการแก้ไข

4.การจัดลาดับความสาคัญและการเลือก
ข้อเสนอแนะ
5.การก่อสร้าง (หรื อดาเนินมาตรการตาม
ข้อเสนอแนะ)
6.การประเมินผลของมาตรการที่ใช้

3. วิธีวจิ ยั
งานวิจ ัย ในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัยได้น าหลัก การแก้ไ ขจุด อัน ตรายมา
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศึกษาและใช้หลักการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนนที่ เ ปิ ดให้ บริ ก ารแล้ว เพื่อ วิเ คราะห์ ห าประเด็ นปั ญหาที่ มี อยู่ และ
นาเสนอวิธีการปรับปรุ งความปลอดภัยโดยใช้ความคุม้ ค่าของโครงการ
และจุดขัดแย้งในกระแสการจราจรเป็ นตัวชี้ วดั หลักการของการแก้ไขจุด
อันตรายซึ่งอธิบายได้ในหัวข้อที่ 3.1และหลักการของการตรวจสอบความ

รู ปที่ 3-1 กระบวนการแก้ไขจุดอันตราย
ที่ ม า : เอกสารประกอบการอบรมการแก้ไ ขจุ ด อัน ตราย ส านัก งาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร[6]1
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3.1.2 การวิเคราะห์ทางสถิติในการจัดลาดับบริ เวณอันตราย
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ จัด ล าดับ บริ เวณอัน ตรายของ
งานวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ความถี่ ของการเกิ ดอุ บ ั ติ เหตุ (Accident
FrequencyMethod) ในการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-2 ค่ากาหนดบริ เวณอันตราย
บริเวณ
ทางตรง
ทางโค้ง
สะพาน

วิธคี วามถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident FrequencyMethod)
ใช้ก ารเกิ ด อุบ ตั ิ เ หตุบ่ อยครั้ งในการพิ จารณา ซึ่ งจะนับ จาก
จานวนอุบตั ิเหตุในช่ วงถนนที่ ทาการแบ่งเรี ยบร้ อยแล้ว วิธีน้ ี จะบอกว่า
ช่วงถนนที่ทาการวิเคราะห์ที่มีจานวนอุบตั ิเหตุเกิ ดขึ้นบ่อยนั้นจะเป็ นช่ วง
ถนนที่มีอนั ตรายสู งโดยไม่นาปริ มาณจราจรและค่าอื่ นมาพิจารณา แต่มี
ข้อเสี ยเนื่องจากจานวนอุบตั ิเหตุที่สูงไม่ได้บ่งบอกถึ งจุดอันตรายที่แท้จริ ง
ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุ สามารถคานวณได้จากสมการที่ 3.1 ดังนี้
F=A/(L*T)

ที่มา: สานักอานวยความปลอดภัย, 2546
หมายเหตุ: บริ เวณทางโค้งคานึ งถึงระยะทางตอนเข้าโค้งและออกจากโค้ง
ข้างละ 50 เมตร, บริ เวณสะพานคานึ งถึ งระยะก่อนถึ งเชิ งลาดของสะพาน
ข้างละ 15 เมตร
3.1.3 การวิเคราะห์หาความคุม้ ค่าของโครงการ
ในการปรั บปรุ งความปลอดภัยทางถนน สิ่ งส าคัญที่ ตอ้ งการ
ทราบคื อ โครงการที่ จ ะด าเนิ น การปรั บ ปรุ งนั้ นมี ค วามคุ ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ห รื อ ไม่ โดยมี ห ลายวิ ธี ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ความคุ ้ม ค่ า
ดังกล่าวสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินจาก อัตราส่ วนระหว่าง
มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย(BenefitCost Ratio, B/CRatio)
ซึ่งเป็ นที่นิยมในทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย หมายถึ ง อัตราส่ วนของ
ผลประโยชน์เมื่อคิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของค่าใช้จ่ายของ
โครงการ โดยใช้อตั ราส่ วนลด (Discount Rate) เพื่อประเมินเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั ถ้าโครงการลงทุนมีอตั ราส่ วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายมากกว่า
หนึ่ ง แสดงว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่ งค่า B/C นั้น
สามารถคานวณได้จากสมการ 3.2 ดังต่อไปนี้

(3.1)

เมื่อ
F=ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
A=จานวนอุบตั ิเหตุในช่วงเวลาที่วิเคราะห์(ครั้ง)
T=ช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์(ปี )
L=ความยาวช่วงถนน(กิโลเมตร)
สานักอานวยความปลอดภัยกรมทางหลวง ได้จดั ทาค่ากาหนด
บริ เวณอันตรายบนทางหลวงแผ่นดิ น จาแนกเป็ นบริ เวณทางแยก และ
บริ เ วณที่ มิ ใ ช่ ทางแยก (ทางตรง ทางโค้ง และสะพาน) เพื่อ ใช้ค ้น หา
บริ เ วณอัน ตรายบนถนนโดยใช้ วิ ธี ค วามถี่ ข ้า งต้น เป็ นตัว ก าหนดค่ า
อันตราย[9]ดังแสดงได้ในตารางที่ 3-1และตารางที่ 3-2ตามลาดับ
ตารางที่ 3-1 ค่ากาหนดบริ เวณทางแยกอันตราย
บริเวณทางแยก

ค่ากาหนดบริเวณทางแยกอันตราย

ทางสามแยก

เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 5 ครั้ง

ทางสี่ แยก

เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 6 ครั้ง

ทางห้าแยก

เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 4 ครั้ง

ทางแยกอื่น ๆ

เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 5 ครั้ง

ค่ ากาหนดบริเวณอันตราย
เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 4 ครั้ง
เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 3 ครั้ง
เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 4 ครั้ง

1

B

B

B

2
M

3n-2 n-1
M M

B

B

Year
M M

M

B
n

I
B/C = ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี
ค่าใช้จ่ายรายปี
B
(3.2)
EUAC + M
(
Equivalent Uniform Annual Cost(EUAC) =(I).[(
=

)
)

] (3.3)

เมื่อ
ที่มา: สานักอานวยความปลอดภัย, 2546
หมายเหตุ: บริ เวณทางแยกครอบคลุมถึงระยะ 100 เมตร ของทุกทางแยก

[(

(

)
)

]= Capital recovery Factor(Given P to Find A), CRF (3.4)

i= Interest rate or discount rate, % per year
n= Analysis period, year
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3.2.4 การตรวจสอบความปลอดภัย ทางถนนที่ เ ปิ ดให้ ใ ช้

3.2 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
พิชยั ธานีรณานนท์,ยอดพล ธนาบริ บูรณ์, และลาดวน ศรี ศกั ดา
(2548) ได้จดั ทาคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อเป็ นคู่มือ
ปฏิบตั ิสาหรับประเทศไทย [10] ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แนวคิดของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
คือการลดจานวนการบาดเจ็บและเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุบนถนนโดยอาศัย
วิธีการที่มีลกั ษณะเป็ นเชิ งรุ ก (Proactive Approach) วิธีการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุที่หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนิ นการกันอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นกรม
ทางหลวง กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง ก รมการพั ฒ นาชุ มช น
กรุ งเทพมหานครฯ หรื อเทศบาลต่าง ๆ โดยการปรับปรุ งจุดหรื อบริ เวณที่มี
จานวนอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นมากเป็ นวิธีที่เรี ยกกันว่า Blackspot Improvement
วิธีดงั กล่าวเป็ นวิธีที่ถือปฏิบตั ิกนั มาเป็ นระยะเวลานานและมีลกั ษณะเป็ น
การตามแก้ปัญ หา (Reactive Approach) ที่ เ กิ ดขึ้ นจากจุ ดบกพร่ อ งใน
โครงข่ายถนน ซึ่ งอาจเกิ ดจากการมองข้ามความปลอดภัยในการออกแบบ
การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน หรื อการขาดการบารุ งรักษา หรื อถ้าหากการ
ออกแบบถนนได้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนด ความบกพร่ องอาจเกิ ด
จากอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือในการควบคุมทางแยกก็ได้ซ่ ึ งไม่ว่าจุดอันตราย
จะเกิ ดจากสาเหตุใดก็ตาม ผลที่ ตามมาคือ การบาดเจ็บและเสี ยชี วิตของ
ประชาชนคนไทย และความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จต่อประเทศชาติ ดังนั้น
การนาแนวคิดการตรวจสอบความปลดภัยทางถนนมาใช้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนการ
เริ่ มออกแบบถนน ไปจนถึงการตรวจสอบในขั้นตอนอื่น ๆ จึงเป็ นวิธีการที่
ประหยัดกว่าในการที่จะป้ องกันปั ญหาอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้ นก่อนที่จะทา
การก่อสร้างถนน ซึ่ งก็เป็ นไปตามหลักปรัชญาที่ว่า “การป้ องกันดีกว่ าการ
แก้ ไข”
3.2.2 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คืออะไร?
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)
หรื อ ตปถ. หมายถึง การตรวจสอบโครงการด้านถนนหรื อการจราจรอย่าง
เป็ นทางการโดยผูต้ รวจสอบอิ สระที่ ท รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งการตรวจสอบนี้ จะ
ครอบคลุมถึงโครงการหรื อถนนที่มีอยูแ่ ล้ว โครงการที่กาลังก่อสร้ าง หรื อ
อยูร่ ะหว่างการออกแบบ โดยผูต้ รวจสอบจะรายงานถึ งศักยภาพในการเกิ ด
อุบตั ิเหตุและความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการและถนนดังกล่าว
3.2.3 นิยามของการตรวจความปลอดภัยทางถนน
Institution of Highways and Transportation (IHT) (1996)
ในสหราชอาณาจัก ร ได้ใ ห้ ค านิ ย าม ตปถ.ว่ า คื อ วิ ธี ก ารที่ เ ป็ นทางการ
สาหรับใช้ในการประเมินศักยภาพในการเกิ ดอุบตั ิเหตุและความปลอดภัย
ในการใช้งานของโครงการก่อสร้างถนนใหม่ และโครงการปรับปรุ งและ
บารุ งรักษาถนนที่มีอยู่ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันว่าการนาวิธีการดังกล่ าวมาใช้
อย่า งเป็ นระบบ จะท าให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การว่ า จ้า ง
ออกแบบก่อสร้างและบารุ งรักษาถนน เกิ ดความตระหนักถึ งเรื่ องหลักการ
ที่ดีในเรื่ องความปลอดภัยบนถนน
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บริ การแล้ว
หลั ง จากที่ เ ปิ ดถนนให้ บ ริ การแล้ ว ไม่ น านนั ก สามารถ
ตรวจสอบความปลอดภัยได้อีก ครั้ง การตรวจสอบนี้ จะเป็ นโอกาสให้
ผูต้ รวจสอบสามารถสังเกตการใช้งานได้จริ งของถนน ซึ่ งอาจตรวจพบ
ประเด็นปั ญหาที่ไม่อาจเห็ นได้ชดั เจนในขณะที่ยงั ไม่มีการจราจรจริ งบน
ถนน อนึ่ ง การแก้ไขจุดบกพร่ องของโครงการในขั้นตอนนี้ อาจจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายสู งกว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้ แต่กระนั้นก็ตามยังมีความคุม้ ค่าที่จะ
ทาการแก้ไขจุดบกพร่ องเหล่านี้ เมื่อพิจารณาในแง่ของความปลอดภัย ดัง
ตัวอย่างที่ปรากฏในประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ และเหตุผลในการ
ตรวจสอบถนนที่เปิ ดให้ใช้บริ การแล้วแสดงได้ในตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 เหตุผลในการตรวจสอบถนนที่เปิ ดให้ใช้บริ การแล้ว
เหตุผลในการตรวจสอบถนนที่เปิ ดให้ ใช้ บริการแล้ ว












ถนนที่ ส ร้ างมานานในสมัยที่ ป ระเทศไทยยังค่ อนข้างขาด
แคลนงบประมาณในการก่ อสร้ า งมัก ขาดความปลอดภัย
เนื่ องจากงบประมาณที่มีอยูจ่ ากัด
มักมีการติดตั้งป้ าย, เสา บริ เวณทางโค้งหรื อใกล้เขตทาง โดย
ขาดการพิจารณาด้านความปลอดภัย
การใช้งานของถนน/พื้นที่ริมถนนเปลี่ยนไปตามระยะเวลา
สภาพทั่ว ไปของถนนยัง มี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นอัน ตรายอยู่ม าก
โดยเฉพาะพื้นที่ริมสองข้างทาง
ภูมิทศั น์, ต้นไม้ เจริ ญเติบโตขึ้น และอาจบดบังการมองเห็น
วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ซ่ ึ งเป็ นที่ ย อมรั บ กั น อยู่ เปลี่ ย นแปลงไปตาม
กาลเวลา ประสบการณ์ และความรู ้ที่เพิ่มขึ้น
อุปกรณ์ของถนน (ป้ าย,หมุด ฯลฯ) เก่าลงตามเวลา
- การมองเห็น, การสะท้อนแสงลดลง
เพื่อทาการตรวจสอบเวลากลางคืน
- ความสับ สนในการมองเห็ น จากแสงไฟของรถที่ วิ่ ง
สวน
- ความชัดเจนในการมองเห็น
ช่วยให้คน้ พบสิ่ งอันตรายที่เป็ นปัญหาทั้งระบบ เช่น
- การติดตั้งอุปกรณ์กนั อันตรายอย่างไม่ถูกต้อง
- ขนาดของเสาที่ติดตั้งป้ าย, ลักษณะของป้ าย, ตาแหน่ ง
ของเสา สามารถสร้ าง “อันตราย” แก่ ผูข้ บั ขี่ ที่ พลาด
พลั้งได้ ถึงแม้วา่ จะเป็ นแบบมาตรฐาน

ที่มา : การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิ บตั ิสาหรับประเทศ
ไทย, 2548
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3.3 การวิเคราะห์ จุดขัดแย้ งในกระแสการจราจร

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล

จาก[6]ได้อธิบายถึงการศึกษาความขัดแย้งในกระแสการจราจร
ว่า เหมาะสาหรั บใช้ศึ ก ษาบริ เ วณทางแยกที่ มี ปริ มาณจราจรมากและมี
ความเร็ วของการจราจรไม่เกิ น 70 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง ข้อดี ของวิธีการนี้
คือ ทาให้ สามารถเห็ นถึ งปั ญหาหรื อสถานการณ์ ด้านความปลอดภัยใน
บริ เ วณอัน ตรายโดยใช้ร ะยะเวลาค่ อนข้า งสั้น วิ ธี ก ารนี้ สามารถน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการศึ ก ษาก่ อนและหลังด าเนิ น การ ซึ่ ง ลัก ษณะของการ
ขัดแย้งของกระแสจราจร (Conflict) มี 4 ลักษณะได้แก่
1) ตัดกัน (crossing)
2) แยกออกจากกัน (diverging)
3) แทรกเข้าหากัน (merging)
4) แทรกสลับกัน (weaving)
ซึ่งแต่ละลักษณะยังแบ่งออกได้เป็ น แบบพื้นฐาน (Elemental)
และแบบซับซ้อน (multiple) ควรหลีกเลี่ยงลักษณะแบบซับซ้อนเนื่องจาก
จะทาให้คนขับสับสน นอกจากนี้ ยงั ทาให้ความปลอดภัยและความจุลดลง
ในการออกแบบทางแยกควรแทนลักษณะการขัดแย้งแบบซับซ้อนด้วย
ลัก ษณะแบบพื้นฐานหลาย ๆ ชุ ด ลัก ษณะของการขัดแย้งของกระแส
จราจรบริ เวณทางแยก ซึ่งจานวนของการขัดแย้งขึ้นกับ
1) จานวนของขาทางแยก
2) จานวนช่องจราจรของแต่ละขาทางแยก
3) ชนิดของระบบสัญญาณไฟจราจร
4) รู ปแบบของการจัดช่องการไหล(channelization)
5)แนวการเคลื่อนที่ซ่ ึงอนุญาตให้ไปได้

ทาการวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล จากข้อมู ล ที่ ได้รวบรวมมาเพื่ อสรุ ป
ประเด็นปั ญหาของการเกิดอุบตั ิเหตุ ทาการวิเคราะห์จุดขัดแย้งในกระแส
การจราจร และใช้หลักการแก้ไขจุดอันตราย เพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีอยูโ่ ดย
วัดผลความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากค่า B/C และจากจานวนจุดขัดแย้ง
ในกระแสการจราจรที่ เ ปลี่ ยนไปซึ่ งได้ก ล่ าวถึ งรายละเอี ยดไปแล้วใน
หัวข้อที่ 3

4. วิธีการศึกษา
เพื่อความชัดเจนของการทาวิจยั ในครั้ งนี้ ผวู้ ิจยั ได้แบ่งเนื้ อหา
การวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกันคือ 1) การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 3)สรุ ปและเสนอแนะผลการวิจยั

4.1 การรวบรวมข้ อมูลในพืน้ ทีศ่ ึกษา
แบ่งการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 5 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุจราจร
2)ข้อมูลจราจร
3) ข้อมูลกายภาพของถนน
4) ข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เ ปิ ดให้ ใ ช้
บริ การแล้ว
5) ข้อมูลเสริ มจากการสัมภาษณ์ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง

4.3 สรุปและเสนอแนะผลการวิจยั
จากการรวบรวมข้อมู ล ในพื้น ที่ ศึก ษา และทาการวิเ คราะห์
ข้อมูลดังกล่ าว ทาให้ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ป ลักษณะและสาเหตุข องปั ญหา
ความไม่ ป ลอดภัยในพื้น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ งท าให้ ส ามารถเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผทู ้ ี่สัญจรผ่านบริ เวณดังกล่าว และได้
กล่าวรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 6 และหัวข้อที่ 7 ตามลาดับ

5. การรวบรวมข้ อมูลในพืน้ ทีศ่ ึกษา
5.1 ข้ อมูลสถิตอิ ุบัตเิ หตุจราจร
ข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุจราจรบริ เวณทางแยกที่ศึกษาได้รวบรวม
จากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซี ยเซี่ ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ในใบบันทึกเหตุต่าง
ๆ ของศู นย์วิทยุกู้ภยั จังหวัดสงขลาย้อนหลังเป็ นเวลา 3ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2555 – พ.ศ.2557 ดังแสดงในตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณพื้นที่ศึกษา
พ.ศ.

จานวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)

บาดเจ็บ
(ราย)

เสียชีวติ
(ราย)

2555

6

8

0

2556

6

7

0

2557

2

2

0

รวม

14

17

0

ที่มา: มูลนิ ธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ ยงตึ๊ง)หาดใหญ่, 2558

5.2 ข้ อมูลการจราจร
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจราจรในพื้นที่ ศึกษา ซึ่ งได้แก่ ข้อมูล
ปริ มาณจราจรเฉลี่ ย ที่ เ ข้า สู่ ท างแยกในชั่วโมงเร่ งด่ วนเช้า โดยท าการ
รวบรวมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ช่ วงเวลา7.00น. – 9.30 น. การ

ซึ่งรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษาดังกล่าว
ข้างต้นได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5
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รวบรวมใช้วิธีจดบันทึกในแบบสารวจปริ มาณจราจร และผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวแสดงไว้ในรู ปที่5-1

ถนนชลธารา

ถนนราษฎร์ยนิ ดี

รู ปที่ 5-3 ลักษณะทัว่ ไปของทางแยกจากทิศตะวันตกมุ่งสู่ ทิศตะวันออก

5.4 ข้ อมู ลจากการตรวจสอบความปลอดภั ยของถนนที่เปิ ด
ให้ บริการแล้ ว

รูปที่ 5-1 ปริ มาณการจราจรเฉลี่ยที่เข้าสู่ ทางแยกในชัว่ โมงเร่ งด่วนเช้า
หมายเหตุ :หน่วยเป็ น คันPCU/ชัว่ โมง

ประเด็นปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่ศึกษา
1)ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน
2) มีรถโดยสารขนาดใหญ่จอดใกล้ทางแยกบนทางเอกในทิศ
ตะวันออกมุ่งตะวันตก ทาให้กีดขวางการจราจร
3)ป้ ายควบคุ ม การจราจรไม่ เ พี ย งพอ ผู ้ข ับ ขี่ ไ ม่ ส ามารถ
รับทราบได้
4)มีพุ่มไม้บดบังการมองเห็ นรถทางเอกของรถที่มาจากถนน
ชลธารามุ่งสู่ ทิศใต้
5)มีปริ มาณรถที่มุ่งสู่ ทิศตะวันตกต้องการเลี้ ยวขวาเข้าสู่ ถนน
ชลธาราปริ มาณมาก ทาให้การจราจรติดขัด
6) มีรถที่ตดั กระแสจราจรในทิศเหนือไปทิศใต้ (ถนนชลธารา
ไปถนนราษฎร์ยนิ ดี ซอย 14)
7)มีปริ มาณรถเข้าสู่ ทางแยกในชัว่ โมงเร่ งด่วนปริ มาณมากทา
ให้การจราจรติดขัด

5.3 ข้ อมูลภายภาพของถนน
จากการสารวจข้อมู ล กายภาพของทางแยกที่ ศึก ษาพบว่า มี
ลักษณะเป็ นทางสี่ แยกที่เยื้องกัน โดยทางเอก(ถนนธรรมนู ญวิถี)มี 4 ช่ อง
จราจร แบ่งเป็ น 2 ช่ องจราจรต่อหนึ่ งทิศทาง และแบ่งทิศทางการจราจร
ด้วยเกาะสี มีความกว้างของช่ องจราจรจากเกาะสี 3 เมตร และ 5 เมตร
ตามลาดับ ทั้งสองทิศทาง ทางโททางทิศเหนื อ (ถนนชลธารา) มี 2 ช่ อง
จราจร กว้าง 4 เมตร ทั้งสองทิศทาง แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเส้นจราจร
ทางโททิศใต้(ถนนราษฎร์ ยินดี ซอย 14) มี 2 ช่ องจราจร แบ่งเป็ น 1 ช่ อง
จราจรต่อหนึ่งทิศทาง มีความกว้างของช่ องจราจร 3 เมตร ทั้งสองทิศทาง
และแบ่ ง ทิ ศ ทางการจราจรด้ว ยเส้ น จราจร และข้อ มู ล ทางภายภาพ
ดังกล่าวข้างต้นแสดงได้ในรู ปที่5-2และรู ปที่ 5-3 ตามลาดับ

5.5 ข้ อมูลเสริมจากการสัมภาษณ์ ผ้ทู มี่ สี ่ วนเกีย่ วข้ อง

เมืองหาดใหญ่

ได้ทาการสัมภาษณ์สอบถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูล
เสริ มในการวิเคราะห์ ลกั ษณะการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ สาเหตุการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
และความไม่ ป ลอดภัย บุ ค คลที่ สั มภาษณ์ ไ ด้แ ก่ เจ้า หน้ า ที่ จ ากมู ล นิ ธิ
มิตรภาพสามัคคี(ท่งเซี ยเซี่ ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ที่เคยไปปฏิ บตั ิงานช่ วยเหลื อผู ้
ประสบเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรี ยนแสงทองวิทยา และ
เจ้าของร้านขายไอศกรี ม ซึ่ งต่างก็ให้ขอ้ มูล ไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่า ทาง
แยกขาดการควบคุมการจราจรที่ ดี กลางคื นแสงสว่างไม่เพียงพอ และผู้
ขับขี่ขบั รถด้วยความประมาท ส่ งผลบริ เวณดังกล่าวเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจร
บ่อยครั้ง

ถนนชลธารา

รูปที่ 5-2 ลักษณะทัว่ ไปของทางแยกจากทิศตะวันออกมุ่งสู่ ทิศตะวันตก
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6. ผลการวิจยั

6.3 การวิเคราะห์ ลกั ษณะการเกิดอุบัตเิ หตุ

จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ทาการศึกษาถึงลักษณะกายภาพ
เดิมของพื้นที่ศึกษา(รู ปที่ 6-1) และได้สรุ ปปั ญหาความไม่ปลอดภัยและ
แนวทางการปรับปรุ งความปลอดภัยในพื้นที่ ศึกษาซึ่ งผลจากการศึกษา
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

จากการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรในพื้ น ที่
ศึกษาซึ่ งทาการศึกษาจากข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรที่ ได้รวบรวมมาและจาก
การสารวจภาคสนามสามารถสรุ ปปั ญหาและได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาตามคาแนะนาใน[6]ซึ่งได้สรุ ปรายละเอียดไว้ในตารางที่ 6-1 ดังนี้
ตารางที่ 6-1 สรุ ปปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ศึกษา

6.1 ลักษณะกายภาพเดิมของพืน้ ทีศ่ ึกษา

ลักษณะของปัญหา

สาเหตุ

1. ชนกัน ช่ ว งเวลา แสงสว่างไม่เพียงพอ
กลางคืน

รูปที่ 6-1 พื้นที่ศึกษาก่อนปรับปรุ งความปลอดภัย

6.2 ลักษณะการชนในพืน้ ทีศ่ ึกษา
ลักษณะการชนในพื้นที่ ศึก ษาได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่จากมูลนิ ธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซี ยเซี่ ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ที่ ได้ออก
ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันเกิดเหตุ สาเหตุที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เพราะ
ในใบบัน ทึ ก เหตุ ต่ า งๆ ของศู น ย์วิ ท ยุกู้ภ ัย จัง หวัด สงขลา ไม่ ไ ด้ร ะบุ
ลักษณะการชนไว้ ดังนั้นข้อมูลดังกล่ าวอาจมีความคลาดเคลื่ อนไปบ้าง
ผลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุ ปได้ในรู ปที่ 6-2

แนวทางแก้ไข
ติ ดตั้งไฟแสงสว่าง
เพิ่ม เติ มและติ ด ตั้ง
ไฟกระพริ บทั้ง 4
ทิศทาง

2.ชนท้ายรถรอเลี้ยว
ขวาบนทางเอก ใน
แนวทิ ศ ตะวัน ออก
มุ่งสู่ทิศตะวันตก

ไม่มี ช่ องรอเลี้ ยวขวา
แ ล ะ มี ร ถ โ ด ย ส า ร
ขนาดใหญ่ จ อดทาง
ด้านซ้าย

3.รถทางเอกชนรถที่
วิ่ ง ตั ด ก ร ะ แ ส
การจราจรในแนว
ทิศเหนื อมุ่งสู่ ทิศใต้
4.รถทางเอกชนรถที่
วิ่ ง ตั ด ก ร ะ แ ส
การจราจรในแนว
ทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนื อ

แน วถ น นไม่ ได้ ต้ ั ง ปรั บ แนวถนนให้
ฉากกัน และมี พุ่ ม ไม้ ตั้งฉากกัน และเอา
บดบังการมองเห็น
สิ่ งกีดขวางออก

เ พิ่ ม ช่ อ ง จ ร า จ ร
ส าหรั บ รถรอเลี้ ย ว
ข วาแ ล ะ ห้ ามร ถ
โดยสารจอด

แน วถ น นไม่ ได้ ต้ ั ง ห้ า ม เ ดิ น ร ถ ใ น
ฉ า ก กั น แ ล ะ ทิศทางนี้
การจราจรในแนวนี้ มี
ลัก ษณะสวนกระแส
การจราจร

6.4 แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยในพืน้ ทีศ่ ึกษา
จากการนาหลักการแก้ไขจุดอันตรายมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ศึกษาผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งความปลอดภัยทางกายภาพ
โดยใช้ ว งเวี ย น ซึ่ งแสดงได้ ดัง รู ป ที่ 6-3ส าหรั บ รู ป ที่ 6-4 เป็ นการ
เปรี ยบเทียบแนวถนนในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุ ง เหตุผลที่เลือกใช้
วงเวียนในการปรับปรุ งความปลอดภัย เนื่องจากลักษณะกายภาพของทาง
แยกเดิมก่อนทาการปรับปรุ งความปลอดภัยมีปัญหาการจราจรติดขัดและ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจรบ่อยครั้ง ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องจากหลายสาเหตุดงั แสดง
ในตารางที่ 6-1 และข้อ ดี ข องวงเวี ย นก็ คื อ สามารถลดความเร็ ว ของ
ยานพาหนะลงได้ และมีความลื่นไหลของกระแสการจราจรดีกว่าทางแยก
ทัว่ ไป ส่ งผลทาให้ล ดการติ ดขัดของกระแสการจราจร และเพิ่ ม ความ
ปลอดภัยในการสัญจรผ่านบริ เวณดังกล่ าวได้ ประกอบกับแนวทางการ

รูปที่ 6-2 ลักษณะการชนในพื้นที่ศึกษา
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ปรับปรุ งโดยการปรับปรุ งแนวถนนชลธาราให้ต้ งั ฉากกับถนนธรรมนู ญ
วิถี(ข้อที่ 3 จากตารางที่ 6.1)เป็ นแนวทางการปรับปรุ งที่ไม่เหมาะสมมาก
นักเมื่อเปรี ยบเทียบกับวงเวียน เพราะลักษณะทางกายภาพของถนนเป็ น
ถนนเลียบคลอง การปรับแนวถนนให้ต้งั ฉากจะต้องรุ กล้ าพื้นที่ของคลอง
นอกจากจะใช้งบประมาณในการปรับปรุ งที่สูงแล้ว การปรับปรุ งดังกล่าว
ยังเป็ นการกระทบต่อระบบการระบายน้ าของหน่ วยงานในท้องถิ่ น ซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบให้ เ กิ ด ภาวะน้ าท่วมในพื้นที่ ดงั กล่ าวได้ ด้วยเหตุผล
ดัง กล่ า วข้า งต้นผู้วิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้ ว งเวีย นเพื่ อปรั บ ปรุ ง ความปลอดภัย
สาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้

4) ย้ายเสาไฟฟ้ าและสิ่ งกีดขวาง
5) ตีเส้นจราจรใหม่
6)ติดตั้งไฟส่องสว่าง
7) ติดตั้งป้ ายจราจรใหม่
8) ปรับแนวถนนใหม่
หลังจากคัดเลือกใช้มาตรการแล้ว สามารถประเมินความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์(B/C)ของโครงการได้ดงั นี้
1) งบประมาณในการปรับปรุ ง, I= 1,059,300 บาท
2) ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี จากอุบตั ิเหตุที่ลดลง
B, = 4,833,878 บาท
-จานวนปี ที่ใช้ในการวิเคราะห์, n= 5 ปี
-อัตราคิดลด(Discount Rate), i = 12% ต่อปี
-แทน i= 0.12 และ n=5 ใน สมการ 3.4 จะได้
CRF=0.277410
3) จากสมการ 3.3 จะได้
งบลงทุนคิดเป็ นรายปี (EUAC)
= (1,059,300)(0.277410) = 293,860 บาท/ปี
4) ค่าบารุ งรักษา, M= 53,000 บาท/ปี
5) จากสมการ 3.2 จะได้
B/C = (4,833,878)/(293,860+53,000) = 13.94

รูปที่ 6-3 การใช้วงเวียนปรับปรุ งความปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคัดเลือกใช้มาตรการให้ค่า B/C = 13.94
ซึ่งมีค่ามากกว่าหนึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ โครงการที่นาเสนอมีความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์
6.4.2 การวิเคราะห์จุดขัดแย้งในกระแสการจราจร
ผลการวิ เ คราะห์ จุ ด ขัด แย้ง ในกระแสการจราจรน ามา
เปรี ยบเที ยบระหว่างก่ อนทาการปรับปรุ งความปลอดภัยกับหลังทาการ
ปรับปรุ งความปลอดภัยพบว่า ก่อนทาการปรับปรุ งมีจุดขัดแย้งในกระแส
การจราจรจานวน 32 จุด ซึ่งแสดงได้ในรู ปที่ 6-5หลังจากทาการปรับปรุ ง
แล้วจุดขัดแย้งในกระแสการจราจรมีจานวน 12 จุด ดังแสดงในรู ปที่ 6-6

แนวถนนเดิม
รูปที่ 6-4 แนวถนนก่อนและหลังการปรับปรุ ง

6.4.1 การคานวณความคุม้ ค่าของโครงการปรับปรุ งความ
ปลอดภัย
ได้เสนอมาตรการแก้ไขเพื่อปรับปรุ งความปลอดภัยดังนี้
1) ก่อสร้างวงเวียน
2) จัดช่องจราจรใหม่
3) ติดตั้งไฟกระพริ บทั้ง 4 ทิศทาง

รู ปที่ 6-5 จุดขัดแย้งในกระแสการจราจรก่อนการปรับปรุ งความปลอดภัย
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ข้อมูล ภาคสนามและเพื่ อนๆ พี่น้อง ร่ วมรุ่ นทุก ๆคน ที่ ช่วยเหลื อกันมา
ตลอด และขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือและไม่ได้เอ่ยนามในที่น้ ี ดว้ ย
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รูปที่ 6-6 จุดขัดแย้งในกระแสการจราจรหลังการปรับปรุ งความปลอดภัย
ผลจากการปรับปรุ งความปลอดภัยส่ งผลให้จานวนจุดขัดแย้ง
ได้ลดลงไปจานวน 20 จุด ซึ่ งหมายถึงโอกาสในการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรก็
ลดลงตามไปด้วย

7. สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ในครั้ งนี้ ได้ทาการศึ กษาปั ญหาความไม่ปลอดภัยบน
ถนนธรรมนู ญวิถีโดยใช้ทางแยกถนนชลธาราตัด กับถนนธรรมนู ญวิถี
เป็ นพื้ น ที่ ศึก ษา ซึ่ งผลจากการศึ ก ษาท าให้ ไ ด้แ นวทางปรั บปรุ ง ความ
ปลอดภัยในพื้นที่ศึกษาซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะให้ใช้วงเวียนในการแก้ไข
ปั ญหา และผลจากการศึ กษาพบว่า แนวทางการปรั บปรุ งที่ น าเสนอมี
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยได้ค่า B/C เท่ากับ 13.94 ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าแนวทางที่นาเสนอดังกล่าวมีความคุ ม้ ค่า และผลจากการศึกษาจุด
ขัดแย้งในกระแสการจราจร พบว่า หลังการปรับปรุ งจานวนจุดขัดแย้งใน
กระแสการจราจรลดลงไปเป็ นจานวน20 จุด ซึ่ งส่ งผลให้โอกาสในการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจรลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในการปรับปรุ งความ
ปลอดภัยดังกล่าวยังมีอีกหลายแนวทางที่ผวู ้ ิจยั ยังไม่ทาการศึกษา ซึ่ งหาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งน าไปใช้ ก็ ค วรศึ ก ษาแนวทางอื่ น ๆ เพื่ อ น ามา
เปรี ยบเทียบกับแนวทางที่ผวู้ ิจยั ได้เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดก่อน
ทาการปรับปรุ งต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัยครั้ งนี้ สาเร็ จ ลุ ล่ วงได้ผูว้ ิ จยั ใคร่ ข อขอบคุ ณ ผูม้ ี ส่ ว น
ช่วยเหลือดังต่อไปนี้
ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่คอยให้คาปรึ กษา
และคาแนะนาที่ดีเ สมอมา ศ.ดร.พิชัย ธาณี รณานนท์ ซึ่ งให้คาแนะนา
สาคัญที่มีประโยชน์ต่องานวิจยั มูลนิ ธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซี ยเซี่ ยงตึ๊ง)
หาดใหญ่ ที่อนุ เคราะห์ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุ ภรรยาและหลานๆ ที่ช่วยกันเก็บ
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Abstract
Person trips and transportation mode surveys could be in multiple formats, such as telephone
interviews and questionnaires. These data collecting methods rely on manual labelling of data after a
survey, and thus, it requires more manpower, time and budget. However, the information technology has
introduced advanced data collecting methods such as a mobile phone or a data logger device that can easily
record travel time and location data of people. This information plays an essential role in transportation
surveying. GPS data can be used to find many features involved in travelling, but those data need to be
processed to find transportation modes used before further analysis. The main objective of this study is to
detect transportation modes used in Bangkok using GPS logger data. Since the transportation modes in
Bangkok are unique and various, there are many problems, such as traffic condition and complexity of the
transportation network systems. Therefore, it is not very simple to determine transportation modes. GIS
data is used to help detecting transportation modes that have specific routes and stations. Random Forest
classifier is used for transportation modes detection. Modes considered in this study are walking, 2-wheel
vehicles, 4-wheel vehicles, bus, skytrain, subway and boat. Moreover, activities of people in a week were
focused on. Such activities include stationary and modes transferring points. The transportation modes
could be automatically detected using our algorithms. This method can be applied for other person trip data
collected from a mobile phone that can collect huge number of dataset, and the output data can be used for
further analysis in transportation surveying and other related topics.

Keywords: GPS logger, GIS, Transportation modes detection, Random Forest, Bangkok Transportation
To collect information on person trips and
transportation modes, it can be done using several
ways. Fortunately, the advanced data collecting
devices (e.g. mobile phone or data logger device)
have been introduced. These devices can
automatically record travel time and location data
of people without them having to record the data
manually. GPS data can be used to find features
involved in traveling, but the data needs to be
processed prior to further analysis. The
information on the transportation modes used by
people can reflect the lifestyles of people as well.
However, it is not feasible to have every user
manually
tagging
the
corresponding
transportation modes to their GPS tracks. Two
obvious reasons are:

1. Introduction
In Bangkok, there are many types of
transportation systems available, for example, Fig.
1. Traveling in Bangkok could be different from
other cities. Bangkok has local transportation
modes such as boat and tuk tuk. Many offices and
department stores are located in the central of
Bangkok. This makes the rate of people travel in
and out of Bangkok high in each day. Thus, the
problem with traffic congestion has been around
for a while and very hard to deal with since the
government agencies, that deal with this problem,
still lack the information about “people
movement”. This information can be used to
analyze to improve or adjust the transportation
systems in Bangkok to satisfy the needs of people.
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The third objective is to analyze the
detected transportation modes using grid
and overlay technique, and create moving
objects visualization.

3. Literature Review
There are many advantages of using GPS
as a tool for travel data collection. First, trip
origin, destination, and route data are
automatically recorded. Second, routes are
recorded for all trips, allowing for the postprocessing recovery of unreported or misreported
trips. Third, accurate trip start and end times are
automatically determined, as well as trip lengths.
From the previous research, there were many
approaches introduced, most of them used both
GPS and transport network data to determine
transportation modes.

Fig. 1 Transportation network in Bangkok
1.) Users do not directly achieve benefits from
labeling their trips, and, 2.) It is not really
convenient for people to record the exact time
that they change modes of transportation [1].
From pre-field experiment, the people in the
study group do not feel comfortable to use their
phones to record data, but GPS logger can record
data for a longer period of time than mobile
phones. GPS logger can last up to 4-5 days after a
full charging.
Since GPS logger devices cannot detect
the transportation modes used automatically, it
needs a calculation method to find transportation
modes. Moreover, GIS data can be used to
improve accuracy of detection algorithm for
modes in Bangkok that have specific routes and
stations.

3.1 Related Works
The approach to automatically identify
users’ transportation modes in [8] has three parts
which are “change point-based segmentation
method”, “inference model”, and “graph-based
post-processing algorithm”. The GPS trajectories
are partitioned into segments of different
transportation modes. Then, a set of features,
such as direction change rate, velocity change
rate, and stop rate, is identified and input to the
inference model to classify the segments of
different modes. These features are not affected
by differing traffic conditions. Finally, the graphbased post-processing algorithm is conducted.
This algorithm considers the commonsense
constraints of the real world and users’ behaviors
based on locations in a probabilistic manner.
From the results, at least 71 % prediction
accuracy is achieved.
In [5], a user’s transportation modes are
identified based on the GPS sensor on the user’s
mobile phone and transportation network data.
The transportation network data includes real
time bus locations, spatial rail and spatial bus
stop data. By having the transportation network
data, the motorized transportation modes can be
identified with much higher accuracy than
without having the transportation network data.
From this paper, five different inference models
including Bayesian Net, Decision Tree, Random
Forest, Naïve Bayesian and Multilayer
Perceptron were used to test. Among all five
mentioned inference models, Random Forest

2. Objectives
The main objectives of this work are
based on 3 followings:




The first objective is to find suitable
procedure for data collection and
manipulation
of
GPS
logger,
questionnaire and GIS datas. Since this
work requires data from many sources,
the suitable way, to collect and
manipulate data, has to be designed in
order to reduce the time used and further
work.
The second objective is to detect
transportation modes in Bangkok using
GPS logger and GIS data. Classification
features and algorithms are adapted to
match with transportation in Bangkok.
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performed best with over 93% precision and
recall accuracy in the experiments conducted.
In [7], an approach to reconstruct user’s
trip information from low-data-rate GPS data
from a mobile phone has been proposed. There
are four steps in the approach, which are “stay
point extraction with outlier detection and
removal”, “trip segmentation based on change
point detection”, “transportation mode extraction
using inference model” and “segment merging”.
During the “stay point extraction”, outlier
detection method is used to detect outliers and
combine them as stay points. For “trip
segmentation based on change point detection”,
some extra features, such as velocity change rate
and point in train, are considered to assist the
segmentation of non-walk segments that contain
multiple modes. Spatial features including spatial
train network and spatial road network are
employed to improve the transportation modes
inferring. After adding the spatial train network
and spatial road network, the results achieved
show 87.8% and 84% accuracy for precision and
recall, respectively. Random Forest classifier
with Bootstrap Aggregating is used for
classifying transportation modes. From the
results, this approach could reach over 87.8%
accuracy for inferring transportation modes and
97.76% for just train mode alone.

Bus

Van

Taxi

Tuk Tuk

Motorbike

Train

BTS (skytrain)

MRT (subway)

ARL (skytrain)

River Boat

Canal Boat

Minibus

Bike

Walking

3.2 Modes of Transportation in Bangkok
There are several transportation systems
currently operating in the city of Bangkok (see
more in Fig. 2). Although Bangkok’s canals had
served as the major transportation mode in the
past, the land traffic has surpassed them in terms
of importance. There are also older public
transportation systems still operating in the city.
Such older transportation systems include
extensive bus networks and boat services on the
Chaophraya River and Saen Saeb canal.
Unfortunately, in the present days, Bangkok’s
public transportation systems cannot fully satisfy
the lifestyles of the majority of its people in terms
of quality and safety. Many people in Bangkok
would still prefer to use their private vehicles
over other public transportation modes. This is
probably one of the very main reasons that limits
the income of the public transportation systems
and makes it harder to improve the service [6].

Fig. 2 Examples of modes of transportation in
Bangkok

3.3 Summary
The algorithm and classification features
used in previous works are different. It depends
on their data rate of GPS recording, device used,
characteristics of transportation modes to detect
and transport network data available. For
example, [5] used real time bus location that, in
Bangkok, is not available. For Bangkok, there are
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traffic conditions and various kinds of modes that
can affect the results. Considering some features,
such as velocity and acceleration, might not be
enough to infer the transportation modes in
Bangkok since traffic condition could get really
bad that inferring each transportation modes is
almost impossible to be accurate. Modes, with
the same characteristics and no available data to
be used for detection, should be combined into
the same group. Using GIS data to help infer the
transportation modes make the results more
accurate. Moreover, from previous reviewed
researches, using Random Forest classifier to
infer the transportation modes produces more
accurate results than using other classifiers.
Segment merging technique also helps reduce
uncertain segments and traffic problems related
in the detection step that affect accuracy when
separating walk and other modes. Thus, it is used
in this work for transportation modes detection
step.

non-walk segmentation, and transportation modes
detection using Random Forest classifier and
training data from the study group of volunteers.
3. Visualization and analysis, after the
transportation modes used have been determined,
the information is then visualized and analyzed to
find mode-transferring points and main
transportation modes used in Bangkok.

4.1 Dataset Collection
For person trip data, there are 80
volunteers in total from 4 universities. Each
university has 20 volunteers. The volunteers who
tended to use various types of transportation
modes were preferred so the variety of data on
the transportation modes could be achieved. The
volunteers came from 4 universities, including
Kasetsart University, Chulalongkorn University,
Srinakharinwirot University and King’s Mongkut
Institute of Technology Ladkrabang. All of these
universities are located in Bangkok but in
different areas. The local transportation modes
for the students from these universities are
different.

4. Methodology

4.1.2 GPS Logger Data
The device that is used to collect data is
“GPS logger igotu GT-600” from Mobile Action,
shown in Fig. 4. This device can set the time to
record, has motion detection, and is water
resistant. This device is selected because it is

Fig. 4 igotu GT-600 GPS logger devices
easy to carry around. From the field experiment,
it could operate for about a week without
charging while recording data every 5 seconds.

Fig. 3 Overall workflow of methodology
For the methodology (Fig. 3), it is
divided into three main parts:
1. Data Collection and Manipulation, data is
collected from GPS logger, questionnaire survey
papers and GIS data. After all the needed data has
been collected, it is processed to be used in the
other parts.
2. Transportation Modes Detection, the detection
methods include stay point extraction, walk and

This experiment uses 5-second time
interval to record the data. Motion detection on
the devices has been turned on to reduce number
of records when people have no movement, and
the buttons on the devices have been locked to
prevent anyone from causing any problem to the
devices. The period for collecting data from each
volunteer is one week.
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data consists of many parts. So, they need to be
combined. Java and PostgreSQL database is used
to develop a program to combine the parts, and
add or delete as desired. The example of GPS
data processed is shown in Fig. 7, only timestamp
and location data are extracted.

4.1.3 Questionnaire Survey Papers
The volunteers recorded their person trip
in the given questionnaire survey papers while
they are having the GPS loggers. The complete
ones must complete details of the starting and
ending time of each trip, modes used, origin and
destination. The transportation modes used and
the corresponding times are recorded. This
information is used to improve the accuracy of
inferring and create training dataset.

4.1.4 GIS data
Transportation network data is achieved
from the related government agencies and
downloaded from the BMA GIS Center’s website,
which provides free GIS data. Digitizing is
performed for GIS data that are not available (e.g.
MRT entrances, platform area of the skytrain and
bus stop). In Fig. 5-6, the examples of the
transportation modes with specific routes and
stations are shown.

Fig. 7 GPS data included ID of users and new
timestamp format
After the calculation and inspection, the
error sources are duplicated records and jumping
GPS points. From the calculated data below (Fig.
8), there are some points that should not exist
because they would require velocity, acceleration
or distance that a vehicle cannot achieve. Those
points are detected as noise data (Fig. 9), then
noise-removing algorithm is applied in this step.

Fig. 5 Entrances of Lat Phrao MRT station
Fig. 8 Maximum velocity (m/s) of each user from
GPS collected data

Fig. 9 Jumping GPS points (in the box)

4.2.2 Questionnaire Data Manipulation
The questionnaire survey papers of 1week person trip data are imported into CSV
format. One record of trip data includes starting
time, ending time, origin, destination and modes
used. These data are prepared and collected in
database to create training data in further step.

Fig. 6 Routes and piers of boat sevices in
Bangkok

4.2 Dataset Manipulation
4.2.1 GPS Logger Data Manipulation
After importing data from the GPS
logger devices, it is noticed that each volunteer’s

4.2.3 GIS Data Manipulation
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high recall with the best precision. Then, only
non-walk segment are used in the next step for
transportation modes detection. Moreover, to
avoid GPS signal losing and missing segments
when people getting in skytrain or subway, walk
segments are used to perform within function
with skytrain platform and suway entrances data.
If there are time gaps between two walk segments
hitting thresholds and those walk segments are
along with skytrain platform or subway
entrances, the velocities, at the ending point of
first segment and starting point of current
segment, are checked again to avoid some cases,
such as people walking on BTS-skywalk or just
cross the road using MRT entrances. If those
segments are accepted, they are merged into one
non-walk segment.

Fig. 10 Bufferd GIS data
In this part, GIS data of routes and
stations are used to find suitable buffering
distance of each data to create buffering area.
Since GPS data might contain errors, spatial
features are used to help increase the accuracy of
finding GPS points on the particular routes and
stations. Moreover, all GIS data are changed
projection into EPSG: 4326 same as GPS data.

4.5 Classification Features
To detect transportation modes in
Bangkok, suitable classification features are
required. Considering just some features, such as
basic features, might not be enough to infer the
transportation modes in Bangkok. Using
advanced features, such as Stop Rate and
Heading Change Rate (Fig. 12) and GIS data, to
help infer the transportation modes will make the
results more accurate.

4.3 Stay Point Extraction

Fig. 11 Clustering of GPS points
The area with the cluster of GPS data
(Fig. 11) is determined to identify if the user
“stay for a while”. The rest will be “move”. Only
moving part will be further analyzed. The method
that is used to identify them is stay point
extraction technique [7]. Stay points are extracted
by using “minimum time” (tmin) and “maximum
distance” (dmax) as criteria. Values selected to be
thresholds in this work are tmin=15 minutes and
dmax = 200 meters. So, if there are a gps points
hit thresholds (tmin>=15 and dmax<= 200), those
points are detected as stay, then only move
segments are further analyzed.

Fig. 12 Heading change between walking and
driving in the same distance [8]
Since some of the transportation systems
in Bangkok have similar routes, such as a boat
route with a bridge above (Fig. 13). If any
movement on the water area is considered as a
boat, the accuracy achieved could be very low
since there are many bridges for land vehicles to
cross the rivers. Thus, Stop Rate at Piers of a
segment is used to separate boat and others. The
vehicles travel on the roads under the BTS
railway could also be considered as BTS
mistakenly (Fig. 14). So, this work introduced
“the percentage of stop rate at stations” as new
spatial features. Skytrain stops only at its stations
(Fig. 15), but vehicles travel along the skytrain
lines might stop at other parts such as intersection.

4.4 Segmentation
Walk segments are analyzed to separate
walk and non-walk segments. In this part,
velocity (v) and acceleration (a) are used as
criteria. When v=2 m/s and a=0.6 m/s2, It got

137

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

This characteristic can be used to identify the
modes.
There are differences in the driving
behaviors between motorbike users and car users.
For example, motorbike riders always zip in and
zip out through traffic around Bangkok so the
angle of heading of that segment can change
more than using cars [8].
For a bus, people who taking a bus are likely to
stop more times than driving, so stop rate can be
another possible feature, but during peak hour,
this feature cannot be used. Thus, the possible
feature that can extract bus from another is stop
rate at bus stop of that segment.
The classification features used in this
work are shown in Table 1. Features ranking is
also performed to help in features selection.

Below are the examples of equation to calculate
classification features.
HCR = P(hcr)/Dist

(1)

Where P(hcr) is the number of GPS points in a
segment which a user changes his/her heading
direction exceed a certain threshold.
SR = P(sr)/Dist
(2)
Where P(sr) is the number of GPS points in a
segment which velocity is smaller than a certain
threshold.
PiT = P(pit)/Total point in a segment

(3)

Where P(pit) is the number of GPS points in a
segment which belong in a particular skytrain
line.
PiST = P(pist)/P(sr)
(4)
Where P(pist) is the number of P(sr) within
skytrain platform.
Table 1 Classification features

Fig. 13
(Left) Boat segments on Chao Phraya River
(Right) Vehicles on the road segments

Dist
MaxV
MaxAc
AvgV
Time
Point
SR
HCR
PiT
PiW
PiSW

Fig. 14 Complexity of transportation networks
between boat, skytrain and modes on the road.

PiST
PiP
PiB

Fig. 15 Cluster of GPS points along the BTS line
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Basic Features
Total distance of a segment
The maximal velocity of a segment
The maximal acceleration of a segment
The average velocity of a segment
Travel time of a segment
Total point of a segment
Advanced Features
Stop rate of a segment
Heading Change Rate of a segment
Spatial Features
Percentage of point in skytrain line
Percentage of point in River and Canal
Percentage of point in subway
entrances
Percentage of stop rate in skytrain
platform
Percentage of stop rate at pier
Percentage of stop rate at bus stop
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4.6 Transportation Modes Detection

Fig. 17 Certain and uncertain walk segments

4.8 Performance Evaluation
Precision and recall are the measures
used in evaluating model. K-fold Cross
Validation is a method of assessing the accuracy
and validity of the model.

4.9 Visualization and Analysis
To visualize the results, labeling data by
modes in integer makes it easier to visualize the
data on GIS softwares and other applications (e.g.
QGIS and mobmap). It also reduces the size of
the data. Mobmap apllication is used to create
moving points visualization. Detected mode data
is used as the input file (Fig. 18). Each mode is
identified by different colors. Then, it is
generated to moving GPS points, separated by
user’s ID, sorted by timestamp and colors varying
when its modes are changed.
For Grid and Overlay Analysis, detected
transportation modes data are used to perform
spatial joining with grid covered Bangkok areas.

Fig. 16 Workflow of modes detection
Random Forest is used for transportation
modes detection. Dataset and features
combination that obtain the best result of
precision and recall are selected to be training
data. All remaining GPS data are calculated to
find classification features based on segment to
be used as test data in Random Forest model.
For the training data, the data from
questionnaire survey papers are used to find
threshold and create training data for learning
state of Random Forest model. In this work, out
of all the data, about 30% of them are acceptable
and used as training data.

Fig. 18 Examples of modes detected data and its
new modes labelling

4.7 Segment Merging

From the data, information such as “modes
transferring point” which is a point that people
change their transportation mode can be found. In
Fig. 18, the record which value=1 in transfer
column, it is collected in modes transferring
points. In addition, each grid might contain
several modes used, so major modes can be
found by finding the highest percentage of modes
used. The data in this work is spatio-temporal
GPS data, so the structures of grid are created
based on hour of a day (Fig. 19) for further
analysis and visualization.

In this part, the probability of the
transportation is analyzed. For example, in a
short distance, it is unlikely that a user will use
many transportation modes. This part of data
needs to be corrected. Moreover, a walk segment
is analyzed. If it is in between two transportation
modes (Fig. 17), it is a possible walk segment. If
it is in between same transportation mode, it
should be merged to that mode because the
velocity of the mode could be decreased due to
the traffic condition.
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location. This information can be used for further
analysis about mining activities of people.

Fig. 19 Grid structures

4.10 Implementation
PostgreSQL with PostGIS extension is
used as database to collect and manage spatial
and non-spatial data. Java language is used to
develop program for calculation and modes
detection. For Random Forest classifier, Java-ML
library is used to develop the model. Finally,
QGIS, Mobmap and CartoDB are used for
visualization. Moreover, those are available for
working in a cross platform.

Fig. 21 Examples of stay points detected
There are various modes on the road in
Bangkok such as private car, bus, taxi, van,
motorbike and etc. In this work, modes on the
road detected are divided into 2-wheel vehicles,
4-wheel vehicles and bus, due to same
characteristics. 2 wheels; include bike and
motorbike. 4 wheels; include car, taxi, van, tuk
tuk, minibus and etc.
For transportation modes detection,
results are shown in the figures below. In Fig.
22, it shows modes detected of 1-day person trip
data after segment merging is applied. GPS
points are separated into several segments and
categorized by modes used. For skytrain and bus,
percentages obtained are lower than other modes
due to traffic conditions and complex
transportation networks in Bangkok. The overall
model precision is 87.17 % and 87.83 % for
recall, by using spatial features together.

5. Results and Discussion
Comparing to questionnaire surveys,
GPS devices can automatically record time and
location of person trip, whereas using
questionnaire surveys, people must report their
trips manually. In Fig. 20, the information about
active periods from GPS is shown. However,
without processing and analysis, questionnaire
data can provide more information than raw GPS
data.

Fig. 20 Number of GPS records for each hour
After manipulation and stay point
extraction, the process of GPS noise removing
makes the GPS data usable for analysis. From the
results shown in Fig. 21, starting and ending time
of each stay segment are defined. The collections
of stay points are used to calculate for its centroid

Fig. 22 The example of modes detected data
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Phraya River around the inner Bangkok, which is
correct. For modes transferring points (Fig. 25),
grids that have rapid transit show a lot of modes
transferring points. The darker color grids cover
areas such as Mo Chit, Sam Yan, Lat Phrao,
Victory Monument and Phaya Thai, that are
commercial zone and people can transfer to many
other modes.
From Fig. 26, it shows screen capture of user’s
movement’s GPS points generated from Mob
map. From Fig. 27, it shows people flow in
different colors imply different modes of
transportation from transportation modes detected
data. This kind of visualization is useful for
studying about mobility of people.

Fig. 23 Modes detected data of several person
trips in the inner of Bangkok
For the analysis part, transportation
modes detected data and vector grids are
processed to find major modes used. In Fig. 24,
the results obtained show that boat is only found
in Saen Saeb Canal and some parts of Chao

Table 2 Comparison the performances of transportation modes detection model
Basic + Advanced Features

Basic + Advanced + Spatial Features

Mode

Accuracy

Precision

Recall

Accuracy

Precision

Recall

2 Wheels
4 Wheels
Bus
Skytrain
Subway
Boat
Overall

90
82
74
90
92
90
86.33

70
67
60
75
54
73
66.50

92
71
40
43
20
92
59.67

96
92
80
92
100
100
93.33

86
86
71
80
100
100
87.17

94
86
70
77
100
100
87.83

Fig. 24 The example of grid data (100 m.) that
contain boat as the major mode

Fig. 25 Modes transferring points in Bangkok
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Moreover, to detect modes like buses and
motorcycles, traffic information, intersection
locations, and real time bus locations, can help
increase the accuracy of the detection, if those
data are available.
Data collected from the 80 volunteers
seem to be insufficient for analysis when
comparing to how large the population in
Bangkok is. The volunteers’s travel data are
limited to just around the universities and their
houses, shown in Fig. 28.
Fig. 26 People’s movement from raw GPS data

Fig. 28 Distribution of the person trips data
collected from the GPS logger
These data obtained could be useful for
many other works, such as observing people’s
traveling demand, planning the expansion of the
transportation
network,
studying
people
movement when certain events occur, and etc. If
this information has been collected and managed,
the planning of urban and transportation systems
could be easier and more suitable.

Fig. 27 Estimated transportation modes used

6. Conclusions and Future Works
6.1 Conclusions
For the transportation modes detection,
conducting the “stay point extraction” help
reduce the number of data to be analyzed further.
Random Forest classifier and classification
features can detect transportation modes used in
Bangkok. Using spatial features along with other
features gives higher precision and recall than
using other features alone. The process of
segment merging helps reduce uncertain
segments, such as the difficulty determining
between walking and facing traffic congestion on
the road, to make the person trip more complete.
The raw dataset in this work are only timestamp
and location that are minimum requirement of
GPS log data, so the algorithms and features in
this work can be applied for GPS data from other
sources such as a mobile phone.
Other interesting features that could help
detect other modes (e.g. vans or taxis) are parking
area, van terminals, locations of getting on/off a
car and probability of the modes transferring.

6.2 Future works
1. To collect GPS data to analyze the
transportation modes used by people in Bangkok,
there should be larger group of people to be
studied. The data might be collected from mobile
phones.
2. The process of noise removing cannot
remove the entire noise data. More advanced
method might have to be adopted.
3. To detect some local transportation
modes (e.g. bus, private car and taxi), other
classification features, more precise GIS data and
more complicated techniques (e.g. using traffic
data or pattern of the taxi drivers) should be used.
4. Some data is lost due to the loss of GPS signal
and motion detection function; the lost part of the
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data should be interpolated to fill out the missing
part.
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Abstract
Japan has very serious problems like depopulation and aging. Under this condition, we focused on
community cafe against these problems and analyzed characteristics of travel behavior of the community
café’s visitors.
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1. Background and purpose
In the sparsely populated region of travel of the
population decline and aging, the maintenance of
public transportation has become an important issue.
Management of local bus routes has become stricter
because entry and abolition of bus routes changed
from license system to notification system by
deregulation. Therefore, it should improve the
convenience by introducing community bus,
demand bus and share taxi. To promote the use under
depopulating situation, it is important to shift from
private cars and increase of the go out number of
person. In addition, there is a problem of dilution of
the local community. Under the situation of dilution
of local community, community café has been
gaining attention as a place for interacting among
local residents, and some researches on collaboration
between the café and public transportation have been
proceeding. In this study, a shop that provides
interact opportunities through some events is defined
as the community cafe. The functions of community
café such as complementing low serviceability of
long waiting time for a bus or it can be a new going
out purpose have been presented, however, the
specific traffic action of the people who visit it hasn’t
become clear. It is considered that it is important to
grasp the characteristic of residents’ traffic action in
order to encourage people in depopulated areas to go
out. This study intends to reveal the characteristic of
community café visitors’ traffic action and analyzed
the traffic action from the visitors’ data of
demonstration tests conducted in Nakasatsunai

village and Urahoro town. Specifically residents
who visit it repeatedly were focused.
2. Problems of Japan
2.1 Population decline, low birthrate and aging,
the depopulation with it
Japan has had a very serious problem that
the number of population is declining and aging.
When low birthrate and aging happens, GDP
decreases and an economical problem that finance
grows tense occurs. The current Japanese population
is 127,016,000 and 219,000 (0.17%) has decreased
compared to last year. This is rare even in the world.
Rapid aging is prevailing around the globe. The
current aging ratio in 2015 becomes 26.2%, i.e. one
in four people are elderly people. Household ratio
including elderly person reached 41.6% in 2011, it is
anticipated that the household only for elderly
people occupies about half (Figure 1). In this study,
aging people are defined as the group of peoples
whose ages are 65 years up.

Fig. 1 Changes in population and aging ratio
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For details of depopulation, focus at the
ratio of three major metropolitan areas of Japan
(Tokyo, Osaka and Nagoya), the percentage of three
metropolitan areas tends to increase consistently. It
is assumed to proceed in parallel that the
development of population concentration in the three
major metropolitan areas and the depopulation of the
areas except three major metropolitan areas.

of 2002. The abolition was enabled after the
deliberation in the local meeting. The purpose of
deregulation is to promote a new entry of bus routes
to improve convenience. However, in fact, there are
no companies which entry rural area. They entered
urban areas. There were numerous withdrawals from
a local deficit routes. Figure3 shows the gap of
current account ratio between routes urban areas and
rural areas. Current account ratio is obtained by
dividing revenue by operating cost. It means that if
current account ratio is 100% or more, it is profitable.
The bus routes that have supported economy and
transportation of rural areas are disappearing.

Fig. 2 Population decline forecast in rural areas
2.2 Dilution of local community
It is difficult to interact between
generations and leaders of local communities are
reduced because many young people outflow to
urban areas. It is defined the local community as
group or society that interact with them considering
lives of residents. Reduction of children is a problem
because children are important as a trigger of
intergenerational interacts. With the result that
connection of residents weaken. Expansion of
person’s daily living area with motorization is also
factor of weakness of connection. Time to stay in
living area reduce because of the expansion of
person’s active range. It cause that opportunity of
interaction reduce.
2.3 Decline of local public transportation
The decline of the local public
transportation is also remarkable in recent years. Bus
industry of Japan has been struggling for many years
with population decline, depopulation and
motorization. Bus transportation personnel
decreased to nearly 40% from the peak in the 1970s.
More than 70% of bus routes are in the red. The entry
on the bus line and the abolition are changed from
license system to notification system by deregulation
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Fig. 3 account balance ratio between the routes
urban areas and rural areas
After the private bus company withdrew,
many local governments are running a community
bus. However, in order to run the place where private
company withdrew, there are many deficit cases. In
such places progressing, it is an important problem
how to maintain public transportation. It should
promote to increase in users using these way that to
introduce community bus, demand bus and sharedtaxi. To promote the use under depopulating
situation, the shift from private cars and increase of
the number of going out per person is important.
2.4 Difference between Japan and Thailand
Thailand has means of transportation that
can be used easily, such as tuk-tuk or motorcycle taxi
in the city, in Japan there is no such thing. Taxis are
often seen in urban areas, but taxis are not running
in small population area, there is a need to be
reserved. Only few people can use taxi because it is
expensive. There are also few people using a bus in
area with small population, they can’t be profitable.
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Most people cook at home in Japan, and the store to
eat out is also less, they must go out to shopping to
supermarket once in a few days. But the elderly
cannot move long distance under its leg weakness.
The elderly will not be able to even drive a car for
athletic ability is reduced. Moreover, many
households with only the elderly in rural areas, such
the elderly must be to go shopping on themselves.

café and a public transportation service level of life
by combination for the residents of suburbs.
4. Study area

3. Community café and literature review
Dilution of local communities has
progressed in both urban and rural areas, it has faded
a connection with other people, such as the old days
because of concentration of population to urban
areas, declining birthrate and aging population.
There is a variety of connection like workplace
connection, circle of connection such as the elderly
association and connection of neighborhood friends.
If there were places that people could interact each
other, it would be possible to enrich the lives of the
local people. These places can make a new
connection and a large community and live up the
town. Therefore, in this study it focused on the
community cafe as a place of such interaction. Such
a community cafe has been increasing rapidly in
recent years in Japan. These shops supply
opportunities of interaction between visitors
thorough some events. Laboratory of transportation
intelligence has been researched on community café.
Here, let us introduce it.
As Kishi, Takada and Higashimoto
mentioned, community café is effective when
passenger waiting bus it interact other people at
community café. Community café increased service
level of bus. This study analyzed satisfaction of
passenger quantitatively. As Yamazaki and Kishi
mentioned, community café has a possibility as the
new destination of the going out. And the
"participation opportunities for community
development activities," "exchange of the same
generation" is the going out promoting function as a
factor of community café. It shows that function of
the community cafe itself creates new traffic demand.
Ozaki, Kishi and Nakatsuji revealed when
considering the purchase action, community cafe
and public transportation improve service levels by
cooperating. Comparing go shopping to a
supermarket by bus and mobile catering vehicle
comes to home (whether community cafe is set) and
making the model, community cafe has function to
contribute to the improvement of going-out. In
particular, it was found that improving community

downtown.
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4.1 Nakasatsunai
Nakasatsunai is near to Obihiro that is one
of the big town in Hokkaido. Field crops and dairy is
thriving. Population is almost steady but percentage
of over 65 years of age tends to rise continuously, it
has become 26.1%. Figure 4 shows the map of

Fig. 4 Map of Nakasatsunai Village
About transportation, a railway had
abolished in 1987 and a bus has been operating
instead of railway. However, this seems to be not
suitable for moving in the village because of long-
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Fig. 5 Circulation bus
distance route connecting the city. In addition, there
is a bus for the elderly and a school bus. During one
month in Nakasatsunai, it was tested bus service that
can be used free of charge. City circulation bus is
operated through a downtown three routes. Figure 5
is a picture of bus.
4.2 Urahoro
The population of Urahoro has continued
to decline unlike Nakasatsunai, aging ratio is 33.5%.
It is a very serious situation. Figure 6 shows the map
of downtown. The people without having private
cars feel inconvenience, such as shopping or going
to hospital.

Fig. 6 Map of Urahoro Town
As for transportation, route bus has
abolished, and there are need reserve bus, Rushin hot
spring bus, school bus, patients transit bus. Testing
service of the public transport was carried out in
Urahoro for one month as well as Nakasatsunai.
These became from two kinds of the bus that is
demand bus and circulatory bus. Demand bus can
carry you home to destination if you reserved the day
before. Both of fare is 100JPY. Figure 7 is a picture
of bus.
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supermarket, many people use. Rappolo 21 is a
library.

Fig. 7 Circulation bus and demand bus
After taking with community cafe visitors
and understood it, there are opinions that it is uneasy
not to be able to walk in future for all, though still
can walk.
5. The outline of a community cafe experiment
5.1 Outline
When the community cafe was installed in
the depopulated region, it revealed whether the
person who visited the community cafe is what kind
of traffic characteristics or behavior that they took by
the existing of community cafe. It conducted
demonstration experiment of community café during
demonstration experiment of bus in November and
December 2014 in Nakasatsunai, also in November
2013 in Urahoro. Community cafe is entitled “Pratt
Café”, staff and visitors enjoyed the conversation
with drinks and sweets. Elementary school children
were often used them to play together or do
homework.
Table.1 The date of community cafe

Ichimaru is an important facility that
support shopping of Natasatsunai’s residents and a
portion of next village. Health center is a place to
perform a procedure for welfare, but everyday use is
less, come a lot of people at the time of the elderly
association. Although multi-purpose hall have
conference for events, when there are no events users
of the facility was very small. Fukuhara is the
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Fig. 8 Supermarket Ichimaru
5.2 Questionnaire
Questionnaire includes these contents.
(1) Personal attributes
Gender, age, occupation, residential areas,
the presence or absence of a driver's license, the
presence or absence of private car ownership, the
required time from home.
(2) Cognition of community cafe
For recognition of community cafe, they were asked
what was trigger to come to community cafe.
(3) Travel behavior, everyday life activities of
visitors’
For going out action, the main purpose of the
day outing, place and time visited before and after
the visit of the community cafe on the day,
transportation, return transportation means you use
to come to the center city, was asked about going out
behavior of everyday.
(4) Community cafe actual usage
Finally, impressions and use intention when
community cafe was made in future, was asked
about the attitude survey for the bus in a
demonstration experiment.
5.3 Situation at the time of opening community cafe
The visitors can interact staff and others at
the time of opening community café. These are
pictures at the time.
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Table.2 The total number of visitors of community
cafe

Fig. 9 The picture of Ichimaru

Fig. 12 The number of visitors of community cafe
Figure13 shows the outing purpose of adult visitors
each venue. There are many people whose outing
purpose is shopping during period at supermarket.
Others of “raporo21” mean using library.
Fig. 10 The picture of Health center

Fig. 13 The outing purpose

Fig. 11 The picture of Multipurpose hall
6. The outline of a community cafe experiment
The number of visitors was 105 people in
Nakasatsunai and 22 in Urahoro, each able to obtain
a survey of 50 in Nakasatsunai and 6 in Urahoro
questionnaires. In addition, in this study also use data
of community café in November 2013 in Urahoro,
the number of visitors were 224 people, able to
obtain 131 questionnaires.

Figure14 shows transportation of visitors each venue
in order to grasp the difference of each venue. In
Urahoro, using a lot of the patient transit bus from
the suburbs becomes high in the availability of the
bus.

Fig. 14 The transportation of visitors
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Figure15 shows distance from visitors’
home to venue each venue in order to grasp where
visitors come from. There were more people who
were from far away than Urahoro because it was
opened at a place slightly away from the central city
area of Nakasatsunai.
Fig. 16 Distance from house to the cafe
Comparing the frequency of outgo is as
follows (Figure 17). The figure shows that regular
customers tend to go out on regular basis and they
are more active than non-regular customers.

Fig. 15 The transportation of visitors
Table3 shows the place where visitors went
before and after community café. When it was
opened at super market, visitors who shop before or
after visit community café are 100% in “Ichimaru”
and 88% in “Fukuhara”. It is proved that the need of
visiting community café with shopping is high.
Table.3 The traffic action before and after the visit

Fig. 17 The frequency of outgo
Comparing the transportation is as follow
(Figure 18). The figure shows that regular customers
are more than 60% are coming in means of
transportation on their own, such as foot or bicycle,
in the case of a non- regular customers it is about
30%.

Fig. 18 The transportation
7. Action Tendency
Customers

Analysis

of

Regular

7.1 Characteristics
Community café is needed as a place
for interaction among local residents. To analyze the
characteristics of visitors, it is compared the action
of regular and non-regular customers. The number of
regular customer was 19 out of 179 adults. We also
counted that of local supermarket and 13 people go
there regularly out of 77 people. Next, the distance
from their house to the café and the result is shown
in Figure16. This figure shows that approximately
half of the regular customers live within 1 kilometer
of the café.
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Asking “how many times do you want to
come before/after shopping?” the answers are as
follow (Figure 19). Regular customers are more
motivated to visit the community café than nonregular customers.

Fig. 19 The arrival intention
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7.2 The analysis of relation of regular customers using
Mathematical quantification theory class II
To study what kinds of people visiting the
café repeatedly, we analyzed the correlation ratio of
factors using qualification theoryⅡ.Objective variable
was set as regular customer or non-regular
customers. As you can see from Figure20, the
relation of community café and shopping is large.
When it comes to the way of transport, walking and
biking are common for people living near the café
and people from far areas mostly use private cars to
get there.

community bus is to help local residents shopping or
seeing doctors. However, if people take the bus for
dropping in the community café to communicate
other residents, local residents would go out more
frequently. Promoting using community buses could
be important for cooperating depopulated area with
public transportation.
References
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Fig. 20 The partial correlation coefficient
8. Conclusion
In this study, we focused on the regular
customers in demonstration tests and analyzed the
traffic action characteristics. The result is as follows:
customers who visited the community café regularly
went out for it or dropped in before and after
shopping. Demonstration test was held in a super
market or public facilities and it revealed that setting
up a community café in a supermarket is the most
suitable way to serve the place for local residents to
communicate.
On the other hand, regular customers are
more than 60% that are coming by means of
transportation on their own, such as foot or bicycle,
and the availability of the bus is low comparing with
non- regular customers. When it comes to see partial
correlation coefficient of qualification theoryⅡ, the
value of bus is very low which represents that there
are almost no influence between bus users and
regular customers. Investigating the passenger use
on community bus in Urahoro town and
Nakasatsunai village, the number is not large. There
is no little intention to visit community café.
Notifying the bus using method like travel route or
time table, residence of going-out and going to
community café will be smaller. The primary aim of
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Abstract
For many developing countries, foreign direct investment (FDI) has become increasingly important as
a way to raise capitals, innovate technologies, improve know-how, and boost economic development.
Among various researches on the determinants of FDI attraction, the role of a modern transportation
system in stimulating FDI has recently received more attentions among scholars and policy makers.
This paper seeks to determine the relationship between an improved transportation infrastructure system
and the FDI inflow into a country. The author employed a cross-countries panel dataset covering
ASEAN Plus Three countries over the period of 2004-2013, constructed the appropriate model that best
describes this relationship, and utilized a two-staged least squares technique to empirically determine
the impacts of the different determinants, particularly the transportation system, on FDI attraction.
Moreover, the author also explored the simultaneous relationships and endogeneity characteristics
within the model. The author found out that foreign investors significantly favor countries with a safe
and efficient transportation system, and an increase in FDI inflows into a country also fosters the
improvement of the country’s transport infrastructure. Finally, the paper makes some recommendations
to policy makers regarding how to improve a country’s transportation system to attract more FDI and
promote economic growth in the future.
Keywords: Transportation system, Transport infrastructure, FDI attraction, Panel Dataset
United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), FDI inflows to
ASEAN countries rose by 7% to reach USD
125 billion. Singapore, the regional economic
giant, has consistently remained the most
attractive FDI destination in Southeast Asia,
accounting for more than half of the FDI
inflows into the region. After ASEAN countries
entered into the Regional Comprehensive
Partnership (RCEP) with six countries,
including Australia, China, India, Japan, South
Korea, and New Zealand, FDI from these
countries make up more than 40 per cent of FDI
into the region.

1. Introduction
As various researches including Aitken
and Harrison (1999) and Tsai (1994) have
shown that foreign direct investment (FDI) has
contributed significantly to economic growth,
more and more economists and policy makers
have paid closer attention to the determinants of
FDI inflows into a country in order to find a
way to attract more high-quality FDI projects to
their countries. As for countries in the
Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), FDI has become an important source
of capitals, technology transfer, know-how
transfer, access to foreign markets and stronger
international economic cooperation. Over the
past decade, although there was a considerable
fluctuation in FDI inflows, generally, an
upward trend can be seen across ASEAN
nations. According to the World Investment
Report 2014 compiled by the

In the past, research on the determinants of FDI
inflows has concentrated chiefly on
conventional factors such as macroeconomic
variables, political environment, labor, natural
resources and the ease of doing business, and
there exist only a limited number of researches
exploring the role of transport infrastructure in
FDI attraction. However, with the advance of
the globalization process, the importance of
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transport infrastructure has been underscored as
transport infrastructure connects countries
around the world and facilitates the movement
of humans and goods. Such research as
Wheeler and Mody (1992) claims that transport
infrastructure also stimulates FDI inflows into
a country by reducing the cost of doing business,
saving time spent on transporting goods and
products, improving a location’s accessibility
and
thus
enhancing the
company’s
competitiveness. As a result, countries with
reliable transport infrastructure such as modern
road systems, international airports, and
commercial water port and so on are believed
to have a competitive advantage in attracting
FDI. Moreover, Seetanah and Khadaroo (2007)
also found evidence that the inflow of FDI
capitals also simultaneously fostered the
development of a country’s transport
infrastructure to meet the demand of foreign
investors.

influential authors on FDI literature. Based on
the investors’ investment intention, he defines
three types of FDI. The first type is marketseeking FDI companies, which want to find a
new market and their products will serve the
local needs. For this type of companies,
characteristics of the local markets such as local
taxation, demographic, market size and market
potentials are very important. The second type
of FDI refers to resource-seeking FDI
companies. These companies invest abroad to
take advantage of the resources not
immediately available at their home countries,
for example, low-cost labor, natural resources,
raw materials or lax environmental regulations.
The third type of FDI is efficiency-seeking FDI
companies which move their operation in
foreign countries to improve the efficiency of
doing business. From this analysis, Dunning
also groups determinants of FDI inflows into a
country into three broad groups, namely
ownership specific advantage, location-specific
advantage and global advantages (Dunning,
1993).

Within this context, this research aims
to determine the relationship between an
improved transportation infrastructure system
and the FDI inflow into a country, and whether
this relationship is simultaneous. The author
employed a cross-countries panel dataset
covering ASEAN Plus Three countries (10
ASEAN countries plus China, Japan and South
Korea) over the period of 2004-2013. This
study is expected to contribute its empirical
results for ASEAN Plus Three countries along
with existing economic literature.

According to a research by Ergogan
and Unver (2015), determinants of FDI inflows
can be classified into main categories relating
to financial, demographic, economic, political
and social factors. Utilizing a dynamic panel
dataset encompassing 88 countries from 1985
to 2011, he finds out that variables such as the
rate of urbanization, social security spending,
per capita GDP, market size and corruption
have statistically significant impacts on FDI
inflow into a country. His study employs both
static and dynamic methods, and the dependent
variable is represented by three different
measures which are percentage of FDI in GDP,
FDI value added and transferred FDI from one
country to another. Interestingly, this research
also establishes that previous FDI levels also
have significant impact on a country’s current
FDI level (Erdogan and Unver).

The rest of the paper is organized as
follows: Chapter 2 will discuss some related
literature concerning the determinant of FDI
inflows into a countries and the specific role of
transport infrastructure in promoting FDI
inflow. Chapter 3 explains the methodology
that is employed for the research and how to
investigate this simultaneous relationship.
Chapter 4 describes the data and presents the
findings of the empirical research and chapter 5
concludes the paper and proposes some
relevant policy recommendation.

In the article “Determinants of FDI in
BRICS Countries: A panel analysis”,
Vijayakumar, Sridharan and Rao examine the
drivers of FDI flows to Brazil, Russia, India,
China and South Africa, five fast-growing
emerging economies, using annual dataset
spanning a 33-year period, from 1975 to 2007.
They aim to use panel data analysis with three
different techniques – common constant, fixed
effects, random effects – to eliminate the

2. Literature review
2.1. Determinants of FDI inflows and
transport infrastructure quality
Numerous researches have tried to
figure out the determinants of FDI inflows into
a country. Dunning remains one of the most
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problem of endogeneity within the model
investigate. Their controlled independent
variables consist of GDP, industrial production,
workers’ wages, trade openness, exchange rate
and infrastructure index. They find out that
market size and infrastructure positively and
significantly influence FDI inflows while labor
cost and inflation rate negatively impact FDI
inflows, leading to the suggestion that policy
makers should focus on enhancing the
investment climate to attract higher FDI level
into their localities (Vijayakumar, Sridharan
and Rao).

research focuses on 30 countries in the Sub–
Saharan African nations from 1984 – 2002. He
argues that since transport infrastructure is
essentially public goods provided by the
government, the “free-riding” effect allows
foreign investors to effectively share this
resource without hurting the existing users. He
develops a model with FDI as the dependent
variable and natural resource intensity, market
size, labor cost, human capital, political
instability,
openness
and
transport
infrastructure as explanatory variables and uses
dynamic panel data regression approach. He
concludes that along with natural resources,
market size, trade openness communication
infrastructure, transport infrastructure clearly
boosts FDI inflow, while the positive and
significant lagged value of the dependent
variable implies that FDI also confirms the
presence of dynamism and endogeneity in FDI
modeling (Seetanah and Khadaroo).
Applying a similar approach, Lichao
explores the contribution of transport
infrastructure in attracting FDI in East China,
West China, and Middle China using fixed
effect panel data method to evaluate data from
28 provinces from 1995 to 2008. He establishes
that transportation system improvement plays
an important role in driving FDI to a region,
with the West and Middle Region witnessing a
greater impact than the East Region. Moreover,
the existence of transport infrastructure
spillover effect indicates that the development
of transport infrastructure in one province also
benefits its neighbors (Lichao).

Dedicating specifically to uncover
factors affecting FDI inflows into ASEAN
countries and characteristics contributing to an
attractive investment destination for United
States’ firms, Uttama explores distinguishing
features of ASEAN countries and important
economic events occurring in the region such as
the Asian financial crisis in 1997, the
establishment of a free trade area, the passing
of ASEAN Investment Area agreement, and so
on. He also uses a panel country-level dataset
and the gravity model to test two hypotheses
that whether countries with similar size and
relative factor endowments, high trade costs
and low investment costs, bringing in more
horizontal FDI and whether countries with
different relative factor endowments, and low
trade costs and investment costs bringing in
more vertical FDI. He concludes that GDP level,
trade cost back to the home country, distance
between home and host country positively and
significantly affect FDI into ASEAN, whereas
skill difference, investment cost, and trade cost
to host country negatively influence FDI
(Uttama).

3. Methodology
As described above, there has been
limited empirical work dedicated to studying
the
relationship
between
transport
infrastructure and FDI inflows in ASEAN plus
three countries, and most models ignore the
feedback effect from the FDI inflows to
transport infrastructure improvement. The
presence of a reliable transport system makes a
location appear more lucrative to foreign
investors by lowering transportation costs,
reducing wear and tear of company’s vehicles,
ensuring the safety of goods during
transportation and saving time for the company.
On the other hand, the incoming FDI capital
might improve the condition of transportation
system in a country by providing incentives for
local government to improve the location’s

2.2 Relationship between FDI and transport
infrastructure
On the relationship between FDI and
transport infrastructure, in recent years,
researchers have paid more attention to the role
of transport infrastructure and separated its
influence on FDI from that of infrastructure in
a more general sense. In the article “Transport
Infrastructure and FDI: Lessons from Sub
Saharan African Economies”, Seetanah and
Khadaroo assess how transport infrastructure
adds to the relative attractiveness of a nation
and how incoming FDI also helps to improve a
country’s current transportation system. His
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transport infrastructure, bringing in the
necessary capitals, technologies and even
consultancy. In addition, some foreign
investors might even directly take part in big
infrastructure projects by cooperating with the
local government through public-private
partnership or other type of partnership. Some
local governments also negotiated with foreign
investors to grant them investment only when
the investors also help to improve the local
infrastructure. Hence, the simultaneous
relationship between FDI and transport
infrastructure is worth considering.

Information Center, and various research such
as Lichao (2011), Seetanah and Khadaroo
(2007) to esimate the quality of transport
infrastructure. Res refers to the level of natural
resources endowed for a country, estimating
using the total natural resources rents as a
percentage of GDP. Size means the market size
of a location, representing by its GDP per capita.
Trade embodies the openness of an economy,
measuring by the proportion of trade in a
country’s total GDP. Education measures the
quality of labor and is quantified using the
secondary school enrollment. Based on the
previous literature review and others such as
Scaperlanda and Mauer (1969), Zheng (2009),
these variables are expected to have positive
impact on FDI inflow. Corruption variable is
also included to investigate what kind of impact
corruption has on FDI inflow in ASEAN Plus
Three countries. X encompasses a list of
controlled explanatory variables including
population, corporate tax, area and other type of
infrastructure, specifically communication
infrastructure (measuring by the number of
Internet users in a country). The sign of the
remaining independent variables are open to
empirical findings. β0 is the constant and εi is the
error term.

In this paper, the author builds a model
reflecting this relationship. Independent
variables which go into each equation are
chosen based on the previous literature review
research. In order to capture the simultaneous
relationships between FDI and transportation, a
set of two simultaneous equations is specified
as followed:
FDIi = β0+β1Trans + β2Res + β3Size + β4Trade
+ β5Education+β6Corruption + β7X + εi
(Seetanah

and

Khadaroo,

2007)
Where:






One difficulty facing with a crosssectional statistical analysis is the presence of
unobserved
heterogeneity
characteristics
among nations. There are other unique features
about each country that influences its FDI
inflows and transport system and we do not
have control over, nor could we ever observe all
of them. Omitted variable bias will make the
OLS estimate no longer consistent. The
adoption of a two-staged least square allows us
to eliminate omitted variable bias, assuming
those variables are uncorrelated to the other
independent variables in the equation.

FDI: FDI inflow to a country
Trans: Transportation quality
Res: Natural resource rent as a percent
of GDP
Size: Market size
Trade: Trade openness

Since the simultaneous equation model
suffers from simultaneity bias and cannot be
easily estimated, a two-staged least squares
technique will be employed instead. Twostaged least square is a modification of the
ordinary least square technique, using two
regressions for estimation. In the first stage,
instrumental variables are used to obtain
ordinary least squares predictions. In the
following stage, the predicted values of the first
regression will be utilized to generate the
coefficients of variables of interest var.
In the equation, FDI denotes FDI
inflows into a nation compiled by World Bank.
Trans refers to the transport infrastructure in a
country, quantified by the total length of road in
a country. This data is collected by AJTP

4. Results
4.1. Data description
The main source for the data used in
this analysis comes from the World Economic
Indicator compiled by World Bank. The
statistics for transport infrastructure for
ASEAN, China, Japan, and South Korea are
provided by AJTP Information Center.
Corruption index is developed by Transparency
International, an organization committing to
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combat corruption around the world. Due to the
limited availability for data for the countries in
the region, the dataset only spans over the
period of 10 years, from 2004 to 2013; hence
there are 130 valid observations for analysis.

hit the region quite hard, FDI inflows into most
countries in the region recovered very quickly
after that.
Regarding trade openness, Vietnam,
Thailand, Malaysia, Cambodia and South
Korea has the highest trade to GDP ratio,
meaning that trade accounts for a big proportion
of these countries’ GDP. The average GDP per
capita during the researched period was
$12,200 with Singapore, Japan and Brunei
having the highest GDP per capita. As for
corruption measure, the mean score was 4.1, a
pretty low score falling into the category of
highly corrupted countries according to the
guideline
published
by
Transparency
International. Some countries such as
Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, and
China are known for being highly corrupt.
Singapore and Japan are the only two countries
having a relatively good record of having low
level of corruption.

Table 1 summarizes the summary
statistics of all variables. It is worth noticing
that Singapore appeared to be the most
attractive destination for FDI among ASEAN
nations, but the total length of roads in
Singapore is quite modest due to its small size.
However, except for Singapore, FDI inflow and
transport infrastructure variable tend to
positively correlate. Japan is both an “importer”
and “exporter” of FDI; therefore, the net FDI
inflows into the country varied considerably
over time with negative net inflows in 2006 and
2011. Among 13 nations in the dataset, China
dominates in terms of FDI inflow, attracting
$ 347 billion in 2013, up 18% compared to
2012. Although the economic recession in 2008

Table 1: Summary statistics

Net FDI inflows
Area
GDP per capita
No. of Internet users
Length of road
Length of railway
Trade to GDP
Corporate tax rate
Corruption
Secondary enrollment
Natural Resource rent

Unit
USD
Km2
USD
Per 100 people
km
Km
Percent
Percent
Percent
Percent of GDP

Mean
2.34E+10
1.09E+06
12200
33.196
4.83E+05
8824.7
117.09
27.906
4.1215
74.685
9.585

4.2. Result
The two-staged least squares technique
is utilized to examine the previously specified
model. Table 2 presents the regression results.
In order to test for the consistency of the
estimation to determine whether the
endogenous and exogenous variables are valid
instruments in the regression, the author
conducted the Hausman test to investigate
whether two-stage least square or ordinary least
square is a better specification for this model.
The test statistic for this test - Chi-square – has

Median
5.19E+09
3.10E+05
3441.7
25.73
1.05E+05
2577
96.346
28
3.45
77.651
4.5702

Minimum Maximum
2.40E+09 3.48E+11
689 9.39E+06
206
55182
0.024337
86.25
2660 4.36E+06
0
66239
0.34
439.66
17
40.69
1.3
9.4
31.14
107.85
0
67.736

a value of 32.9. Since the p-value for the test
statistic is significantly small, we can safely
reject the null hypothesis that ordinary least
square estimates are consistent; or in other
words, estimation by means of instrumental
variables is required. This supports our
expectation that there exist an endogenity
problem in the model, and transport
infrastructure and FDI inflow exhibit a
simultaneous relationship.
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Table 2: Regression results
TSLS, using 117 observations
Dependent variable: FDI inflows
Instrumented: Length of roads

const
Log of Length of roads
Log of GDP per capita
Log of area
No. of Internet users
Trade
Corporate tax
Corruption
Secondary enrollment
Natu Natural resource rent

Coefficient

Standard error

P-value

20.4285
4.51333
−0.133615
−3.68488
−0.0434666
0.00768752
−0.117585
−1.27514
0.0664721
0.0209227

10.0556
2.40491
0.824988
2.47911
0.0286922
0.00623628
0.0610383
0.837893
0.031001
0.0329769

0.0422
0.0606
0.8713
0.1372
0.1298
0.2177
0.0541
0.128
0.032
0.5258

**
*

*
**

The result provides interesting insights
about the relationship between the dependent
variables and other independent variables.
Transport infrastructure variable, representing
by the log of length of role is statistically
significant with the expected positive sign.
Empirically speaking, improved transport
infrastructure in a country associates with better
higher FDI inflows; and higher FDI inflows
also create the condition for stronger transport
infrastructure development. This finding is
consistent with previous research such as
Asiedu (2006), Wheeler and Mody (1992).

countries with higher labor quality will receive
more FDI.

Corporate tax rate has a significantly
negative impacts on FDI inflow, meaning that
holding other things constant, countries with
higher tax rate will attract fewer FDI capital.
Research shows that while the impact of
taxation on FDI inflow remains ambiguous
(Aldaba, 2006), when firms already narrow
down their potential investment destinations
with fairly similar investment conditions, tax
incentives play a major role in their final
decision. Since most countries in the dataset
possess similar characteristics in their
investment environement, they compete
fiercely with one another to provide foreign
investors with the most compelling tax policy
to draw investment. Another variable that also
has the expected sign and is statistically
significant is education variable. The result
suggests that if everything else equals,

Despite still having some mixed results,
the empirical study can still provide some
guidance for policy makers as to what should
be paid attention to when designing economic
policy that also make a country’s investment
environment more attractive to foreign
investors. Investing in improving the
transportation infrastructure will help a country
to bring in more FDI, which in turn helps to
improve the existing infrastructure. Emphasis
should also be placed on providing workers
with better training and education. This not
only helps the companies to save the cost of
doing business but also helps local workers to
have high pay and better employment benefits.
Besides, when competing with similar location
to call for FDI projects, tax incentives may
provide a competitive edge, although there is no
evidence that the advantage will last in the long
run.

5. Conclusion/Discussion
In the paper, the relationship between
transport infrastructure and FDI inflows is
tested. Evidence suggests that countries with
better transport system and transport
infrastructure stand a better chance of attracting
FDI. The results also conclude that corporate
tax rate and education are also the determinants
of FDI inflows into ASEAN plus three
countries.
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บทคัดย่ อ
สงขลาเป็ นจังหวัดที่สาคัญของภาคใต้ที่มีปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรบนท้องถนนที่สูงเป็ นลาดับสี่ ของภาคในปี พ.ศ.2555 จากข้อมูลสถิติ
อุบตั ิเหตุจราจรของศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศสานักงานตารวจแห่ งชาติต้ งั แต่ปีพ.ศ.2550 - 2555 พบว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 3,911 ครั้งเฉลี่ยปี ละ 651 ครั้ง
ผูเ้ สี ยชี วิต 1,368 คนเฉลี่ ยปี ละ 228 คนและมีผูบ้ าดเจ็บ 4,305 คนเฉลี่ ยปี ละ 717 คนกว่าร้ อยละ 60 ของอุบตั ิเหตุท้ งั หมดเกิ ดขึ้นบนทางหลวง
แผ่นดินในจังหวัดที่มีระยะทางประมาณ 650 กิโลเมตรตัดผ่านชุมชนในหลายตาบลส่ งผลต่อความปลอดภัยตามมาบทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุของอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางป้ องกันและลดจานวนและความรุ นแรงโดยศึกษาชุมชนตาบลคูหาใต้อาเภอรั ตภูมิ
ซึ่งเกิดอุบตั ิเหตุ 55 ครั้งเสี ยชีวิต 11คนบาดเจ็บ 120 คนผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลอุบตั ิเหตุจากหน่วยงานของกรมทางหลวงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 – 2555 ทาการวิเคราะห์ลกั ษณะบริ เวณที่เกิดเหตุสภาพแวดล้อมและสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ 2) ข้อมูลภาคสนามได้แก่การสารวจ
ความเร็ วและตรวจสอบประเด็นปั ญหาความปลอดภัยผลที่ ได้จากการศึกษาพบว่าประเด็นที่สาคัญคือคนในชุ มชนมี ความเสี่ ยงในการสัญจร
เนื่ องจากรถที่วิ่งผ่านไปมาใช้ความเร็ วสูงในกรณี ที่ตอ้ งการสัญจรข้ามถนนสี่ ช่องจราจรความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการควบคุมการเข้า-ออกทาง
เชื่อมทางแยกต่างๆให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ชุมชนได้ซ่ ึงจะต้องทาให้เป็ นที่ยอมรับของชุ มชน
ผลที่ได้สามารถนาไปใช้กบั พื้นที่ชุมชนอื่นๆ และเสนอแนวทางให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คาสาคัญ: ชุมชนนอกเมือง, อุบตั ิเหตุจราจร, ความปลอดภัยทางถนน
Abstract
Songkhla province in southern Thailand has usually been reported with high rates of road crashes. Particularly, the Central
Information Technology, Thai Royal Police reported over 3,911 road traffic related accident occurring during 2007-2012, with 1,368 fatalities
and 4,305 injuries. Interestingly, over 60 percent of the accidents occurred on the 650 kilometer-long state highway which lies over a number
of residential areas in the province, resulting in issues involving public safety. Consequently, this study aimed to analyze causes of the accidents
and guidelines for prevention and reduction of occurrence and severity of the future incidents. In this study, road traffic related accidents
occurred in communities in Songkhla province districts including Koohatai communitywere selected as the case studies. The data collection
and analysis were divided into two parts including 1) the annual traffic accident data during the year 2010-2012 from the Department of
Highways, analyzed by considering the accident scenes, visibility and environment, and causes of the occurrences; 2) Site observation data,
speed data, and other safety related issues. The results revealed that speed was the major cause of the accidents. Moreover, a particular lack of
appropriately designed road-crossing facilities also resulted in higher risk for the accidents. In addition, it was recommended that proper
engineering-designed gateways and intersections under acceptances of the communities could also manipulate higher road safety over the
region.

Keywords: Communities outside Urban, Traffic Accident, Road Safety
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โชคชะตาและไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายจราจรผลจากการจัดทาแผน
ความปลอดภัยในระดับตาบลชุมชนได้ให้ความสนใจและนาแผน
ดังกล่ าวไปปฏิ บตั ิ โดยได้บรรจุลงในแผนพัฒนาตาบลในปี พ.ศ.
2547 และชุมชนที่เหลืออีก 3 แห่ งตัวแทนชุมชนได้รับแผนไว้เพื่อ
เป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาความปลอดภัยบนถนนที่เกิ ดขึ้ นใน
ชุมชนตามทรัพยากรที่มีอย่างจากัดต่อไป
วิศว์รัตนโชติและคณะ [2] ได้ศึกษาอุบตั ิเหตุบนทาง
หลวงชนบทในจังหวัดปริ มณฑลซึ่ งถนนในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบททัว่ ประเทศนั้น ระยะทางประมาณ 43,700
กิ โลเมตรส่ วนหนึ่ งอยู่ในเขตปริ มณฑล 5 จังหวัดได้แก่ น นทบุรี
ปทุมธานี นครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครรวมระยะทาง
1,577.427 กิ โลเมตรซึ่ งจะมีพฤติกรรมการขับขี่ปริ มาณจราจรและ
สภาพแวดล้อมที่ ต่างจากทางหลวงชนบทในจังหวัดภูมิภาคโดย
น าเสนอเกี่ ยวกับอุบ ตั ิ เหตุ บนทางหลวงชนบทในเขตปริ มณฑล
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550–2552 รวมทั้งได้ดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ดา้ น
วิศวกรรม(Engineering) และตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Audit) การปรับปรุ งจุดเสี่ ยงอันตรายต่างๆ
ธวัชชัยเหล่ าศิ ริหงส์ ทองและคณะ[3] ได้ศึกษาปั ญหา
ความปลอดภัยของทางหลวงชนบทซึ่ งอุบตั ิ เหตุจากการจราจรบน
ถนนมักเกิ ดขึ้นกับถนนสายรองเพื่อศึกษาถึ งประเด็นปั ญหาความ
ปลอดภั ย บนท้ อ งถนนเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อ มของถนนที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ดชอบของกรมทาง
หลวงชนบทจากผลการศึกษาสรุ ปได้ว่าสายทางที่ตรวจสอบนั้นมี
สภาพปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุท้ งั สิ้ น 12 ประเด็น
โดยประเด็นหลักที่พบในทุกสายทางจะเป็ นปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับ
แนวทางและรู ปตัดของถนนลักษณะทัว่ ไปของทางแยกป้ ายจราจร
เครื่ องหมายจราจรและเครื่ องหมายนาทางทางเชื่ อมเป็ นต้นโดย
แนวทางการแก้ไขปั ญหาในระยะสั้นใช้มาตรการและแนวทางที่
ดาเนิ นการได้ทนั ทีโดยใช้งบประมาณในการปรับปรุ งไม่มากนัก
เช่ น การปรั บ ปรุ งป้ ายจราจรที่ ช ารุ ด การซ่ อมแซมผิ ว จราจรการ
ปรับปรุ งในระยะยาวได้แก่ การปรั บแนวของถนนใหม่การปรั บ
สภาพผิวจราจรใหม่และการขยายถนนเป็ นต้น
การจัด ล าดั บ ความส าคัญ ของบริ เวณต าแหน่ ง จุ ด
อัน ตรายนั้น จาเป็ นที่ จะต้อ งรวบรวมข้อ มู ล อุ บ ตั ิ เ หตุ จราจรเพื่ อ
นามาทาการวิเคราะห์ตามเกณฑ์หรื อวิธีการที่หน่ วยงานต่างๆเช่ น
OECD, NAASRA (National Association of Australian State Road
Authorities) และกรมทางหลวง นามาใช้ สามารถจัดได้เป็ น 2 กลุ่ม
คือ เทคนิ คเชิงตัวเลข (Numerical techniques) และเทคนิ คเชิงสถิติ
(Statistical techniques)เทคนิ ค เชิ งตัวเลข (Numerical techniques)
เป็ นเทคนิ คเบื้ องต้นในการก าหนดว่าบริ เ วณตาแหน่ งใดเป็ นจุ ด
อัน ตราย โดยอาศัยการเปรี ยบเที ยบจ านวนอุ บ ัติภยั ที่ เ กิ ดขึ้ น ณ
บริ เ วณนั้น กับ จานวนที่ เ ทคนิ ค เชิ งสถิ ติ (Statistical techniques)

1. คานา
อุ บตั ิ เ หตุท างถนนเป็ นปั ญหาสาคัญที่ ทุก ประเทศทัว่
โลกก าลังเผชิ ญอยู่ใ นขณะนี้ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิ ดการบาดเจ็บ
สู ญเสี ยชี วิตและทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบต่อสภาพจิ ตใจของผู ้
ประสบเหตุอีกทั้งผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในเหตุก ารณ์ โดยองค์ก ารอนามัย
โลกระบุว่ามีผเู้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนทัว่ โลกประมาณกว่า
ปี ละ 1.3 ล้านคนมีผบู้ าดเจ็บและพิการอีกปี ละประมาณ20-50 ล้าน
คนสาหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 514,000 ตารางกิ โลเมตร
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เ ชื่ อ มโยงกับ โครงข่ า ยถนนกว่ า 218,000
กิโลเมตรจากศูนย์ขอ้ มูลสนเทศสานักงานตารวจแห่ งชาติ ต้ งั แต่ปี
พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555 พบว่ามีการสูญเสี ยชี วิตกว่าปี ละ 11,000 ราย
และบาดเจ็ บ กว่ า ปี ละ62,000 รายท าให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิ จจากมูลค่าอุบตั ิเหตุกว่า 180,000 ล้านบาทในส่ วนถนน
ทางหลวงในจังหวัดสงขลานั้นมีสายทางอยู่ท้ งั สิ้ น 17 สายทางมี
ระยะทางกว่า 650 กิ โลเมตรตัดผ่านชุ ม ชน 101 ตาบลจากสถิ ติ
อุบตั ิเหตุจราจรของแขวงการทางสงขลาและสานักงานบารุ งทาง
สงขลาที่ 2 ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 นั้นมี 15 ตาบลที่ เ กิ ดอุบ ตั ิ เหตุ
สู งสุ ดซึ่ งอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นมี ความรุ นแรงตามมาทั้งการบาดเจ็บ
และเสี ยชี วิตจาเป็ นต้องสื บหาสาเหตุปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ
จราจรทั้งการตรวจสอบประเด็นปั ญหาความปลอดภัยของถนน
ทางหลวงในชุ มชนเพื่ อ น าข้อ มูล ต่ า งๆมาวิ เ คราะห์ ห าแนวทาง
ป้ องกันและลดจานวนอุบตั ิเหตุให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้ นของ
คนในชุมชนและผูใ้ ช้ทางต่อไป

2. ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปิ ติจนั ทรุ ไทย [1] ได้ศึกษาความปลอดภัยของชุ มชน
บริ เ วณริ มถนนนอกเมื องจังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยคัดเลื อ ก
ศึกษา 4 ชุมชนได้แก่ชุมชนตาบลเปลี่ยนชุ มชนตาบลกลายชุ มชน
ตาบลโมคลานและชุ มชนตาบลนาสารโดยได้ดาเนิ นการจัดทา
แผนความปลอดภัย ทางถนนในระดับชุ ม ชนโดยได้จ ัด ท าตาม
มาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุจราจร 4 ประการ (4E’s of Road Safety)
ได้แ ก่ ม าตรการด้า นวิ ศ วกรรม (Engineering) มาตรการอบรม/
ประชาสั ม พั น ธ์ (Education) มาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
(Enforcement) และมาตรการด้ า นการให้ ค วามสนั บ สนุ น
(Encouragement) ในการจัดทามาตรการได้พิจารณาจัดตามลาดับ
ความสาคัญของปั ญหาอุบตั ิเหตุทาการพิจารณาร่ วมกับตัวแทนใน
ชุ มชนเพื่ อปรั บปรุ งแก้ไขมาตรการดาเนิ นการให้สอดคล้องกัน
ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของความปลอดภัย ในชุ ม ชนนั้น ประกอบด้ ว ย
ปั ญหาด้านความเชื่ อมัน่ ชาวบ้านคิดว่าปั ญหาอุบตั ิ เหตุจราจรเป็ น
เรื่ องไกลตัวและไม่ มีค วามเชื่ อมัน่ ในการแก้ไ ขปั ญหาทางด้า น
การเมืองเช่นข้อจากัดของงบประมาณและปั ญหาทางด้านสังคมซึ่ ง
ชาวบ้านส่ วนหนึ่ งยังมี ค วามคิ ด ว่าอุ บตั ิ เ หตุ จราจรเป็ นเรื่ องของ
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อาศัยทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Probability theories) ในการกาหนด
บริ เวณที่มีระดับความเสี่ ยงต่อผูใ้ ช้ถนนสู งกว่าระดับความเสี่ ยง
ปกติอย่างมี นัยสาคัญ โดยการเปรี ยบเที ยบจานวนอุบตั ิ ภยั จราจร
ในแต่ละบริ เวณเข้าด้วยกัน หรื อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของระบบ
โดยค านึ งถึ ง ความแตกต่ า งของโอกาสในการเกิ ด อุ บ ั ติ ภ ัย
(Exposure) และการแปรเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่แน่นอน [4]
การจัดลาดับความสาคัญบริ เวณอันตรายบนถนนโดย
วิธีดชั นีความรุ นแรง (Severity Index Method) เป็ นวิธีที่สะท้อนให้
เห็ นถึ งระดับความรุ นแรงของอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดขึ้นในแต่ละสถานที่
โดยการให้น้ าหนักกับประเภทของอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้น ไม่คานึ งถึ ง
ปริ มาณการจราจร สาหรับการกาหนดน้ าหนักขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้วา่ ให้
ความสาคัญกับความเสี ยหายประเภทใด [5]

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาความปลอดภัยของชุ มชนนอกเมืองบริ เ วณ
ริ มทางหลวงแผ่นดิน : กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา มีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการวิจยั ดังรู ปที่ 1
การศึกษาความปลอดภัยของชุ มชนนอกเมืองริม
ทางหลวงแผ่นดิน
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา
รวบรวม

ตรวจสอบ

ข้ อมูล

SI = aF + bImajor+ cIminor + dN

- ข้ อมูลอุบัตเิ หตุ

(1)

จราจร

SI = ดัชนีความรุ นแรง (Severity Index)
F = จานวนผูต้ าย (Number of Fatalities)
Imajor = จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ สาหั ส ( Number of Major

ภาคสนาม
- สารวจลักษณะการจราจร
- ตรวจสอบประเด็นปัญหาความ

ปลอดภัย

วิเคราะห์ ข้อมูล

Injuries)

เสนอมาตรการแนวทาง ในการลดและป้ องกัน

Iminor = จ านวนผู้บ าดเจ็บ เล็ ก น้อ ย (Number of Minor

อุบัตเิ หตุทางถนน

Injuries)

สรุปผล

N = จานวนอุบตั ิเหตุ (Number ofCrashes)
a,b,c และ d = ค่ า คงที่ ขึ้ นอยู่ ก ั บ น้ าหนั ก ที่ ใ ช้ ก ั บ
อุบตั ิเหตุแต่ละประเภท
วิ ธี ความรุ นแรงของอุ บ ั ติ เ หตุ ( Accident Severity
Method) เป็ นอีกวิธีที่พิจารณาจานวนครั้งที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ จานวน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชี วิต และจะให้น้ าหนักกับประเภทของ
อุบตั ิเหตุ [6]

SI = (aF+bI+cN)/(a+b+c)

การศึกษา

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการวิจยั

3.1 การคัดเลือกพื้นทีศ่ ึกษา
ผู้วิ จ ัย ด าเนิ น การคัด เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาพิ จ ารณาจาก
ความถี่ ของการเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละเขตชุมชนเป็ นต่อครั้งต่อปี ต่อ10
กม.โดยการหาค่ า ดัช นี ค วามรุ น แรงของอุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
ประยุกต์จากการจัดลาดับความสาคัญบริ เวณอันตรายบนถนนโดย
วิธีดชั นีความรุ นแรง (Severity Index Method) และวิธีความรุ นแรง
ของอุบตั ิ เ หตุ โดยผูว้ ิจยั ให้ ค วามสาคัญกับ การเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุมาก
ที่สุดเนื่องจากบนทางหลวงของจังหวัดสงขลาการเกิดอุบตั ิเหตุน้ นั
มีความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิ ดความรุ นแรงทั้งทาให้เกิดการบาดเจ็บและ
บางส่ วนถึงขั้นเสี ยชี วิตจึงกาหนดค่าน้ าหนักไว้ดงั นี้
 การเกิดอุบตั ิเหตุให้น้ าหนักเท่ากับ 4 ต่อครั้งต่อปี ต่อ 10
กม.
 ผูเ้ สี ยชี วิตให้น้ าหนักเท่ากับ 3 ต่อคนต่อปี ต่อ 10 กม.
 ผูบ้ าดเจ็บให้น้ าหนักเท่ากับ 2 ต่อคนต่อปี ต่อ 10 กม.

(2)

SI =ดัชนีความรุ นแรง
F = จานวนผูเ้ สี ยชีวิต (คน)
I = จานวนผูบ้ าดเจ็บ(คน)
N = จานวนอุบตั ิเหตุ (ครั้ง)
a,b และ c = ค่งคงที่ในการให้น้ าหนัก เท่ากับ 4, 3 และ
2 ตามลาดับ
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3.2 รวบรวมข้ อมูล

20.00

18.83 18.81

18.00

ข้อมูลอุบตั ิเหตุจากหน่ วยงานของกรมทางหลวงได้แก่
แขวงการทางสงขลา (แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1ซึ่งรับผิดชอบสาย
ทางในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาโดยคัดแยกข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
จราจรแต่ล ะชุ มชนตาบลเมื่ อคัดเลื อกชุ ม ชนศึ ก ษาได้แ ล้วจะใช้
ข้อมูลที่สืบค้นจากแบบรายงานอุบตั ิเหตุ ส.3-02 ในระบบ HAIMS
2013 และข้อ มู ล อุ บ ัติ เ หตุ จ ากสถานี ต ารวจในท้อ งที่ เ พื่ อ น ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุของชุมชนศึกษา

16.00
14.00
12.00
10.00

12.96
11.25

10.39 10.22 10.00

9.84
8.05 8.02 7.97 7.81

8.00

6.88

6.00

5.31 4.94

4.00

0.00

3.3 สารวจภาคสนาม
ทาการสารวจลัก ษณะการจราจร, ความเร็ วยวดยาน
และตรวจสอบประเด็นปั ญหาความปลอดภัย บริ เวณพื้นที่ ศึ ก ษา
โดยใช้หลักการการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน [4]

คูหาใต้
จะโหนง
ท่าช้าง…
ป่ าชิง
ควนลัง
คลองแห
พังลา
จะโหนง
พะวง
พะตง
ท่าช้าง…
เกาะ…
สะกอม
ควนลัง
ปริ ก

2.00

รู ปที่ 2 ค่าดัชนีความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ
พื้นที่ ศึกษาชุ มชนตาบลคู หาใต้ต้ งั อยู่ในเขตอาเภอรั ต
ภูมิจงั หวัดสงขลามีทางหลวงหมายเลข 4 ตัดผ่านจากต่อเขตพัทลุง
มาจนถึ งสี่ แ ยกคู ห าเป็ นระยะทาง 9.695 กิ โลเมตรระหว่างกม.
1212+554 – กม.1222+239 ดังรู ปที่ 3

3.4 วิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั้ง 2ส่ ว นคื อ ข้อ มู ล อุ บตั ิ เ หตุ จ ราจรที่
เกิดขึ้นและจากการสารวจพื้นที่ศึกษา

3.5 หามาตรการและแนวทางแก้ ไขป้องกัน
จากการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ที่ ศึก ษาได้สามารถน ามาหา
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการที่จะลดความรุ นแรงที่
เกิดจากอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นได้

กม.1212+554

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
กม.1222+239

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุบนทางหลวงใน
จังหวัดสงขลาซึ่ งได้ตดั ผ่านแต่ละชุ มชนนั้นมี อุบตั ิ เหตุสูงสุ ด 15
ชุมชนตั้งแต่ พ.ศ.2553-2555 รวม 3 ปี เพื่อนามาคัดเลือกเป็ นชุ มชน
ศึกษา จากการหาค่าดัชนี ความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น พบว่า
ชุมชนตาบลคูหาใต้มีค่าดัชนี ความรุ นแรงสู งสุ ดเท่ากับ 18.83 ซึ่ ง
ค านวณได้จ าก จ านวนอุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น(55 ครั้ ง/ 3 ปี ) x (10
กม./9.695กม.)เท่ากับ 18.91 ครั้งต่อปี ต่อ 10กม. จานวนผูเ้ สี ยชี วิต
(11 คน / 3 ปี ) x (10 กม./ 9.695 กม.)เท่ า กับ 3.78 คนต่ อ ปี ต่ อ 10
กม. และจานวนผูบ้ าดเจ็บ (120 คน / 3 ปี ) x (10 กม./ 9.695 กม.)
เท่ากับ 41.26 คนต่อปี ต่อ 10 กม. โดยหาค่าดัชนี ความรุ นแรงจาก
สมการที่ (2) ได้ดัง นี้ (18.91x4)+(3.78x3)+(41.26x2) /(4+3+2) =
18.83 เป็ นต้น ล าดับ ที่ ส องชุ ม ชนต าบลจะโหนง ค่ า ดัช นี ค วาม
รุ นแรงเท่ากับ 18.81 และลาดับสามชุ มชนตาบลท่าช้างมี ค่าดัชนี
ความรุ นแรงเท่ากับ 12.96ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 พื้นที่ศึกษาชุมชนคูหาใต้ (ทางหลวงหมายเลข 4 )
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4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัตเิ หตุจราจร
จากการศึกษาอุบตั ิ เหตุจราจรของทางหลวงที่ ตดั ผ่าน
ชุมชนคูหาใต้พบว่าในปี 2553 มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 16 ครั้ง เสี ยชีวิต 1
คน เกิ ด การบาดเจ็บ 44 คน ปี 2554 มี อุ บ ัติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น 30 ครั้ ง
เสี ยชี วิต 7 คน บาดเจ็บ 74 คน ส่ วนปี 2555 มี อุบตั ิ เ หตุเกิ ดขึ้ น 9
ครั้ง เสี ยชี วิต 3 คน และบาดเจ็บ 2 คน รวม 3 ปี มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
55 ครั้งเสี ยชี วิต 11 รายและบาดเจ็บ 120 ราย จากข้อมูลดังกล่ าว
สามารถวิ เ คราะห์ ส่ ว นต่ า งๆ คื อ เพศของผู ้ป ระสบเหตุ ความ
รุ นแรงที่เกิดจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ช่ วงเวลาที่เกิดเหตุ สภาพของผิว
ทางขณะเกิดเหตุและประเภทของรถที่เกิดอุบตั ิเหตุ ได้ดงั นี้
ผูป้ ระสบเหตุที่เกิดขึ้นในชุ มชนตาบลคูหาใต้ เป็ นเพศ
ชายมากถึง 82 รายคิดเป็ น 56 % เป็ นเพศหญิง 53 ราย คิดเป็ น 36 %
เด็กผูช้ ายไม่มี เป็ นเด็กผูห้ ญิง1 ราย คิดเป็ น 1 % ไม่ได้ระบุ 11 ราย
คิดเป็ น 7% ดังรู ปที่ 4

1 , 1%
- , 0%
53 , 36%

11 , 7%

บาดเจ็บเล็กน้ อย

34 , 26%

บาดเจ็บสาหัส

86 , 66%

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล

รู ปที่ 5 ความรุ นแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
สาหรับช่ วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุแบ่งเป็ น 4 ช่ วงเวลา คือ
ช่วงเวลา 00.00 น.- 05.59 น. มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 7 ครั้ง คิดเป็ น 13 %
ช่ วงเวลา 06.00 น.- 11.59 น. มี อุบ ตั ิ เ หตุเ กิ ด ขึ้ น 16 ครั้ ง คิ ดเป็ น
29% ช่ วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. เป็ นช่ วงเวลาที่ เ กิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุ
สู งสุ ด 22 ครั้ งคิ ด เป็ น 40% และช่ วงเวลา 18.00 น. – 23.59 น. มี
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง คิดเป็ น 18 %ดังรู ปที่ 6

ชาย
หญิง
82 , 56%

4 , 3%

7 , 5%

เด็กชาย
เด็กหญิง
ไม่ระบุ

00.00 - 05.59

10 , 18%

06.00 - 11.59

7 , 13%

12.00 - 17.59

18.00 - 23.59

22 , 40%

16 , 29%

รูปที่ 4 แบ่งตามเพศของผูป้ ระสบเหตุ
จานวนผูป้ ระสบเหตุเสี ยชี วิตณที่เกิดเหตุ 7 รายคิดเป็ น
5 % เสี ยชี วิตในรพ. 4 รายคิดเป็ น 3 % บาดเจ็บสาหัส 34 รายคิด
เป็ น 26 % และบาดเจ็บเล็กน้อย 86 รายคิดเป็ น 66 % รวมทั้งสิ้ น
131 ราย ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 6 ช่วงเวลาของการเกิดอุบตั ิเหตุ
สภาพของผิวทางบริ เวณที่เกิดเหตุพบว่ามีสภาพผิวทาง
แห้งมีอุบตั ิ เหตุเกิ ดขึ้ น 33 ครั้ งคิ ดเป็ น 60 % สภาพผิวทางเปี ยกมี
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 22 ครั้งคิดเป็ น 40 % ดังรู ปที่ 7
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4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนาม
4.2.1 การสารวจความเร็วยวดยาน
22 , 40%

เปี ยก

33 , 60%

แห้ง

รูปที่ 7 สภาพของผิวทางบริ เวณที่เกิดเหตุ

จากการสารวจความเร็ วยวดยานของรถปิ คอัพบรรทุ ก
4 ล้อซึ่ งเป็ นประเภทรถที่ เ กิ ดอุบ ตั ิ เ หตุ มากที่ สุ ดในชุ มชนศึ ก ษา
จานวน 376 คันบริ เวณจุดสารวจจะเป็ นช่ วงก่อนเข้าโค้งในบริ เวณ
อัน ตราย บริ เ วณ กม.1218+000 จากการส ารวจ พบว่า มี ก ารใช้
ความเร็ ว ที่ เ กิ น กว่ า ก าหนด มี ค่ า ความเร็ ว ที่ 85 เปอร์ เ ซ็ น ไทล์
เท่ากับ 91 กม./ชม. ดังรู ปที่ 9
100
90

(85 เปอร์เซ็นไทล์)

80

ประเภทของรถที่ ป ระสบเหตุ โ ดยส่ ว นมากจะเป็ น
รถปิ คอัพบรรทุก 4 ล้อมี ก ารเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ มากถึ ง 34 คันคิ ดเป็ น
49 % รถยนต์นั่ง เกิ ดอุบ ตั ิ เ หตุ 15 คัน คิ ดเป็ น 22 % รถบรรทุ ก
มากกว่ า 10 ล้ อ (รถพ่ ว ง) เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ 8 คัน คิ ด เป็ น 12 %
รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อ เกิดอุบตั ิเหตุ 4 คัน คิดเป็ น
6 % รถตู้ เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ 3 คัน คิ ด เป็ น 4 % รถบรรทุ ก 6 ล้อ เกิ ด
อุบตั ิเหตุ 2 คัน คิดเป็ น 3 %ดังแสดงในรู ปที่ 8

70
60
50
40
30
20
10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

รถจักรยานยนต์

รถยนต์นงั่
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รู ปที่ 9 ความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์

4.2.2 การตรวจสอบประเด็นปัญหาความปลอดภัย

รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ0,(รถพ่ว0,
ง)

0, 0%
15, 22%

จากการตรวจสอบประเด็ น ปั ญ หาความปลอดภัย
บริ เวณช่วงถนนอันตรายของชุ มชนตาบลคูหาใต้ พบว่ามีประเด็น
ปัญหาต่างๆและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 2 ประเด็นปัญหาความปลอดภัยที่ตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะ

3, 4%
34, 49%

(91 KPH)

0

1, 1%

ประเด็นปัญหาความปลอดภัย

ข้อเสนอะแนะ

- การขับ รถตัด ข้ า มถนนสี่ - ปิ ดทางเข้ า – ออกเพื่ อ
ช่ อ งจราจรโดยขับ รถข้า ม บริ เ วณเกาะกลางและให้
เกาะกลางถนนเพื่ อ สั ญ จร
ไปกลับรถบริ เวณจุดกลับ
ไปมา โดยชาวบ้านต้องการ
รถ
ความสะดวกและรวดเร็ วใน
การสัญจร ดังรู ปที่ 10
- การขับรถมอเตอร์ ไซค์ยอ้ น - ใช้มาตรการทางกฏหมาย
ศรหรื อผิดทิศทางการจราจร
ที่ เ ข้ม งวดมากขึ้ น โดยขอ
จะเห็ นได้ว่าชาวบ้านไม่ ไป
ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่

รูปที่ 8 ประเภทรถที่ประสบเหตุ
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ประเด็นปัญหาความปลอดภัย

-

-

-

-

ก ลั บ ร ถ ต ร ง จุ ด ก ลั บ ร ถ
เพราะต้องย้อนไปไกลมาก
ขึ้น ดังรู ปที่ 11
ต้นไม้ใ หญ่บ ริ เวณสองข้าง
ทาง มี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
มากกว่า 15 ซม. ทาให้รถที่
เสี ย หลัก ลงข้า งทางชนกับ
ต้นไม้ใหญ่ เกิดความรุ นแรง
ตามมาและจากการที่ ไ ด้
ส า ร ว จ พ บ ว่ า มี ต้ น ไ ม้ มี
ร่ อ งรอยรถชนรวมอยู่ด้ ว ย
ดังรู ปที่ 12
มี ต้น ไม้บ ดบัง บริ เวณทาง
โค้ ง มี ร ะยะมองเห็ นไม่
เพียงพอ ทาให้ไม่ส ามารถ
หยุดรถได้ทนั ท่วงที ดังรู ปที่
13
ติ ด ตั้ง ราวกั น อั น ตรายไม่
เหมาะสม เกิดการชารุ ดจาก
การเกิ ดอุบติ เ หตุโดยไม่ได้
ท าการซ่ อ มแซมให้ ก ลั บ
สภาพเดิม ดังรู ปที่ 14
ติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า และแสงสว่าง
ไม่ เ พี ย งพอในช่ วงเวลา
กลางคืน ดังรู ปที่ 15

ข้อเสนอะแนะ
ต ารวจในท้อ งที่ หรื อ จัด
ให้มีเส้นทางหรื อเส้นทาง
ลัดสาหรับคนในชุมชน
- ตัดต้นไม้ใหญ่ออกบริ เวณ
สองข้างทางเพื่อลดความ
รุ น แรงของอุ บ ัติ เ หตุ แต่
ควรได้รับการยอมรั บ ใน
ชุ ม ชนเนื่ อ งจากอจะเกิ ด
ปั ญหามวลชนได้ห รื อ ท า
การติ ดตั้งราวกันอันตราย
ตลอดความยาวแนวโค้ง

รู ปที่ 10 การตัดข้ามถนนผ่านเกาะกลาง

- ท าการถางป่ าและขุ ด ตอ
บ ริ เ ว ณ ท า ง โ ค้ ง อ อ ก
เพื่อให้มองเห็ นได้ชัดเจน
ใ ห้ ไ ด้ ร ะ ย ะ ม อ ง เ ห็ น
ปลอดภัย
- ติดตั้งราวกันอันตรายใหม่
พ ร้ อ ม ป้ า ย เ ช ฟ ร อ น
เพิ่ ม ขึ้ นและเบ้า สะท้อ น
แสงบริ เวณเสารางกั น
อันตรายเพื่อเตือนทางโค้ง
- ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง
เพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อ การมองเห็ น
ได้ชดั เจน

รู ปที่ 11 การขับรถย้อนศร

รู ปที่ 12 ต้นไม้ใหญ่บริ เวณริ มทาง
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5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาความปลอดภัย ของชุ ม ชนนอกเมื อ ง
บริ เวณริ มทางหลวงแผ่นดิน : กรณี ศีกษาจังหวัดสงขลา โดยเลือก
ชุ มชนตาบล คูหาใต้ที่มีค่าดัชนี ความรุ นแรงเท่ากับ 18.83 สู งสุ ด
ในจังหวัดนั้นจากข้อมูลอุบตั ิเหตุพบว่า ประเภทของลักษณะการ
ชนโดยส่ วนใหญ่เสี ยหลักตกถนนและชนต้นไม้ตรงบริ เวณทาง
โค้งซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความรุ นแรงผูป้ ระสบเหตุเป็ น
เพศชาย 82 ราย คิ ดเป็ น 56% และจากความรุ น แรงของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุพบว่า มีการบาดเจ็บสาหัส 34 ราย คิดเป็ น 26 % บาดเจ็บ
เล็กน้อย 86 ราย คิดเป็ น 66 % ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุจะอยูใ่ นช่ วง
12.00 น.- เวลา 17.59 น. 22 ครั้ง คิดเป็ น 41% โดยมีสภาพผิวทาง
เปี ยกถึง22 ครั้งคิดเป็ น 40% และความเร็ วรถที่ใช้ 91 กม./ชม.ก่อน
เข้าช่วงทางโค้งซึ่งส่งผลถึงการควบคุมรถหากเกิดการเสี ยหลักและ
จากการตรวจสอบประเด็นปั ญหาความปลอดภัยพบว่า มีการขับรถ
ตัดข้ามถนนบริ เวณเกาะกลาง อีกทั้งมี ตน้ ไม้ใหญ่บริ เวณริ มทาง
หลวง มี ตน้ ไม้บดบังระยะมองเห็ นบริ เวณทางโค้ง แสงสว่างไม่
เพียงพอ การขับรถย้อนศร จากปั ญหาดังกล่าว จึงมีมาตรการแก้ไข
ป้ องกัน อุ บ ตั ิ เ หตุ แ ละลดความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการน าสิ่ ง ที่
อันตรายอยู่ขา้ งทางออก เพื่อให้ปลอดสิ่ งกี ดขวาง ปูผิวทางใหม่
เพื่อป้ องกันการเสี ยหลักตกลงข้างทาง การควบคุมความเร็ วโดยทา
เครื่ องหมายจราจรบนผิ ว ทางให้ ชัด เจนและสะท้อ นได้ ดี ใ น
ช่ วงเวลากลางคืนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้ าและแสงสว่างให้เพียงพอต่อ
การมองเห็ น การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ข้ม งวดมากขึ้ น ของ
เจ้าหน้าที่ สาหรับการควบคุมการเข้า-ออกทางเชื่ อมทางแยกต่างๆ
ให้ เ หมาะสมและถู ก ต้อ งตามหลัก วิ ศ วกรรมจะช่ ว ยเพิ่ ม ความ
ปลอดภัยให้กบั ชุมชนได้

รูปที่ 13 ตันไม้บดบังบริ เวณทางโค้ง

รูปที่ 14 ติดตั้งราวกันอันตรายชารุ ด

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ศ.ดร.พิชัย ธานี รณานนท์ อาจารย์ประจา
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ ที่ ใ ห้
คาปรึ กษาและคาแนะนา
ขอขอบคุณเพื่อนร่ วมรุ่ นทุกคนที่ช่วยเหลื อในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม

รูปที่ 15 ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่เพียงพอ
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Abstract
Recent years, the number of automobile has been increasing sharply with average number of
15% each year. There are around 500.000 private cars, 17000 public taxis in Hanoi in 2015. The
combination of increased motor vehicle traffic and government’s regulation limits on parking
management lead to a social recognized hardship on Hanoi downtown’s parking management, went up
demand for automobile parking. Shortage of parking spaces for private car in downtown area and at
rest areas for public taxis results in illegal and unsafe parking on pavement, other unauthorized areas.
By studied previous studies, real site visits, and analysed raw data collection at parking lots.
This research tends to understand the unavailable of sufficient parking spaces problem in Hanoi
downtown, sought out the supply and demand characteristics for automobile parking, assess technology
that can be used to improve parking management and suggest a smart parking-management solution
namely Smart GPS-Finding Parking Space in order to make better utilization of parking spaces in Hanoi
downtown areas.
Keywords: 1) Parking- management 2) Automobile 3) Downtown Area 4) Smart GPS – Finding Parking
space
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create unsafety situations, and many other
problems of traffic management.

1. Introduction
1.1 Overview
Automobile moves around of passengers,
which accounts for approximately 9% of total traffic
demand in Hanoi (Hanoi traffic committee 2014).
Millions passenger are moved around Hanoi each
day through several transportation modes, such as
taxi, private car, rented bike, private bike, public bus
and bicycle. Among all the modes, automobile only
accounts for a not really large number of passenger
but occupied a huge percentage of traffic flow area
(used convert factors among all the modes, when one
car is parked on pavement it will block 6.500
bikes/h, 5000 bycycles/h or 1600 cars/h - according
to Hanoi traffic committee 2013), passenger
mobility is now more and more gradually depends
on private automobile and taxi, because of its
convenience, safety, comfortable and much more
private than other modes. This makes the automobile
the leader for traffic congestion factor in Hanoi.
Automobile is also expected to grow significantly
throughout Hanoi over the next decade along with
the increasing population, globalization of Viet Nam
economy, and other factors, such as the increased
demand for high-class of wealthy men, more safety
travel and private family trips.
The
combination
of
increased
automobiles, bikes, public traffic vehicles and
government regulated limits on parking area
(hours and restricted streets) lead to a nationally
recognized problem in Viet Nam, increased
demand for automobile parking. Many cities,
including Hanoi, are experiencing a heavy
demand for automobile parking at city centre, one
that exceeds capacity. Several studies have
indicated that the insufficient of parking facilities
for automobiles may be associated with traffic
congestion and cause of crashes. For example,
research conducted by Hanoi department of traffic
concluded that there are more than 500000
automobiles in Hanoi, but public parking area is
only 15ha (July 2014) equivalent about 15% of
total parking demand. In addition, car drivers who
cannot find parking spaces often choose to park
on pavement and other unauthorized areas. This
creates roadway safety issues. Crashes involving
car parked at narrow streets, intersections may be
frequent. However, such incidents have a higher
prospect of being fatal, congestions are getting
complicated. Thus, even a small reduction is
important. Parking on road-shoulder is an illegal
practice which can affect roadway operations,
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1.2 Research objective
The research reported in this paper sought to
understand the automobile parking problem in Hanoi
downtown, determine the supply and demand
characteristics for automobile parking, access
technology that can be used to improve parking
management, and recommended a project in order to
test a smart car parking finding lot to make better
utilization of parking spaces in Hanoi downtown.
This will be helpful to reduce cars parking on
shoulders, crashes due to illegal parking situations,
and of course unnecessary diesel emissions. The
specific objectives of the research reported in this
paper included the following: (1) Phase 1, determine
trends of parking in Hanoi downtown, and (2) Phase
2, recommend a suitable smart parking finding
system for automobiles drivers.

2. Research Methodology.
As I did mention in research objectives
category, the research reported in this paper was
conducted in two phases, (1) Phase 1 and (2) Phase
2, as follows:
1 . Private automobile parking trends in Hanoi.
Phase 1 inventoried Hanoi’s public parking areas,
observed automobile parking characteristics,
determined current shortfalls in the supply of private
car parking spaces, determined illegal parking, and
surveyed relevant parking lot.
2 . Recommending a smart parking finding system
for automobile drivers. Approaching to solving the
effect of car parking shortage on traffic performance
fall into two major areas, as follow: (1) increasing
the supply of parking spaces, and (2) better matching
supply and demand in areas where a parking
shortage exists. Increasing supply of parking spaces
is a direct but also a capital-intensive solution,
whereas better matching supply and demand is more
practical and cost effective. Phase 2 included
assessment of technology that can be used to
improve car parking management and finding spaces
in Hanoi by better matching supply and demand at
downtown areas.
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2.1 Phase 1, automobile parking trends in
Hanoi.
Phase 1 included an evaluation of the
automobile vehicle parking trends in Hanoi
downtown areas. The major objective of phase 1 was
to assess the adequacy of public parking spaces for
automobile in Hanoi downtown, identify facilities
that reach or over capacity during the busies hours of
the day (usually at noon hours), and determine the
extent of illegal car parking. The specific objectives
of phase 1 included the following:
(1) Determine the supply characteristics of public
parking facilities in Hanoi downtown, (2) determine
the demand characteristics of facilities, (3)
determine public parking facilities being used and to
what capacity, and (4) to determine current shortfalls
in the supply of private car parking spaces in Hanoi
downtown.

Hanoi – Downtown area
Total of parking lots: 281
Total area: ~ 336000 m2
Parking slots for car: 3000 (chosen to study)
Parking slots for bike: 12000

2.1.1 Downtown characteristics study.
Phase 1 involved collection of field
observation data by author and co-authors at all of
the public parking lots within downtown shown in
figure 1. In order to manage the data collection
process effectively, the research team defined four
survey zones in downtown area which typically
included the studying parking lots. The research
team statistics data during peak hours of service of
parking facilities to collect data regarding its supply
and demand characteristics.

2.1.2 Data collected
The period for data collection was
from May 2015 to June 2015. The data was collected
during noon hours from 11 am – 1 pm, mostly during
weekdays and occasionally on weekend days, in case
the parking lot controller provides information that
the weekends are also busy days for a specific area.
The research team determined the number of car
parking spaces at each location and recorded total
parking spaces utilization. The total parking
utilization is the percentage of cars parked both
legally in parking spaces and illegally on the streets.

Figure 1: Map of studied parking lots
During the site visits, our research team also
interviewed personnel onsite, including security
officers, traffic policeman, to obtain their
observations about car parking and assess where
illegal car parking was and often occurring shown in
Figure 2. The team also collected site layout
information and explored car parking patterns and
safety issues in unauthorized areas in downtown.

Figure 2: Type of data collected by the team
170

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

2.1.3 Data analysis and reporting.
After each site visit, the raw data collected
was analysed to compile a parking lot report for each
of the visited parking. The report included brief
facility information, car parking capacity (total
number of parking spaces), date and time when car
counts were taken, actual truck counts, percentage of
utilization, and interview notes summarizing the
information gathered from drivers, security – man, a
sample of report is shown in Figure 3 and 4

feedback collected through interviews specifically
from interview process mentioned previously.

Figure 4: Sample of interview note

Figure 3: Data analysis and reporting
The data collection efforts described
previously enable the research team to determine the
level of car parking capacity problem experienced at
each visited parking lot. This information will be
used to assign the parking lot into three categories
(1) Low, (2) Medium, (3) High, based on the socalled level of car parking capacity problem,
considering the utilization trends and qualitative
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2 . 2 Phase 2: Recommendation of
implementing a smart parking-management system.
Study feasibility of a wireless finding parking place
application on smart phone. This project is reported
in this paper was meant to provide better information
to car driver about parking availability, it can reduce
the number of cars parking on pavement, crashes due
to driver fatigue, and of course unnecessary diesel
emissions. The system should base on these
following:
 The system must accurately and reliably
know whether a parking area is full, and if it
is not full, the number of vacancies.
 The system must include the capacity to
storable data. So that we can use these
historical information to forecast the
availability spaces for approaching drivers.
 The most innovative of the system is able to
provide sufficient information about parking
availability such as occupied spaces,
vacancies slots on line, which means we
apply technology in parking management to
counts the number of available spaces and
upload it online, so whoever want to find a
nearest parking place, all they have to do is
once they get the application
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Source: gathered by research team
on their smart phone, it will provide even a
perfectly accurate parking occupancy detection
system will indicate the number of spaces available
at a particular time, what the drivers need, however,
is an indication of whether spaces will be available
at the time the driver arrives at the parking area.
In order to make the best decision in
choosing the appropriate technology for the
proposed smart parking management system, the
authors completed the following steps: (1) detailed
literature review, (2) visiting particular parking lots
and study about their recent available technology of
parking management which could be used for the
purpose of the research. After weighing all the
factors such as technology, site layout, all the
suitability of facility for car parking applications.
The consequence of sections will provides a
feasibility view of possible of implementing the
project.
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3.Wireless parking space finding system
components description
The system includes two main components,
the vehicle detection technology at parking lot,
which detect the presence of a vehicle as it comes to
a stop and the wireless online component, which is
able to upload the result of vehicle detection process
into online database in every single second, the
actual occupancy determination is accomplished
using a unique combination of a differential
magnetic induction measurement with a build-in
infrared sensor. This combination technology allows
the sensors to accurately determine to presence of a
car without confusing it with another vehicle parked
adjacent. Then the sensors communicate through a
network of a wireless system, automatically upload
its work online into the database system through the
internet, informational maps, historical reports
publicly, and then a number of other applications can
be accessed by the user, along with other shared data
platforms and devices such as smartphone.
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Figure 5: Level of parking

4. Site selection and site survey
After choosing the technology of smart
parking management, the next task is selection of the
site for the project. Related activities should follow
these steps: identify the selection criteria base on real
site survey in phase 1, identify candidate parking
facility location base on the result of “level of
parking problem survey shown in Fig.5”, and then
assess the current technologies of the facility to
optimal the budget.

Capacity problem
Therefore, the data collector must be
connected to an internet source in order to take
advantage of its remote access features. In addition,
we should install a camera system to check the
accuracy of the data collectors as shown in Figure 6.

4.1 Data collector’ essential function
In order to implement and develop the
proposed system, the basic function of each
component within the proposed wireless parking
management system should be studied by practical
activities. Especially, the data collector, the data
collector is the main network for the system,
collecting data passed by, its function as a bridge
between local sensor network and the internet.
Figure 6: model of system
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5. Advantages of the intelligent parking
management system.


Occupancy prediction ability
Base on the average historical occupancy
data available for a particular time, and it is updated
day by day, and the updated data will not only have
an important impact on prediction of occupancy at
parking lots.

Reliability
Increased reliability of counting system by
two individual components – sensor and camera
 Reduction of congestion cause by
automobile
By
providing
accurately
parking
information online for car drivers which allows them
easy to find a nearest parking place available, the
system will contribute to reduce the un-wanted
driving time of car driver as well as unnecessary
diesel emission.

6. Conclusions and recommendations
The research reported in this paper tends to
understand the car parking problem in downtown of
Hanoi, determine the supply and demand
characteristics for car parking, suggest technology
that can be used to improve matching supply and
demand to increase operational efficiency of car
drivers and reduce car parking on pavements,
crashes due to driver fatigue and unnecessary diesel
emissions.
Phase 1 included collection of field
observation data at parking lots. The data collection
efforts in phase 1 enable us to determine the level of
car parking capacity problem at each surveyed
parking area, then base on these information we can
evaluate the parking facilities to choose the trial one
for the intelligent parking management system.
Phase 2 involved assessment of technology
that can be used to improve car parking management
in downtown area by using a combination of a local
vehicle detector connected with a source of internet,
these vehicle detectors communicate the online
database, which allows car driver can access the
parking availability information via some devices,
such us smart phone or laptop. In order to promote
of applying the system we should develop a GPS
mapping application that able to identify the location
of both parking lots and driver, it will makes car
driver easier to find a nearest vacancy to park their
car. By accumulating historical data, it also allows
us to predict the occupancy of parking facility, then
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coming drivers will understand the availability
situation.
Furthermore, based on the author’s
interview and experience at visited site, one of the
observations of authors in phase 1 was that car
drivers are prefer to be fined to drive their car around
to find a vacancy with costly parking fee. Evidence
shows that even within a small area (within one
ward) weird circumstances often occur, one parking
lot is over capacity and a nearby one is still able to
receive more cars, so by better utilization of parking
areas, we can immediate improve the situation.
In summary, parking situation in Hanoi is
very complicated, so even a small improvement is
valued.
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Abstract
Pedestrian accessibility is the most necessary component of mobility for passengers in urban transportation.
After motorization, the streets have been captured by vehicles and therefore the pedestrians could not have
enough mobility in regarding street spaces which have been allocated and used by automobiles such as roads
and such as parking spaces. Motorization has changed the people’s lifestyle and then they started to spend
longer times in vehicles. However they need to walk on the streets while they are breathing fresh air, they
need to relax while they are socializing with their friends and with neighbors in the streets. They could enjoy
while they are walking on safe, walkable and pedestrianized streets to reach schools, parks, shops and stations.
There are not enough free spaces, green spaces and playgrounds for children in each neighborhood. There
are several daily struggles between pedestrians and vehicles on the street and this is a necessary issue for
urban community, especially for children. It is required to get healthier and more sustainable life conditions
for urban community. Therefore pedestrianization is a necessary subject as a part of urban mobility to reach
a better life for the people. This paper’s main target is urban planning and transport planning the urban area
by the sustainable transportation policy, such as Transportation Oriented Development-TOD and within this
context determining non-motorized and motorized zone in the neighborhood. Designing non-motorized zone
in neighborhood is an opportunity to create a better life for children. It could be designed to create free
environment and playgrounds for children in streets. In this regard, creation of living streets could be a
solution for community to get a social and healthier life. This paper focuses on as a model for designing nonmotorized and motorized zones and determines streets with a pedestrian network model and pedestrianization
streets in the neighborhood.
Data & methodology
The paper analyses the existing streets to create a model for the pedestrian network for urban area in Fatih
District in Istanbul. In this study the methodology is creating a pedestrian network according to the analysis
of the pedestrian mobility by using the pedestrians’ mobility model in GIS. There are 4 steps in this study; 1generating the pedestrian network, 2- survey for each street line and collecting data to analysis the usage
density of streets by pedestrians according to trip purposes, 3- using the model to determine the main
pedestrian lines and the sub pedestrian lines , 4- Designing the non-motorized and motorized zones in the
neighborhood by using consequence of pedestrian network to determine main and sub pedestrian lines to
create pedestrianization routes.
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1.

General Introduction
a. Rapid
Urbanization
Motorization

and

In recent 50’s years during rapid
urbanization, the expectations of life, immigration
and the population of cities were increased very
much and ıt was created high density urbanization in
metropolitan area, beside high density the
urbanization area getting bigger instead of high
motorization and with a large population, these are
main two results of rapid urbanization. In this case
although high density and big urbanization area the
transport infrastructure has been insufficient. The
concentration of a large population in one or several
cities has negative results especially in developing

countries such as Turkey. Heavy traffic, air
pollution, noise pollution and unsuitable
environment for living are some of its results.
There was a social life that it has been
established at streets and around mosque at
neighborhood scale in old Istanbul and in other
Anatolia cities till beginning of 20 century. The
square where the mosque is located, the streets are
connected the square and small green areas were
majority free public places where the community
was having social relation. This square and streets
were living spaces and safe zone for all different age
groups, such as older, adult, younger and children
age groups, they were cooperating and helping each
other with the spatial’s well organized. Figure

Figure 1: Before The Car Social and Spatial Environment

Before The Car Social and Spatial Environment
Before the car, vehicles were used in out of
residential areas for different transport purpose such
as for carrying goods and fora transport people
between cities. Pedestrian-oriented transport was the
most conmen in the cities. The city was shaped by
the needs of the people. Streets, squares were safer
and social life centers.
General Characteristics of the Street Before
the Car
 The streets are a continuation of the
residential building and part of the house
where house life intersect with bay window,
balcony and the garden gate.
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A place where women are sitting and
chatting at fountains, communication and
everyday life are provided,
A playground where children play,
A pedestrian path that pedestrians walk
comfortably,
Safe and peaceful places,
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After the Car Changes in Social and Spatial Environment

Figure 2: After the Car Changes in Social and Spatial Environment

After the car has become a part of our life-since the
middle of 20th century, urban social life has been
changed in order to using car in the city. The effects
of the car on everyday life have been a subject of
controversy. While the introduction of the massproduced car represented a revolution in mobility
and convenience, the modern consequences of heavy

automotive use contribute to the use of nonrenewable fuels, a dramatic increase in the rate of
accidental death, social isolation, the disconnection
of community, the rise in obesity, the generation of
air and noise pollution, urban sprawl, and urban
decay. Figure 2

Figure 3: Negative Effects of Using Car on Social Life

Meanwhile these free spaces form have been
designed to create a strong social structure and
community who live in neighborhood, after modern
and rapid urbanization and by the motorization, the
spatial form and structure has been changed, the
street network has been designed for high rate car
usage and oriented cars, such these case has limited
the accessibility of pedestrians. The neighborhoods
structure and forms have been destroyed which these
forms had been designed for well communication
and socializing for community at the process of
middle scale of cities that they have grown with car
oriented form. The neighborhoods have been
transformed such as huge part of urban area where

the borders were shaped by huge different urban land
usages, such as industrial land usage and have been
divided by car oriented high speed roads. As the
result these process; the human scale designed
neighborhood structure was lost. Figure 3
The community has been separated according to
economic groups, different age groups at the big sub
regional urban areas based formed. The motorization
has decreased the communication and socializing
between communities and neighborhood units by the
dividing form of urban area in city, according that
consequence of this transformation the socializing
and social cooperation has been decreased in
community who live in neighborhoods. The
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community has been transformed such as individual
crowded who do not know and do not trust each
other. While the streets were the places that for
socializing for each different age groups and all
different social groups before motorization period,
after motorization they have been transformed only
for passing cars and car parking that never safe
especially for pedestrian and children.
when we consider the spatial in neighborhood before
motorization, we will see that while the streets are a
part of house structure, the praying buildings, green
areas and other free spaces are open for pedestrians
to access directly and are available to connect to
pedestrian oriented streets, after motorization
according the streets have been used by cars and
have become unusable by pedestrians, the all of the
free spaces connections have been weak. The one is
most necessary objective is whether the streets are
safe or not for social community. Usually the space
safety and specifically the safety streets are related
with designing spatial with human scale, it is related
being the place perceivable and controllable scale for
human. From this point the human feel safe when
they were at the place where the can control it. The
human feel unsafe and alone when they were in large
crowds. Before motorization term automobiles
should be adapted with urban spaces, but this process
causes to destroy the attendance of pedestrians in
urban area. In rapidly urbanizing cities streets
become exhibition space of the car because of
parking and ownership issues; especially in the last
sixty years, streets has fewer children and more
"gray" color.
a.

General Characteristics of the Streets, After
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
Car
 The streets are where houses ends and
limiting factors, rather than being a part of
the housing,
 Use only for transport instead of socializing,
 Alienation between neighborhoods,
 computer addicted and Asocial New
generation,
 The streets are noisy, unsafe
The effect of using cars on
changing urban society life
Beginning in the 1940s, most urban environments in
lost their streetcars, cable cars, and other forms of
light rail, to be replaced by diesel-burning motor
coaches or buses. Many of these have never
returned, though some urban communities
eventually installed subways. After using cars, a big
changes have been brought about by the car is that
modern urban pedestrians must be more alert. In the
past, a pedestrian had to worry about relatively slowmoving streetcars or other obstacles of travel. With
the increasing of the car, a pedestrian has to
anticipate safety risks of automobiles traveling at
high speeds because they can cause serious injuries
to a human and can be fatal.
According to many social scientists, the loss of
pedestrian has also disconnected communities.
Many people in developed countries have less
contact with their neighbors and rarely walk unless
they place a high value on exercise. Use of cars for
transportation creates barriers by reducing the
landscape required for walking and cycling. It causes
a threat to children and the elderly. Transport is a
major land use, leaving less of this resource for other
purposes

The negative externalities of using car on environment

Figure 4: By the rapid urbanization and motorization
negative Impacts of Transportation on environment
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The environmental impact of transport is
significant because it is a major user of energy, and
burns most of the world's petroleum. This creates
air pollution, including nitrous oxides and
particulates, and is a significant contributor to
global warming through emission of carbon
dioxide, road transport is the largest contributor to
global warming. Cars contribute to pollution of air
and water. Emissions of harmful gases like carbon
monoxide, ozone, carbon dioxide, benzene and
particulate matter can damage living organisms
and the environment. The emissions from cars
cause disabilities, respiratory diseases, and ozone
depletion. Noise pollution from cars can also
potentially result in hearing disabilities,
headaches, and stress to those frequently exposed
to it. Figure 4

Byzantine and Ottoman Empires, has been the
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
center of many civilizations
over the past 8500
years. The rapid population growth of the 1950s
strained the historic nature of the urban fabric.
During 1960-1967, prevented the transformation
of Istanbul into an ever-growing concrete
landscape, and to reorganize local administration
with a metropolitan view of the city. Nevertheless,
the Historic Peninsula’s continuing development
as an urban center resulted in the transformation of
its functional character. Largely driven by the
growth of production industries, this period
become a rapid urbanization term by of
urbanization and immigration. . (ıv)
The Historic Peninsula is also a
transportation hub, serviced by many different
types of public transportation systems. In addition
to an overwhelming student population, the area’s
established identity as a “commercial center”
attracts many urban users. Despite the presence of
effective and various modes of mass
transportation, the Historic Peninsula still suffers
from the pressures of an ever-growing and highly
motorized city. Surrounding Fatih District
residential area streets such as Fevzipaşa Street
and Vatan Street carry especially high volumes of
vehicle traffic. Beside high volume of traffic the
demand for parking in the Historic Peninsula, even
at its pedestrianized center, is accordingly high.
This improving mass transit facility become the
Historic Peninsula’s important transfer center and
depends on high accessibility, the population
residential area of Fatih District increased despite
of luck of road and parking space infrastructure.
Parking spaces are in serious demand all around
the Historic Peninsula, including at the center of
the pedestrianized zone. Private transportation
ownership and usage rates are increasing in
Istanbul – automobiles made up 26% of travel in
the city in 2006, up from 19.3% in 1996
(EMBARQ,2012). The rapid increase in
automobilecentric urbanization puts pressure on
the entire city, including the Historic Peninsula.
Therefore, regulation of automobile transportation
in the Historic Peninsula has become more
important. (ıv)

Other environmental impacts of transport
systems include traffic congestion and
automobile-oriented urban sprawl, which can
consume natural habitat and agricultural lands. By
reducing transportation emissions globally, it is
predicted that there will be significant positive
effects on Earth's air quality, acid rain, smog and
climate change. The health impact of transport
emissions is also of concern.
b. Rapid
urbanization
and
motorization in Historical
Peninsula of İstanbul and
defining subject
Istanbul is an obvious example of a
metropolitan with approximately 14 million
population and containing 39 district. Although
the concentration of population the public
transportation system needs to improve with
sustainable transportation and urban planning
policies. Instead of rapid urbanization in Istanbul
Metropolitan we need to create Sustainable Cities
that have limited dimension and small area and at
the same time it can be compatible and attractive
for its residents according to services and facilities
and situation of urbanization.
The study area has been selected a
neighborhood of Fatih District and the common
name of Fatih District is Istanbul Historic
Peninsula, which served as the capital of Roman,

Historical Peninsula has a key mission and
it is a decisive symbol in the process of increasing
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life quality and giving İstanbul back again to its
residents. However one is majority issue is
accessibility for pedestrian in residential areas;
vehicle traffic is too heavy and the infrastructures
are insufficient for movement of pedestrians.

With creating cities that because of its limit area
21, 2015, Bangkok, Thailand
instead of creating August
an unsafe,
unpleasant and
dangerous environment we would be enabled to
respect pedestrian as a main user in urban web in
urban designing. So we can create a city that has
Pedestrianisation and in result it will has a healthy
and safe and compatible with human being
characters.
The increasing attendance of
automobiles causes creating an unsafe, unpleasant
and dangerous place for residents of that city. Air
pollution and sound pollution and accidents all are
the unpleasant results of it. So many countries are
thinking about some solutions for it and
Pedestrianisation is an efficient solution for this
problem.

c. Sustainable mobility, social
and environmental solution;
Pedestrianization and Living
Streets Project
Safe, attractive, and accessible spaces for
community interaction are a vital component of
sustainable, livable cities.
Creating public spaces and walkable areas
in neighborhoods is big issue during urban growth
and expansion. Pedestrianization - the process of
closing streets to vehicle traffic, either
permanently or during certain hours - not only
improves safety and accessibility for pedestrians
but also brings larger social, environmental, and
economic benefits for cities. Pedestrianization
improves public health by providing opportunities
for physical activity through active transport,
curbs local air pollution, and improves traffic
safety. It decreases the number of cars on the road,
helping to reduce greenhouse gas (GHG)
emissions and mitigate global climate change.
Pedestrianization supports local businesses and
fosters economic growth through tourism and
cultural exchange, building thriving and
prosperous urban communities. These changes
combine to create cities that are livable and
sustainable, improving quality of life for urban
residents. The importance of pedestrianisation in
developing countries is increasing continuously
because owner car rate has increased and vehicular
access are overcoming in rapidly in the urban area.
İn result the attendance of pedestrian in urban
spaces will become less.

Objectives of Pedestrianisation: There are
various
reasons
for
having
Pedestrianisation schemes. First of all,
pedestrianisation aims to improve pedestrian’s
safety and mobility. Another important benefit is
related to the environment. These schemes can
help to reduce both noise and pollution by
discouraging or restricting access of non-essential
vehicles. Furthermore it helps to promote walking
as a transport mode by making the walking
experience more enjoyable. The last one means
that pedestrianisation creates a pleasant
environment that people can involve in different
social, cultural and tourism activities as well. We
will also notice that pedestrianisation can improve
the economical growing of that district. Generally
we can categorize the advantages of
pedestrianisation in three groups:
1environmental impact 2- economical impact 3social impact. (vı)
Pedestrianisation can promote walking as a
transportation mode without any need to oil, so we
can save fuel as well. Studies have shown that with
pedestrianisation mode using public transportation
such as bus and rail transportation have been
increased. Usually when pedestrianisation is
implemented, there can be more space on the streets
not only for pedestrianisation but also present
opportunities for planning of additional planting

Environmental impacts of pedestrianization:
In terms of environmental objectives,
pedestrianisation can help to alleviate and reduce
air and noise pollution, as there would be a
reduction in the number of cars and reliance on
motor vehicles. Nowadays most of large cities are
faced with air and sound pollution that it will make
them unpleasant and dangerous for their residents.
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areas and improving street furniture and
landscaping. All these would help to beautify the
local street and create a better environment. (vı)

vehicle traffic and crowded narrow walkways.
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
Actually with today’s urban city life people are
walking less than before and rely on their private
cars instead of other public transport. In result
many people don’t have enough physical exercise.
As a conclusion from above we can conclude that
pedestrianisation has positive economical and
environmental efficiency. However positive social
effects are fewer than others. Because while there
is some social effects for pedestrians, there are
some disadvantages for driver and people who live
in that district or near there as well. But totally
pedestrianisation can be an efficient way to
improve environmental conditions in city.

Economical impacts of pedestrianization:
About economical impact we should say
that there are a number of impacts with
pedestrianisation. First of all, for most large cities
with heavy motor vehicle traffic, every year both
the government and the private sector have to incur
large economical losses in term of air pollution
rated costs of lost productivity and medical
expenses. With less motor vehicle traffic and less
pollution after pedestrianisation, there can be a
reduction in costs incurred. The main reason is that
pedestrian can shop and watch shop-windows
easier and enjoys without any fear from vehicles. In
some places where have pedestrianisation scheme
people will welcome coffee shops and food retails
so much.
The cities where there are
pedestrianisation districts often have a pleasure
place to attract tourists. Less pollution, pleasant
walking environment plus other amenities like
sidewalk cafes, fountains or other street furniture
help the areas to become popular attractions for
locals and tourists. (vı)

As a successful pedestrianization and creating
livable streets experience in New York City:
Several streets around New York City were
opened to people instead of cars, bringing the idea
of pedestrian streets back into the sun after a threedecade exile in history’s dustbin. Transportation
Alternatives studied this effort to reintroduce
pedestrianization to the streets of New York,
documenting three community-driven street
events—Summer Space on Montague Street in
Brooklyn, the 78th Street Play Street in Queens,
and Williamsburg Walks on Bedford Avenue in
Brooklyn and thousands of New Yorkers took a
walk in the street in 2008. The results paint a
picture of a New York desperate for more public
and community space, after this pedestrianization;
opening the street to people is a boon to local retail:
Montague Street retailers experienced 26% higher
sales during Summer Space than on comparable
days in 2007, on average. Figure 5, (II)

Social

impacts of pedestrianization:The
implementation of pedestrianisation would
have a number of social impacts. First of all it helps
to promote walking as a transport mode. People
often do not walk when walking itself doesn’t
include a good experience with heavy motor

Figure 5: After the Car Changes in Social and Spatial Environment
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Figure 6: Human Scale Design and Socializing

In this regard “living street project” aims to
design neighborhood units as non-motorized zone
and pedestrianized streets and at the result that to
provide human scale spaces to increase the safety of
unsafe streets to transformed to living quarters. The
main proposal of this project design safe and social
and people oriented spaces. With this scope
changing the function of streets thereby changing the
current usage to provide relation and communication
between different social and economic groups to
socializing community that they have been divided
by creating relation one by one and face to face
between individuals. Thereby designing the spaces
for this aim it could be achieved for community
happiness. In this respect the “Living Streets
project” is a sustainable social, environment, urban
planning and transport planning project that
designing the natural and artificial environment at
human scale.

The additional of being “Living Streets
project” a social project, it is a health project in order
to consider of pedestrian oriented and walkability for
people. While the motorization the time to spending
for walking getting shorter became a danger level for
people health in community of city. Therefore
walkability is most necessary subject for people
health, because it aims to design the spatial in human
scale based to provide to access and connect to open
space for community by walking. By the providing
to increase the usage of streets by the pedestrians and
passing free by the pedestrianization and organizing
non-motorized and planning alternatives road
network for cars in neighborhood units and to aims
to transform streets to creating and designing free
and open spaces for socializing, communication and
enjoying for all different social groups, especially
for children. Figure 6-7

Figure 7: Pedestrianization, Living Street Design
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2. Pedestrian

planning
and
creating living streets model for
grid urban form area in
Istanbul

While studying pedestrian planning and
creating livable streets model for grid urban area in
Istanbul, it has been searched most of pedestrian
planning modelling and pedestrianization studies
and experience. The New Zealand’s pedestrian
planning and creating livable streets experience is
the most successful study and therefore it has been
followed while being studying a pedestrian planning
for Istanbul.
The New Zealand’s pedestrian planning is
outlines a process for deciding on the type of
provision that should be made for pedestrians and
provides design advice and standards. The guide
promotes a consistent ‘world’s best practice’
approach to planning, designing, operating and
maintaining walking infrastructure and networks. It
supports the New Zealand Transport Strategy
(NZTS) and the priorities for action in getting there
– on foot, by cycle (the national walking and cycling
strategy).
d.Walking and walkability as a
necessary
subject
for
Pedestrian
Planning
and
sustainable transport
Walking mostly takes place within a
transport system that must work for a range of road
users. This requires effectively integrating walking
needs for safety and convenience into the provision
for walking along and across roads. Pedestrians also
use routes outside road corridors as part of a
continuous network. Walking is also included in
most trips made by other modes. Whatever the main
means of travel, walking is usually the first and last
mode used, providing an important link between
land use and motorised travel. It is also healthy,
inexpensive and very environmentally friendly.
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Transport Strategy for Pedestrian Planning:
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Pedestrian Planning will have an aﬀordable,
integrated, safe, responsive and sustainable transport
system’. Broader objectives aim to enhance
economic, social and environmental well-being
through:
• improving access and mobility, including walking
and cycling,
• protecting and promoting public health and
ensuring environmental sustainability,
• assisting safety and personal security and assisting
economic development.
Creating an integrated mix of transport modes and
taking a long-term sustainable approach, ensuring
high standards of health, safety and security and
responding to the diverse needs of transport users.
Integrated transport planning: Integrated
transport planning aims to embrace a range of
perspectives traditionally addressed separately,
including: a variety of forms of transport (private
and public, motorized and non-motorized), the
relationships between transport and land use and
transport’s contribution to other economic, social,
health and environmental objectives. Integrated
transport planning should be embodied in transport
planning objective, which is to allocate resources in
a way that contributes to an integrated, safe,
responsive and sustainable land transport system.
When allocating funds, transport planning must
consider a range of issues including environmental
sustainability and public health. Walking is an
essential part of an integrated transport plan and is
an integral part of achieving the government’s vision
for land transport. As a result, transport planning
should be invested in a range of walking and cycling
activities, such as providing ﬁnancial help to for
strategic plans and walking (and cycling) projects.
Considering pedestrian characteristics and
preferences activity and ability: Pedestrians are a
diverse group of road users, with characteristics
reﬂecting the general population. Given the diversity
of pedestrians, scheme designs should consider a
wide range of user needs, including the needs of
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children and for older people those with mobility
aids and older pedestrians.
Physical space required for pedestrian:
Pedestrians require diﬀering spaces within which to
manoeuvre. Newer wheelchairs are increasingly
wider than their predecessors and this should be
considered when designing for pedestrians. Mobility
scooters are usually longer but the same width as
manual wheelchairs.
Pedestrian activity overview and searching who
walks, where and why: Travel survey showed that
of the estimated a big range of trips made by
households annually was made by walking. Again a
big rate of travel were undertaken in association with
other modes of transport (eg walking from a parked
car, or walking to and from public transport) . The
pedestrian proﬁle should be identiﬁed. Most of
pedestrian trip that walking trips are made for a wide
range of purposes, with social and recreation
activities and shopping the most common reasons,
followed by work and education related journeys. It
is required to know trip purpose; To home, Work
(to job), Work (employer’s business), Education,
Shopping,
Personal
business/services,
Social/recreation, Accompanying someone else, trip
purpose as a percentage of all walking trips and
walking trips as a percentage of all modes for
each trip purpose
Pedestrian motor vehicle crash proﬁle, necessity
of pedestrianization for safety transport:
Pedestrians all road deaths in the main urban centres,
on roads subject to urban speed limits, about one in
three road deaths were pedestrians. Pedestrians are
killed and are reported injured on roads.
Improving community walkability: ‘Walkability’
describes the extent to which the built environment
is walking-friendly. It is a useful way to assess the
characteristics of an area or a route, although it can
be subjective.
Pedestrian environment concepts: Road user
hierarchy and Pedestrian provision outside the road
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corridor describe four concepts for improving the
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pedestrian environment. The four concepts are:
1. Living streets 2. Pedestrian precincts 3. Shared
zones 4. Sharing the main street and for the main
subject only will be focused 1 .Living streets 2.
Pedestrian precincts
e.Designing living streets concept
The concept of ‘living streets’ recognizes that, as a
priority, streets should be designed with living and
community interaction . While cars are not excluded,
they are designed so drivers are aware they are in an
area where pedestrian and other users are important.
A living street aims to balance the needs of residents,
businesses, pedestrians and cyclists with cars, and
thereby encourage a better quality of life and a
greater range of community and street activity.
Living streets may incorporate: traﬃc-calming
measures, hard and soft landscaping areas, places for
social activities, children’s play areas, seating,
lighting improvements, a better interface between
the street and housing and public art. The living
streets concept can be applied in theory to any road
(other than a motorway). There is no one solution;
instead, the community is involved in identifying
problems for which speciﬁc solutions are developed.
The living streets concept advantages are
improves safety and security for pedestrians,
enhances economic vitality, promotes quality
housing, supports community networks, creates a
sense of place and identity, promotes cultural
activities, creates a sustainable environment,
maintains ease of access, creates an aesthetically
pleasing environment, improves social interaction.
Disadvantages is delaying motorized traﬃc and be
costly.
Planning Non-motorized pedestrian zones: Most
pedestrian-only areas are created by restricting
traﬃc access or closing roads to traﬃc. There are
four types of pedestrian precinct [66]:
1. Modiﬁed street precinct: one block is closed for
pedestrian-only use.
2. Plaza: several blocks are closed but the crossstreets stay open to all traﬃc.
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3. Continuous: several blocks and the cross-streets
are closed.
4. Displaced: walkways are developed away from
the usual roadside footpaths, making use of lanes
and alleys.
There are several advantages of non-motorized
zones: Create the best possible conditions for
pedestrian freedom of movement and road safety,
have aesthetic and social beneﬁts as well as reducing
pedestrian congestion, improving access to retail
opportunities, and improving air quality and noise
levels, have economic beneﬁts in shopping areas, as
studies have shown that putting pedestrians ﬁrst in
shopping areas can improve retail performance and
competitiveness.
f.Using
Pedestrianization
Framework and GIS system
technology Spatial network
analysis for Pedestrianization
Planning

Developing a community walking plan involves
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
collecting, managing and
analyzing a considerable
amount of data. Pedestrianization Framework
methodology is the analyzing street configuration
and land use compositions and comparing it with the
levels of pedestrian movement. The main objective
of this model is to determine the existing relationship
between space allocation and pedestrian activity and
to
assess
the
efficiency
of
proposed
pedestrianization projects. Overall, the analyses
presented in this study emphasize the importance of
measures of street connectivity in walkability
studies. It is shown that street network configuration;
measured using both metric and directional
connectivity measures at the road-segment scale is
strongly associated with pedestrian movement.
Based on the spatial analysis and statistical models
used for the research area, a pedestrian-oriented
strategical framework that takes into account the
existing spatial configuration with connectivity
pattern and as pedestrian movement distributions
within the area is proposed for the study area. Figure

Figure 1: Road and Subway Maps

Using GIS data to examine movement patterns by
using Spatial network analysis: Walkability
components of proximity and connectivity can be
readily utilized using GIS methods. This
methodology is used the measures of segment-based
connectivity measures implemented on a GIS
platform using GIS street network representations.
Spatial network analysis software packages are
computer tools used to prepare various graph-based
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analysis of spatial networks. They stem from various
research fields in transportation, architecture and
urban planning. Various fields of study have later
developed specific spatial analysis software to suit
their needs, including TransCAD among
transportation researchers, GIS among planners and
geographers. With in this scope it has run the
DepthmapX GIS software. DepthmapX is a multiplatform software platform to perform a set of spatial
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network analyses designed to understand social
processes within the built environment. It works at a
variety of scales from building through small urban
to whole cities or states. At each scale, the aim of the
software is to produce a map of open space elements,
connect them via some relationship (for example,
intervisibility or overlap) and then perform graph
analysis of the resulting network. The objective of
the analysis is to derive variables which may have
social or experiential significance. It has been used
DepthmapX by 1-Total connectivity analysis, 2Node Count analysis 3-Integration analysis.
 Total connectivity analysis: The number of
lines which each line intersects
 Node Count analysis: The number of nodes
within a “cookie cut” Radius
 Integration analysis: Show how each street is
connected to all others in a whole city in terms
of the maximum possible direction changes.
Connectivity Patterns: To assess the street
connectivity patterns, the entire street network of
Istanbul Metropolitan area was analyzed used the
Streetmap of 2015. In this research freeways were
excluded since they do not factor in pedestrian

movement. Connectivity was computed for two level
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and first level used for Fatih District (1-Total
Connectivity, 2-Total Node Count, 3-Total
İntegration for radius: 2000 m.) and second level
used for Hirkai Serif Neighborhood (1-Total
Connectivity, 2-Total Node Count, 3-Total
İntegration for radius: 500m and 250 m.) Each level
is considered by the regional scale that when running
1-Total Connectivity, 2-Total Node Count, 3-Total
İntegration for radius: 2000 m, Figure 8, 9,10
Applying GIS Connectivity analysis model to
assessment of network planning: One practical
application of the method presented here is in
developing design
rules
for
prospective
pedestrianization projects. Findings of the pedestrian
movement models developed in this study are used
as a framework to translate the theoretical
implications of these results into practice. Based on
the spatial analyses and statistical models produced
for the study areas, a pedestrian-oriented strategical
framework was developed.

Analyses Connectivity for Fatih District

Figure 2: Connectivity, Node Count and Total Integration
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A pedestrian connections-based framework was
developed by mapping connectivity pattern of the
area (Figure above). Roads with higher directional
connectivity were proposed as pedestrian zones,

creating a continuous, highly connected route within
2015, Bangkok, Thailand
the urbanization area inAugust
Fatih21,District.

Analyses Connectivity for Hirkai Serif Neighborhood

Figure 3: Detailed Connectivity, ,Node Count and Total Integration

a.Pedestrian Movement Data Collection as a methodology for designing living streets
Pedestrian count data were systematically collected in the areas for 50 streets during June 2015. Pedestrian
and vehicle are counted for 5 different time period (1:8.00-10.00 AM, 2:10.00 AM-12.00 NON, 3:12.00-2.00
PM, 4:2.00-4.00 PM, 5:4.00-6.00 PM) Figure 11

Figure 4: Working Area and Count Points
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The analysis of data collecting: pedestrian passing and usage streets
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
The study area is a neighborhood of Fatih District and the majority land
use is residential and there
are shopping store only along the main streets. It also exist some mosques and primary schools and green
areas. Figure 11, Table 1,2, 3, 4, 5, 6

Table 1: According to time- pedestrian passing

According to time- pedestrian passing: a2, b2, c3,d3, e3, g1, g2 streets are too high pedestrian passing volume
according the each different time period, Table 1

Table 2: According sort of pedestrian- passing

According sort of pedestrian- passing: a2, b2, c3,d2, f1, e3, g1, g2 streets are too high pedestrian passing
according all sort of pedestrian passing volume. Table 2
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Table 3: According to time on-street parking occupancy

According to time on-street parking occupancy:, g1, g2, o2, z2, z3, s1, y1, y2, streets are too high on-street
parking occupancy. Table 3

Table 4: According to time-vehicle passing

According to time-vehicle passing: a2, b2, c3, d1, d3, f2, e3, g1, g2, o2, streets are too high vehicle passing
volume. Table 4

Table 5: According to sort of vehicle- vehicle passing

According to sort of vehicle- vehicle passing: a2, b2, c3, d1, d3, f2, g1, g2, o1, h1, z2, z3 streets are too high
vehicle passing volume. Table 5

189

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC

August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Table 6: Total pedestrian and vehicle passing

Total pedestrian and vehicle passing: a2, b2 c3, d3, e3, g1, g2 streets pedestrian volume higher than vehicle
volume, generally the pedestrian volume higher than vehicle volume at most of streets Table 6
Spatial Layout as the Determinant of Movement Patterns: On the basis of this data set, multivariate
models were produced to investigate the extent to which street connectivity explain the distribution of
movement per street segment. In order to judge how walking thresholds affect results, all areas were analyzed
using connectivity for redius: 2000 m., 500 m. and 250 m. walkability area . Figure 12, 13
The analysis GIS Movement pattern pedestrian and car movement for Hirkai Serif Neighborhood

Figure 5: Pedestrian Movement pat terns by Age-groups
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Figure 6: Comparison of Pedestrian Passing, Vehicle Passing and Parking Frequency

b.Planning pedestrian network and
pedestrianization- designing
Living Street
There are a variety of approaches that vary
in their transport scope and targets. Ideally, planning
for an area should be an integrated process
considering all community needs and aspirations in
a community development plan. Traﬃc calming
measures may be considered in a local area traﬃc
management plan. A neighbourhood accessibility
plan may consider access needs by all modes
including cycling, walking and access to public
transport stops. Walking needs alone may be
addressed in a community walking plan. Particular
destinations such as schools and businesses may
have their own travel plans. All of these planning
programs follow a broadly similar process which is
to involve the community to identify problems and
potential solutions, collect information, analyses
problems, assess options, decide on actions,
priorities them, put them in a program of funded
actions and implement them, as shown in ﬁgure.
Neighbourhood-wide plans: While fully integrated
community development plans are desirable for each
neighbourhood, comprehensive approaches are only
common for planning new communities and for rundown areas targeted for urban renewal in
neighbourhood improvement plans.

Workplace travel plans: Workplace travel plan is
an integrated package of measures speciﬁc to an
existing or proposed development, site or
organization, which aims to promote alternative
travel choices to, and reduce reliance on, singleoccupancy private car use . It should consider
transport options and information for all trips to and
from the site, whether by staﬀ , customers or other
visitors. It can be produced: to improve access by
other transport modes to the site, as a strategic
business tool to minimize parking problems, reduce
car park maintenance costs, or enable car parks to be
used for other purposes, to reduce congestion and
improve safety in the local area, to encourage
employees to follow a healthier lifestyle.

Community walking plans: Varying conditions
within local authority areas will aﬀect the walking
environment. For instance, pedestrians in a small
rural settlement will potentially have diﬀerent trip
characteristics from those in a larger city.

Pedestrian Planning process for community
walking plans: The general process used is common
to other planning programs that consider pedestrian
needs, such as workplace travel plans, neighborhood
accessibility plans, and school-based programs.
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School travel plans and safe routes to school:
Journeys to school are of key safety
importance because: Younger pedestrians are at
greater risk of being involved in a crash journeys on
foot account for nearly a third of all trips made to and
from school. Making pedestrian routes to school
safer can also help increase the number of walking
trips, which then [129]. Reduces car-based trips to
school, reducing congestion on the wider road
network. Reduces congestion at the school entrance,
improves children’s health through increased
exercise.

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
Deﬁne objectives: A community walking plan
should have clear objectives that can be achieved
within a reasonable timescale and be monitored.
Objectives should always support the community’s
walkability, but may also focus on particular issues
such as:
what is the living streets ?
Living Street is the social area where the children's
play, chat to friends and meet with new neighbors.
Living Street is the secure area that not under the
domination of the car and its pollution, noise and
danger.
What are the aims of living streets?
Social Effects:
 Make people sense of belonging to
the area,
 Reducing social crime rates by
increasing day and night use,
 Improving
dialogue
between
neighbors,
 Creating safe areas for pedestrians,
 Creating safe playgrounds where
children can play,
Environmental effects:
 Reduction of noise, air and visual
pollution levels
 Making physical image stronger
 İmproving landscape elements
 Creating ecological zones in the city
 Increasing the diversity of flora and
fauna in the city

Economic effects:
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
 The revitalization
of the retail trade
 Make continuous night life as well
as during the day
 Creating new and attractive
investment area except shopping
malls
 Reducing the average annual cost of
maintenance and parking per
vehicle of citizens
 Supporting brand value and
tourism sector of city
Spatial effects:
 Creating a network of safe
pedestrian circulation towards the
city center
 The development of public
transportation
and
ensuring
pedestrian / bicycle network with
integration
 Forbidding driving on the living
streets
Which Phases Living Streets Project consists?
Living street project has steps due to traffic
purification by reducing the use of personal cars with
encouraging the public transport system, improving
bicycle system, completion of the modular parking
infrastructure respectively. Figure 14, 15

Figure 7: Living Street Parking System
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Underground parking will be designed
under pedestrianized streets. Each underground
parking will planned for 4-6 blocks with considering
amount of population, ownership of vehicles and

parking spots for guests. There will be services like
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
providing online subscription
and learning capacity.
Figure 14, 15

Figure 8: Living Street Playground

It is clear that there should be solution for
the generation tends to be artists, athletes, happy and
self-confidence people on the streets except growing
internet addict generations. In international

examples, the streets are forbidden to cars and
provide the area to the children for playing games.
Figure 16

Figure 9: Living Street Safe Areas

Definition of the Problem: Today the area is faced
with serious problems that increasing car use,
migration, population growth and rapid urbanization
by apartment buildings. In the area there is a serious
lack of parking spaces because of high rates of car
ownership, dense building area and high population
193

density. According to Fatih's historic mission, the
problems should analyze precisely and seek
solutions which will bring old tolerant Fatih back by
living Street,
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Planning Living Streets Project Step by Step
Mass Transit system must be improved. Metro
should be prioritized in Fevzipaşa Street where Fatih
Complex and lots of Public infrastructure located

and Integration should be ensured with Metro station
21, 2015, Bangkok, Thailand
in Vatan street. MetroAugust
System
should be designed
suitable for bikers according to Bicycle Plan. Figure
17

Figure 10: Planning Living Streets Project Step by Step

The design Living Street Project in a
neighborhood (Hırkai Serif): while design this
project it has been considered pedestrian movement
data, pedestrian passing and usage data, it was used
GIS data movement patterns by using spatial
network analysis, it was applied GIS Connectivity
analysis model to assessment of network planning, it
was evaluated the analysis GIS Movement pattern
pedestrian and car movement for Hirkai Serif
Neighborhood. All analysis are evaluated to design
non-motorized zones and playground zones and

determined pedestrian network and main pedestrian
network, pedestrianization streets by considering
school, mosque, green area, shopping stores and
public transport stations pedestrian ways. With these
scope providing the free step possibility for
pedestrians between non-motorized zones by the
designing pedestrian bridges (Figure 20) .The
designing square is the main part of “Living Streets
Project
“with
pedestrian
network
and
pedestrianization. Figure 19

Figure 11: The design Living Street Project in a neighborhood (Hırkai Serif)
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As a main part of Living Street Project: Square
Oriented Living Center Project: Occurred in our
culture, square is not a tool for the detection of
monumentality, it is social centers for meeting of the
society, cohesion and developing activities such as
making the trade. Figure 18
Definition of the Problem Hırka-i Şerif And
Akşemsettin Streets: There is no defined square but
there is roadside parking in whole area and streets
are not suitable for pedestrian use.
Project's Outcomes
• A strong relationship between the school
and the mosque,

•

A strong relationship between mosque and
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
squares,
• A strong Fatih Bazaar (2nd stage market)
and Hırka-i Şerif Market Relations (local
market),
• A strong school, major-pedestrian artery and
commercial relations,
• A strong relationship between green spaces
and square,
• Underground parking lots in the whole area,
• Connected with livable pedestrianized street
secure,
• Commercial, cultural and tourist activities,
Metro connections and a tight relationship between
different transportation modes

Figure 12: Six Road Junction Project

Figure 13: Free Steps Bridge Project
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1. Conclusion
In this study it was used two pedestrian network
patterns for pedestrianization and creating living
streets to could make improve sustainable
transportation for community. The importance of
including street connectivity in small-scale urban
design studies. Street connectivity was measured
using segment-based connectivity measures, based
on the effect levels and significance levels of both
measures, it can be concluded that increasing density
of available streets and reducing direction changes
within urban areas results in higher levels of
pedestrians using the space. The fact that direction
changes are as important as metric distance in
describing street connectivity points to the role in
pedestrian network planning pattern. Also
pedestrians familiar with a neighborhood are likely
to follow routes with shortest metric distances. This
is reflected in the model developed for a
neighborhood. A nother necessary role is related to
street walkability, connectivity and accessibility.
The manner in which streets are aligned and the
direction changes needed to navigate the network
facilitate pedestrian behavior.
Pedestrianization is high importance for Fatih
District-Historic Peninsula and the project is an
important example for studies and implementations
to come. Survey respondents have also begun to
demand more qualified physical, urban and
environmental solutions to accompany the
pedestrianization
project.
Throughout
this
investigation, designs to develop community
ownership and solutions to increase road safety have
emerged as important steps to undertake.
This study could resolve two main issues of
urbanization area such as sustainable accessibility
and parking in urban planning and transport
planning. The urban area by the sustainable
transportation policy, such as Transportation
Oriented Development-TOD and within this context
determining non-motorized and motorized zone in
the neighborhood is main aim of this study. This
kind of studies will encourage use of personal and
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motorized vehicles where current implementations
August 21, 2015, Bangkok, Thailand
actually focus on developing pedestrianization and
mass transportation. this project will also contradict
other mass transportation and pedestrianization
projects. In order to develop sustainable policies, all
implementations with large-scaled physical and
cultural impacts on should be subjected to a multilayered evaluation.
When these issues have been considered by the study
and research with the perspective of sustainable
mobility, it has found out that Living Streets
Pedestrianization design model could be a good
solution as social and environmental project. This
project aims to design neighborhood units as nonmotorized zone and pedestrianized streets and at the
result that to provide human scale spaces to increase
the safety of unsafe streets to transformed to living
quarters. The main proposal of this project design
safe and social and people oriented spaces. With this
scope changing the function of streets thereby
changing the current usage to provide relation and
communication between different social and
economic groups to socializing community that they
have been divided by creating relation one by one
and face to face between individuals. Thereby
designing the spaces for this aim it could be achieved
for community happiness. In this respect the “Living
Streets project” is a sustainable social, environment,
urban planning and transport planning project that
designing the natural and artificial environment at
human scale.
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Abstract
This paper reviewed several volume delay functions used in major transport studies in the
Philippines. There are no standard volume delay functions for major highways, expressways, and arterial
roads that are being utilized by local urban transportation planners. This study developed several volume
delay functions in capacity restraint assignment for transportation modeling in Metro Manila. The study
considered five major highways and expressways in Metro Manila and identified their applicability for the
study. Data were gathered from video footage from government sources and were manually collected and
analyzed using the spot speed method. Road characteristics were obtained and graphical diagrams were
used to determine the parameters and to develop several volume delay functions. The study were further
verified and compared with other commonly developed volume delay functions. The result of the study
would allow future transportation plans to base their models with the developed volume delay functions.

Keywords: Volume Delay Function, Trip Assignment, Metro Manila
1. Introduction
In urban transportation planning, a fourstage transportation model is usually conducted.
One of the important stages within this travelforecasting model is traffic assignment (Moses et
al., 2013). Trip assignment is the stage wherein
trips are allocated to specific transportation systems
in order to meet the required travel demand
generated from the previous stages. In this stage,
travel time delays and its patterns are predicted
depending on the amount of vehicular volume at a
given road. Trip assignment also estimates and
analyzes the routes of each origin to destination (OD) pair that a trip would take. This stage is needed
in urban transportation planning as it allows
planners to predict the vehicular flow in a road
network with a given travel demand.
Types of trip assignment models were
developed, which are all-or-nothing assignment,
incremental
assignment,
capacity
restraint
assignment, user equilibrium assignment, and
system optimum assignment (Mathew, 2006). This
paper focuses on capacity restraint assignment as it

is commonly used in practice and is utilized in
transportation softwares compared to other types of
trip assignments.
In capacity restraint assignment, modelers
use models commonly known as volume delay
functions (VDF) or also known as link-congestion
functions to relate two variables, namely volume of
vehicles and travel time, for forecasting. Since
travel time has a relationship with speed as well,
speed-flow relationships can also be generated from
the volume delay functions. These functions are
then used for the iteration process done in the
capacity restraint assignment method.
In the Philippines, the analysis and function
models used to describe these relationships vary in
different studies. The models used in the
Philippines for urban transportation plans are being
based from foreign countries. A number of studies
have been made in order to relate travel time with
the volume of vehicles on a link. One of the first
and most commonly used volume delay function is
the BPR function. It is famous for its minimum data
requirement and simple functional form (Moses et
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al., 2013). Because of this, the function does not
take into account different parameters that are
present in the actual road conditions and has a
number of limitations. There are a number of
researches (Davidson, 1978; Spiess, 1990; Dowling
&Skabardonis, 2006; Akçelik, 1991; Klieman,
2010) that have been made in order to propose a
better function or modified the functions
coefficients to best fit them into their respective
study areas.
The results of this paper aims to provide
several standard volume delay functions for the
Philippines. With this, local urban transportation
planners will now be able to use a speed-flow and
cost-flow function that is fit for the situation in the
Philippines. More accurate approximations for trip
assignments would be generated once the volume
delay functions would be established.

The author divides the formulation of the
volume delay function into two categories namely
mathematical and behavioral. Mathematical
pertains to the optimal principle, which should be
continuous, strictly increasing, and non-negative.
Behavioral, on the other hand, pertains to the urban
traffic conditions, users choice of route, time spent
in congestion and free flow speed conditions.

2.1 Alternative Volume Delay Functions
2.1.1 Smock Functions (1962)
Q

V
C

t(v) = t 0 × f ( )
where,

T : the travel time per unit distance
T0 : free flow time
Cs : the steady state capacity
Q : volume of vehicles

2.1.2 Overgaard Function(1967)

where,

T = T0 α

Q
)
Cp

β(

(3)

T : the travel time per unit distance
T0 : free flow time
Cp : thepractical capacity
Q : volume of vehicles
∝, β: coefficients

2.1.3 Davidson Function (1978)
T0

T=
1+

where,

(4)

Q
J( )
C
Q
(1− )
C

T: the travel time per unit distance
T0 : free flow time
Q
( C ): the degree of saturation
C: theabsolute capacity
Q : volume of vehicles
J : environmental parameter

(1)

t 0 : free flow time
V : volume
C : capacity
f : factor that varies on the conditions

s

where,

2. Literature Review
Volume delay functions have been
developed and modified by different authors
(Smock, 1962; BPR, 1964; Overgaard, 1967;
Steenbrink, 1974; Davidson, 1978; Spiess, 1990;
Akçelik, 1991; Jastrzebski, 2000; Bertini et al.,
2005) in the past. Several studies have also
compared the developed volume delay functions,
depending on a given situation (Branston, 1975;
Jastrzebski, 2000; Kliemanet al., 2010). According
to Kliemanet al. (2010), their study shows how
volume delay functions differ on different facility
types and on different area types. Facility types are
freeways, expressways, collectors, 6-Leg Arterials,
centroid connectors, major arterials, unmetered
ramps, metered ramps, collector/distributor (C/D)
roads and HOV Lanes. The study compares
different types of volume delay functions by
authors and concluded that each of them vary
depending on the parameters used, facilities
considered, and area of study.
Additionally, a study by Jastrzebski (2000)
states that a basic volume delay function are
typically expressed as

(2)

T = T0 exp (C )

2.1.4 BPR Function(1964)
Q

β

T = T0 [1+∝ (C ) ]
p

where,
T: the travel time per unit distance
T0 : free flow time
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Link characteristics, which include physical and
geometric characteristics of the road, were obtained
from the chosen link. The qualifications for the
study area selection are expressways, major
highways, and arterial roads in Metro Manila. The
linksall have uninterrupted flows and be at least a
hundred meters long, these two minimum
requirements should be met. Fig. 1 shows the five
road networks studied in this paper.

Cp : thepractical capacity
Q : volume of vehicles
∝, β: coefficients (usually 0.15 and 4)

2.1.5 Modified BPR Function (1974)
Q β

T = T0 [1+∝ (C ) ](6)
s

where,

T: the travel time per unit distance
T0 : free flow time
Cs : the steady state capacity
Q : volume of vehicles
∝, β: coefficients (usually 0.15 and 4)

2.1.6 Conical Volume Delay Function (1990)
f(x) = 2 + √α2 (1 − x)2 + β2 − α(1 − x) − β (7)
where,
2α−1
β∶
2α−2
x: volume to capacity ratio

2.1.7Akçelik Function (1991)
8J

t = t 0 + {0.25T} [(x − 1) + √(x − 1)2 + Q AT x](8)
j

where,
T: the travel time per unit distance
Q j : capacityat junction; if saturation flow
thenQ j =

Fig. 1 Five Locations in Metro Manila

Qsg
cy

g: length of green period at junction
cy : cycle length
V
x: degree of saturation =
Qj

JA : delay parameter =

2Qj
T

(t c − t 0 )2

2.1.8Third Degree Polynomial Function
(2005)
fhigh = 0.9664 + 1.2812x −
2.52x + 2.5694x 3(9)
flow = 0.9711 + 1.0624x −
2.8213x2 + 2.6339x 3(10)
where,
x: volume to capacity ratio
2

3. Methodology
The first process started by evaluating
suitable road links that would be used in the study.
Road and traffic conditions are of primary
importance when considering the link of choice.

The next step was to collect data from the
link. The data gathered will consist of traffic flow
characteristics namely, traffic flow, density, vehicle
speed, distance, and travel time. The data were
collected through the use of video footage
positioned in every link from different government
agencies. A spot speed method will be used to
gather the data from the video footage.
In the spot speed study, the video footage
was paused at a random given time throughout the
peak hour period. The volume of vehicles were then
be obtained at that given time, with a given trap
length of one hundred meters. To obtain the
average speed of vehicles at that given time, a
representative vehicle, usually at the center of the
link, would be selected and it’s speed from the
beginning of the trap length until it reaches the end
of the trap length was obtained. Road groupings
were made according to their characteristics namely
geometric characteristics and the road’s
classification or function.
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The second process was to develop models
for the gathered data. These models are formed
through volume delay diagrams and other
relationships from the gathered data. Graphical
diagrams are then used to determine the trend of
model depending on the variables being considered.
The functional forms, whether they are linear,
exponential, logarithmic, and etc., can now be
determined. The next step was to identify
parameters and coefficients that are required to in
the development of the volume delay functions.
After which, volume delay equations for each
groupings were generated from all the given data
and conditions on the link.
Lastly, in order to verify the generated
equations, the volume delay equations were then
tested on the actual link by applying it on the
system and to check whether the results are
accurate. The percent errors of the equation were
used to verify if the equation is feasible for
transportation planning in the Philippines.

4. Results
This chapter discusses the samples taken
from different study areas in Metro Manila. It also
tackles the effects of public transportation in each
road network that affects thetravel time of vehicles,
which in turn affects the volume delay function as
well. Using the sample data, models were
developed to propose Philippine condition volume
delay functions.
Taking samples for each study area, the
researcher was able to identify different
characteristics of each road segment. The samples
also show the actual trend of travel time in relation
to the vehicular flow in passenger car unit
(PCU).Fig. 2 shows the trend of the different
vehicular flows on each road segment of the study.

Fig. 2 Comparison of Travel Time VS Vehicular
Flow on Five Different Links
This proves the fact that there is a need for different
volume delay functions for each road segment in
order to better represent the road’s vehicular flow.

4.1 Public Transportation Factors
One of the main reasons for the difference
in trends is due to the fact that various public
transportations exist in the road segments. It was
observed in Fig 3 that the total number of public
transportations in each segment would vary from
one another. Three out of five segments show a
large number of public transportation that runs
through the segment. Three different modes of
public transportations, which are jeepneys, buses,
and a shared taxi, also known as FX,which has a
semi-fixed route that serves a defined origin and
destination, were observed in the study and are
frequently found on the segment.

Fig. 3 Comparison of Travel Time VS Total Public
Transportation Volume on Five Different Links
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4.1.1 Jeepney Volume
In Fig. 4, it was observed that Quezon
Avenue had the highest number of jeepney vehicles
that travels through the link. This number was
expected since jeepneys are the main public
transportation present in the area.

Fig. 5 Comparison of Travel Time VS FX Volume
on Five Different Links

4.1.3 Bus Volume
Fig. 4 Comparison of Travel Time VS Jeepney
Volume on Five Different Links
Although this is so, an increase of the number of
jeepneys on the road would yield slight differences
in travel time. On the other hand, EDSA North and
South Bound have significantly lower number of
jeepney vehicles compared to the other road
segments. This is due to the fact that EDSA has
alternative modes of public transportations such as
the Metro Rail Transit (MRT) and buses.

4.1.2 Shared Taxi (FX) Volume
In the case of FX vehicles, only three,
namely Quezon Avenue, Roxas Boulevard, and
Katipunan Avenue, out of the five study areas serve
this mode of public transportation in their
respective areas. As seen in Fig. 5, an increase of
FX vehicle volume also shows an increase in travel
time. This is more likely to be experienced in the
case of Roxas Boulevard. EDSA North and South
Bound do not serve FX vehicles since there are
already three mode of public transportation present.

Buses are commonly present in Metro
Manila’s major roads, highways, and arterial roads.
This mode of public transportation has a great
effect on the number of vehicles given that the PCU
of buses in the Philippines is 2.0. Furthermore,
buses also cause some road friction, which affects
delays in travel time of vehicles because of the
boarding and alighting of passengers.
It was observed that EDSA had the highest
volume of buses compared to the other study areas
because it serves as an alternative mode of
transportation for the MRT. In Fig. 6, it could be
seen that EDSA South Bound has a higher volume
of buses compared to EDSA North Bound.
Although, the effect of travel time due to buses on
EDSA North Bound is higher compared to the other
road segments. On the other hand, Katipunan
Avenue and Roxas Boulevard have rare cases of
buses that would go through the segment, which
may be concluded as private buses.

Fig. 6Comparison of Travel Time VS Bus Volume
on Five Different Links
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EDSA South Bound

4.2 Time Delay
Considering the percentage of public transportation
in a given road segment, other factors also causes
the delay of travel time in a given road network. In
previous studies, it is seen that researchers have
found various ways to obtain realistic results in
travel time estimations by adding variables into the
function. An additional variable that would be
added to the proposed function is the number of
lanes of a given road segment and outside variables
that may also have an effect on the travel time
estimation. By applying commonly used volume
delay functions for trip assignment, the study was
able to come up with additional parameters that
would further enhance the volume delay function in
the case of Metro Manila.

4.3 Proposed Models
Through statistical gathering, the research
were able to come up with parameters that adds to
the delay in travel time and allows modelers to be
flexible with the addition of parameters in the
function.Using the SPSS 20, results show that there
is a positive correlation between public
transportation present on the road with respect to
travel time, which means public transportation does
have an effect on the travel time of vehicles. The
coefficients obtained in the results were used to
calibrate alpha and beta for each road
segment.Equations 11 to 15 are the equations that
were computed and derived from the observed
sample data of each road segment. The models
were based on the BPR function but were modified
by adding several parameters that could be found in
the Philippine setting. These parameters include the
different presence of public transportations in an
area. In the case of Metro Manila, not all major
roads and highways have the same modes of public
transportations that go through the segment. Having
this said, the results from SPSS 20.0 show that
there are some factors that have negative
correlation to travel time, which means that the
factor does not affect the travel time and are
disregarded in the model. Accounting these
parameters allows more realistic results when it
comes to travel time estimations.
EDSA North Bound
V 01.55

T = To (1 + 2.27x10−9 (C)

)

(11)

V 0.99

T = To (1 + 7.69x10−5 (C)

)

(12)

)

(13)

)

(14)

Quezon Avenue
V 0.95

T = To (1 + 5.50x10−3 (C)
Katipunan Avenue

V 1.75

T = To (1 + 6.05x10−7 (C)
Roxas Boulevard
V 0.43
)
C

T = To (1 + 52.05 ( )

(15)

Comparing the proposed volume delay
function to several alternative volume delay
functions that have been previously developed, the
study has shown that similar results were obtained.
The difference between the proposed models with
the rest is that it is applicable to the Philippine’s
current situation, which can increase the estimation
rate of travel time on a given road segment. By
grouping the roads into characteristics, the study
was able to obtain close to accurate estimations as
compared to actual travel time readings from an onboard dashboard camera. From all these
information, it was seen that the model, indeed,
could be used for trip assignment in transportation
planning.

5. Conclusion/Discussion
From the results shown in this study, it is
clearly seen that travel time is directly proportional
to the number of vehicles in a given road segment
until it reaches the road’s capacity. The proposed
volume delay model, which includes different
parameters added to the function in order to
account for the different delays caused by different
factors on the road. By grouping the roads into
classifications, this study was able to come up with
a set of several volume delay functions that would
closely relate travel time with the volume of
vehicles in different links around Metro Manila.
In comparison to other alternative volume
delay functions, the study shows that the proposed
model yield more realistic results in the case of the
Philippines. Although the alternative volume delay
functions had similar results with that of the
proposed model, it is best to use the proposed
volume delay function for different links found in
Metro Manila because of the presence of Philippine
public transportation on the roads. Public transport,
such as jeepneys, buses, and FX significantly
affects the travel time of a given segment of a road.
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These results were also tested with actual results
using a dashboard camera and found that the
proposed volume delay function can be used in trip
assignment. The statistical model made in this
study allows transportation planners to be more
flexible with the parameters used in the volume
delay function by giving an option to apply the
following parameters in the proposed model. Also,
the study was able to successfully obtain the
objectives of the study, which was to develop
several volume delay functions for each road
grouping in trip assignment for transportation
modeling in Metro Manila.
Although the paper was able to come up
with several volume delay functions, these are still
road dependent and have to be calibrated for each
road section and location. Future researchers may
use this paper as an initial evaluation of volume
delay functions. The main goal for further research
is to be able to obtain real time data using advance
technologies and to be able to categorize road
sections, which would have corresponding models.
This is to solve the problem of calibrating each
volume delay function on all the road sections in
the Philippines.
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Abstract
EDSA is infamous for its traffic congestion and pedestrian accidents especially during peak hours.
This study aims to provide an analysis of the footbridges that are present on the stretch of EDSA and
determine the factors that affect their usage. The researchers observed all footbridges along EDSA and
identified 10 footbridges that have different physical characteristics: elevation, walkway width, number of
steps, among others. The peak hour volumes of these footbridges were counted and these served as the
indicator of pedestrian usage. Pedestrian opinion was obtained by administering a questionnaire-type survey.
The responses were analyzed using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and significant pedestrian
generators were identified with the use of multiple linear regression models. Knowing these factors would
help planners improve pedestrian transport conditions throughout Metro Manila.

Keywords: Pedestrian, Analytic Hierarchy Process (AHP), Footbridge Usage, Multiple Regression
resulting in deaths [4]. The increasing problem of
deaths and accidents because of jaywalking proves
that pedestrians do not utilize the infrastructures
built for them. The aim of the study is to investigate
the pedestrian footbridges along EDSA in order to
determine the factors that greatly affect for its
demand.

1. General Introduction
Metro Manila is one of the megacities in
Asia that suffers from the many ills of excessive
street traffic. Epifanio de los Santos Avenue
(EDSA) is one the major thoroughfares in Metro
Manila and stretches 24 kilometers from southern
to northern part of the metro.
The footbridges seen along the stretch of
EDSA are erected at different locations. Some
footbridges traverse over the Metro Rail Transit
(MRT), some under the interchanges, others are
connected to the MRT stations and chosen ones
connect directly to different establishments like
malls.
Despite
the
several
footbridges
constructed along EDSA, pedestrians still opt to
risk their lives in crossing the road. The Metro
Manila Development Authority (MMDA) is
alarmed with the increase of road accidents
involving jaywalkers. MMDA has recorded around
5,800 road accidents involving pedestrian last 2013.
In the years of 2011 to 2012, the authority recorded
around 15,500 pedestrian accidents with 495

2. Literature Review
2.1 Factors Affecting Pedestrian Choice
Footbridges are made to provide
pedestrians a safe route to cross the roads. With the
number of accidents and jaywalkers in EDSA
proves that the footbridges were under-utilized.
According to Mahmud, et al. (n.d.), footbridges
were underutilized because of safety and time
constraints. Some of the footbridges were
aesthetically poor and lacks proper pedestrian
facilities [9]. Another study states that horizontal
collectivism has more impact than vertical
collectivism [12]. The lack of proper road barriers is
also a factor [6]. These are just some of the factors
the affects the pedestrian choice. On the other hand,
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Manjanja (2013) studied the non-usage of
pedestrian footbridges. In his study, it was
concluded that pedestrian footbridges must be
placed in areas where there is high vehicle speed or
heavy traffic volumes. Footbridges are vital link in
pedestrian system. In this study, Manjanja obtained
the physical characteristics of the footbridges and
did surveys with different stakeholders. The method
employed by Majanja was proven to be effective in
determining pedestrian choice [10].

afternoon and evening. The volume per fifteen
minutes was recorded and the largest sum of four
15-minute pedestrian volume was considered as the
peak hour.
3.1.3 Survey Questionnaire
The questionnaire survey was the main
source for data in the study. The questionnaire used
by the researchers is composed of three parts. The
first part of the survey is for the basic information
about the pedestrian such as age, gender, career,
and income. The second part of the survey is for the
pedestrian to rate four factors, safety, security,
comfort, and convenience, as to how important it is
compared to another using a 9-point scale. The last
part of the survey is for the pedestrian to rate the
different amenities in a footbridge such as presence
of lighting and security personnel, presence of
vendors, and aesthetics as to how much they
consider it in choosing to use the footbridge.

2.2 Analytic Hierarchy Process (AHP)
Decision-making is a complex system
wherein criteria and alternatives are involved. The
criteria usually have varying importance while the
alternatives are different in our preferences [3]. In a
study by Babiano (n.d.), the AHP was used in
examining pedestrian spaces in Tokyo and Manila
based on pedestrian behavior, streets sociology, and
the corresponding street morphology. Through the
study, it was found that protection and ease are the
top influential factors for the decision of
pedestrians [2]. Also, the study was able to provide
workable solutions and recommendations on how
pedestrian spaces can be utilized [2]. According to
Karunanayake, Weerakoon & Wickramasinghe, (n.
d.), ad-hoc urban planning often causes traffic in a
certain area. In the study, the researcher uses the
Analytical Hierarchy Process (AHP) to identify the
best alternatives for a smooth vehicular flow and
pedestrian crossing [9].

3.2 Data Processing
The collected raw data for the study was
identified as ratings from the respondents of the
survey. Since the data obtained was not
immediately suited for data analysis, the step of
data processing was performed. Descriptive
statistical analysis was done with the raw data
obtained to be directly utilized in the theories
involved.
3.3 Data Analysis
3.3.1 Level of Service (LOS)
Level of service was measured through the
pedestrian flow rate and the space a pedestrian
occupies. The flow of the pedestrian has a value
having a unit of pedestrian per minute per foot
(p/min/ft.). Getting the 15-minute flow rate and
dividing it by the walkway width gives the level of
service. Below is Table 1 that shows the
classification of the LOS, based on the different
pedestrian parameters.

3. Methodology
3.1 Data Collection
3.1.1 Footbridge Inventory
An inventory of all the 48 footbridges in
the study area was done in order to obtain the
physical characteristics of the structures. The
inventory included the footbridge height and width,
material used (steel or concrete), number of steps,
presence of roofing, presence of ramps, and
connection to train stations. From the inventory, ten
footbridges with different characteristics were
selected by the researchers that served as sample
footbridges for the study.
3.1.2 Peak Hour Volume Counts
Two methods were used in order to obtain
the peak hour volume counts for each of the ten
footbridges. The first method is through the use of a
video recorder and the second is through manual
counting at site. Two-hour pedestrian volume
counts were done during the expected peak in the

206

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Table 1. Level of Service Classification
Expected Flows and Speeds
Pedestrian
LOS
Space
Average
Flow Rate
(ft2/ped)
Speed (ft/min) (ped/min/ft)
A
≥ 130
≥ 260
≤2
B
≥ 40
≥ 250
≤7
C
≥ 24
≥ 240
≤ 10
D
≥ 15
≥ 225
≤ 15
E
≥6
≥ 150
≤ 25
F
<6
< 150
--Variable-Source: Transport Research Board (2003) [14]
The effective width of the footbridge was
computed with the use of (Equation 3.1). The
effective width was used in computing the
pedestrian flow using (Equation 3.2) stated below.
WE = W A – c1 – c2

4. Results
4.1 Level of Service Analysis
The level of service analysis would
determine whether the effective width of the current
footbridge is enough in order for the pedestrians to
have a satisfactory trip across. According to the
Transport Research Board (2003), a level of service
C is considered acceptable [14]. The group
calculated the level of service of each of the ten
footbridges.

(3.1)

where,

= Effective width, feet
 WA is the actual width of the footbridge,
feet
 cn are constants for the obstructions
present on the footbridge
ν=

3.3.3 Multiple Regression Analysis
The regression analysis was used to
identify the relationship between the dependent
variable and the independent variables of the study.
The study focused on the volume of people in the
pedestrian footbridge, as the dependent variable
and the independent variable will vary according
to the footbridge and area characteristics. The
study determined the relationship between volume
and different parameters and examined the factors
that could lead to significant changes in the
volume of people.
The corresponding data was encoded in
Microsoft Excel to determine the variable
relationships. Microsoft Excel provided the
Regression Equation and Variable Significance.

(3.2)

Table 2. Footbridge and Pedestrian Parameters

where,
 ν = pedestrian flow rate, ped/ft/min
 VP15 is the pedestrian peak 15-minute
volume
 WE is the effective width, feet

Footbridge
Taft- Pasay
Megamall
MCU
Magallanes
EDSA-Ayala
Ortigas
EDSASerrano
McArthur –
Cubao
Quezon
Avenue
SM
Skybridge

3.3.2 Analytic Hierarchy Process
The Analytical Hierarchy Process is a kind
of Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) that
involves itself in the decision-making process. For
the purpose of this study, the researchers used
computer software called Expert Choice to aid in
the AHP analysis. The ratings of the pedestrian for
the pairwise comparisons of the four factors, safety,
security, comfort, and convenience, were entered.
The output is the corresponding numerical weight
values for each of the factors which were calculated
through matrix analysis of the software. Also, the
most compatible alternative footbridge for the
pedestrian was selected by the software based from
his/her preference.

Effective
Width
(m)
1.19
4.77
1.39
3.70
3.80
1.49

Pedestrian
Flow
(ped/min/ft)
19.42
2.78
12.67
4.09
2.91
9.88

2.06

2.00

A

3.50

3.21

B

1.44

17.01

E

1.49

22.19

E

LOS
E
B
D
B
B
C

Considering a level of service C as the
passing level of service, four footbridges would
have a failing mark. Taft-Pasay, SM Skybridge and
Quezon Avenue footbridge registered the worst
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level of service among the footbridges with a level
of service E. The MCU Footbridge had a level of
service D because its pedestrian flow was relatively
lower at 12.67 pedestrians per minute per foot.
In order to have a level of service of C, a
maximum pedestrian flow of 10 pedestrians per
minute per foot should be present. A planner must
consider the comfort of the expected number of
pedestrians passing by using the level of service
formula; the team was able to compute for the
minimum effective width needed to have a passing
level of service for the footbridges that had a failing
mark. SM Skybridge which had the largest peak
hour pedestrian volume needed an effective width
of at least 3.3 meters in order to obtain a level of
service C.

Fig. 2 Age Group of Respondents

4.2 Descriptive Analysis for Survey Respondents
In this portion, the descriptive analyses for
the answers of the pedestrian are presented.
Pedestrian demographics and characteristics were
shown and analyzed.
The group had 490 respondents through
the scope of work. Overall, 56% of the surveyed
respondents are male and 44% are female. Since the
survey was done simultaneously when pedestrian
traffic was at its peak (5:00PM to 7:00PM), most of
the pedestrians are going home and this resulted to
terminal as the trip purpose of the pedestrians.
45.71% of the respondents were of aged 15 to 25,
although there were more employed pedestrians
than students. It was also observed that most of the
pedestrians have income of less than PHP 10,000
which is mostly because of students and minimumwage workers. It also suggests that most of the
footbridges are situated on working areas that caters
to low-income individuals.

Fig. 3 Monthly Income of Respondents

Fig. 4 Career of Survey Respondents

Fig. 5 Trip Frequency of Survey Respondents

Fig. 1 Gender Distribution of Respondents
Fig. 6 Trip Purpose of Survey Respondents
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is at a high because of the presence of good lighting,
security guards and even CCTV cameras.
Aesthetics is at a minimum but the footbridge is
still pleasing to use because of the clean
surroundings. The setback is that this is the
footbridge with the highest elevation along EDSA,
if its height is considered from the ground to the top
since it is above the MRT station. It also has the
most number of steps to ascend at 91, but there are
available elevators for anyone’s use though it could
only cater to 6 people on average at a time.
Nevertheless its design is the most compatible
among the 10 footbridges considered having 238
(48.57%) of the respondents’ factor combination
compatible.

4.3 Analytic Hierarchy Process (AHP)
The AHP was able to derive the most
preferred factor that was part of the survey with the
use of the Saaty Scale. After analyzing the 490
respondents, 55% answered that Pedestrian Safety
is their number one priority when crossing the
footbridge. 141 or 29% said that Pedestrian
Security was their main priority. 55 out of the 490
respondents (11%) answered that using the
footbridge conveniently was the most important
aspect. While only 24 or 5% of the respondents said
that Pedestrian Comfort should be put first.

Fig. 7 Factors Preferred by Pedestrians
After knowing the factor that was most
preferred by the respondents, AHP was also able to
determine the most compatible alternative, in this
case the team graded the ten selected footbridges
with respect to the to the four factors. Only four
footbridge designs resulted as compatible to the
factor preference answered by the pedestrians.
EDSA – Ayala footbridge is privately
owned and closely monitored by a nearby company
making the pedestrians safe and secure. The safety
and security of the footbridge and of the area is on a
high level and this led the 226 out of the 490
(46.12%) responses to be compatible to the
footbridge design. Weather protection and aesthetic
materials like paint and flowers are present as well,
making it relatively more comfortable to use but
cleanliness on this footbridge proved to be
recurring problem. It is relatively close to transport
terminals but is somewhat far to the Central
Business District (CBD) of Ayala. A number of
pedestrians still opted to cross the EDSA on the
road level since a stoplight is available at the
intersection causing cars to stop for a few seconds.
However no pedestrian at-grade crossing is present.
The Magallanes footbridge on top of the
Magallanes station is one of, if not, the best
footbridge along EDSA. Pedestrian safety is highly
regarded because all amenities are present. Security

Fig. 8 Most Preferred Footbridge Design
4.4 Multiple Regression Model
The number of establishments within 1.5km walking distance from the footbridge was
considered. The establishments were divided into 5
kinds; commercial, residential, institutional,
transportation, and work establishments. It is noted
that transportation establishments only considered
formal bus and jeep terminals.
Correlation Analysis was performed in
order to determine if there were redundant factors
that could be considered as one.
The multiple linear regression model
considered only the three significant establishments
from the first model. It has an R square value of
0.95; comparing it to the r square value on the first
model, it only reduces minimal since the two
independent variable removed are not significant.
In this model, it can be seen that the highest
generator are still work establishments. In addition,
no
P-value
is
greater
than
0.05.
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Table 3. Correlation Analysis
PHV
PHV
Commercial
Residential
Institutional
Transport
Work

1
0.348
0.486
0.505
0.309
0.695

Commercial

Residential

1
0.015
-0.177
0.220
-0.271

1
-0.022
0.565
0.099

Institutional

1
0.043
0.663

Transport

Work

1
0

1

Table 4. Regression Analysis Results
Regression
Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R
Square
Standard Error
Observations

0.975
0.950
0.925
386.277
10

ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
Commercial
Residential
Work

SS
MS
F
3 17066809.53 5688936.51 38.12704292
6 895260.0688 149210.0115
9 17962069.6

Coefficients
-1309.753
341.137
352.654
806.933

Standard
Error
404.713
57.673
81.191
95.121

t Stat
-3.236
5.915
4.343
8.483

P-value
0.018
0.001
0.005
0.000

The Level of Service (LOS) analysis
determined the footbridges which had inadequate
walkway widths. Considering the Level of Service
C as the passing mark, four footbridges failed. A
minimum effective width of 3.3 meters was needed
for the SM Skybridge to pass the standard Level of
Service. Knowing that the SM Skybridge had the
highest Peak Hour Volume, the 3.3-meter walkway
width could be used as a standard since it would be
adequate for other footbridges with lower PHVs.
Considering the factors safety, security,
comfort and convenience, the most acceptable
design of the footbridges that run along EDSA
would be the Magallanes footbridge. The
Magallanes footbridge had a high rating on safety

5. Conclusion
From the multiple regression model, the
usage of footbridges will be increased if a
footbridge is situated within the vicinity multiple
work establishments and residential areas. The two
kinds of pedestrian generators have the highest
coefficient of 806.93 and 352.65, respectively.
While,
institutional
and
transportation
establishments have a P-value larger than 0.05,
which indicates that the two factors are not
associated with the changes of the peak hour
volume of a footbridge. On the other hand, the
amenities present on the overcrossing do not affect
the usage of the footbridge at all.
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and security because of the security personnel and
equipment that is present on the overcrossing.
Considering that safety and security were the two
factors that were most valued by the pedestrians,
garnering 55% and 29% of the responses
respectively, Magallanes came out to be a great
design being compatible to 48.57% of the responses.
In addition, the EDSA-Ayala footbridge is another
footbridge that is highly rated of being safe and
secure, therefore the design proved to be
compatible to 46.12% of the responses.
It could be concluded that the location of
footbridges, with respect to its proximity to
different pedestrian generators, did affect its usage.
Footbridge amenities on the other hand, were not
directly associated with usage. Yet, considering the
preferences of the respondents, the amenities that
the pedestrians consider important when crossing
the footbridge were not present in most of the
footbridges that were evaluated.
Recommendation in order to improve the
study includes doing a 24 – hour pedestrian count
to improve the evaluation of footbridge usage. A
comparison on footbridge and at-grade crossing
may also be added to broaden the aspect of
pedestrian decision-making. Verify the application
of this study to other major transportation
corridors in Metro Manila. A separate evaluation
may be executed during the weekends in order to
determine if there is a significant difference during
weekday operations. Additional pedestrian samples
may be added in order to capture the right mix of
pedestrians using the footbridges throughout the
whole transportation corridor.
Studies
involving
pedestrians
and
footbridges are scarce in the Philippines. The
researchers aim to raise awareness in this vital topic
to promote inclusive and accessible transportation
networks.
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Abstract
Signalized intersections are a key component of the road network and the performance of the whole
road system is affected considerably by its operations. In developing countries, the number of traffic
accidents, injuries and fatalities are very high and tend to increase at signalized intersections. For example,
in Ho Chi Minh City (HCMC) of Vietnam the number of accidents at signalized intersections accounted for
45% of the total accidents at all the intersections. This fact lead to strong necessary for analyzing traffic
safety at signalized intersections. Nevertheless, the historical accident data in HCMC is not available for
deeply analysis, this study uses video cameras to capture and analyze conflicts that potentially lead to
accidents by using Traffic Conflict Technique (TCT). Conflict severity identification is one of the most
significant steps to evaluate traffic safety at signalized intersections using TCT. Six zones (serious conflict,
common conflict, non-conflict, highest potential serious conflict, potential serious conflict, and potential
common conflict) are explored in this study to clarify conflict severity. This result is based on being the cut
off value between serious conflicts and common conflicts, according to 85% cumulative frequency of time
to collision (TTC), conflict speed (CS) under 3050 samples size which were observed at 10 signalized
intersections during August-November 2014. Such a deep understanding is a scientific basis to study how
to apply TCT to evaluate traffic safety at signalized intersections under mixed traffic conditions.

Keywords: Traffic conflict technique, Traffic safety, Signalized intersections, Traffic conflict severity,
mixed traffic condition
16.3%), respectively, these are still really high at
signalized intersections in HCMC accounted for
45% (56 accidents) of the total accident occurrence
at all the intersections (125 accidents). This fact
lead to strong necessary for analyzing traffic safety
at signalized intersections. Hence, there have been a
lot of previous researches on traffic safety at
signalized intersections. Unfortunately, most of
them have just focused on traffic safety at
signalized intersections with main-stream vehicles.
Until now, there is lack of empirical research about
traffic safety at signalized intersections under mix
traffic in motorcycle-dependent cities (MDCs), like
Ho Chi Minh City (Vietnam), where there is more
than 90% people use motorcycle as major mean of
transport.
The objective of this study is to develop
traffic conflict technique for traffic safety analysis
at signalized intersections. Especially, how to
determine traffic conflict severity, which is the
most important steps of traffic conflict technique

1. Introduction
Signalized intersections are a key
component of the road network and the
performance of the whole road system is affected
considerably by its operations [8]. According to [1],
nearly 25 percent of the total fatal crashes occur at
all the intersections, and about 30 percent of those
are at signalized intersections. In 2003, Asian
Development Bank (ADB) has carried out the study
regarding to accident cost for developing countries
in Asia, in this report the cost of accident in
Vietnam accounted for 2.45% GDP/year. Hence,
traffic accidents have been not only affecting on
individual but also influencing on society. In Viet
Nam in 2014, the number of fatalities, injuries have
been slightly decreased accounted for 9,000
(fatalities); and 25,000 (injuries), while in HCMC
these rates were 725, and 4,074, respectively.
Although, this showed that in comparison with
2013, the number of fatalities, and injuries in
HCMC in 2014 have slightly decreased (8.1%,
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based on time to collision (TTC) and conflict speed
(CS) value.
The objective is addressed through several
steps, including literature review, examining the
current traffic situation, field survey and analysis,
determining TTC and CS value for all conflicts at
signalized intersections under mixed traffic
conditions, and proposing six conflict severity
zones. Ho Chi Minh City, Vietnam is selected for
an empirical study. Because historical accident data
in the city is not available for deeply analysis, this
study uses video cameras to capture and analyze
conflicts that potentially lead to accidents. TCT is
developed for the context of mixed traffics with
motorcycle dominance to help the analysis. The
results of this study is based on being the cut off
value between serious conflicts and common
conflicts, according to 85% cumulative frequency
of TTC and CS under 3050 samples size, which
were observed at 10 signalized intersections during
August-November 2014 to distinguish traffic
conflict severity zones under mixed traffic
conditions. Such a deep understanding is a
scientific basis to study how to apply TCT to
evaluate traffic safety at signalized intersections
under mixed traffic conditions.
This paper are divided into five parts,
following the introduction is literature review. Data
collection and analysis, results are the third and
fourth part, respectively, and the last part is
discussions.

safety where the historical accident data is
unavailable like HCMC.
(2) Indirect analysis and evaluation, this
method mainly focusing on using of the traffic
conflict technique. This technique can be used as
good surrogate method when the historical accident
data is not available to analyze and evaluate traffic
safety as well. Since lack of the historical accident
data, using traffic conflict technique is to assess
traffic
safety
performance
at
signalized
intersections can be applicable in HCMC.
Traffic conflict technique was initially
developed by Christer Hydén at the Lund
University, Sweden in term of definitions and
procedures for observing traffic conflicts at
intersections. The patterns of traffic conflict
corresponding with accident types was explored by
Perkins and Harris (1968). Based on the action of
road-user to resolve a conflict situation and
involves making a sudden rapid deceleration, and/
or lane change are carried out by Spicer (1971) to
define a serious conflict. Further study by Spicer
(1972, 1973) has also determined the strong
positive correlation between serious conflict and
frequency of accident at difference junctions using
traffic conflict technique. Based on speed from
comparing the report of accident involving injury
with observed serious conflicts at 50 intersections,
Hydén (1975) examined a correlation between
conflicts and these accidents.
One of the most important issue in traffic
conflict technique is to observe and assess traffic
conflict severity. Hence, there are a lot of
researchers have been carried out many studies in
different approaches, in various countries. Glauz
(1980) carried out research in term of conflicts
concerning providing standards definitions, data
collection procedures, and application this
technique to estimate the number of accident at an
intersection. In 1985, Migletz indicated that traffic
conflict technique can be used to predict traffic
accident basing traffic conflicts. Archer (2005)
demonstrated the application this TCT to assess and
predict indicators for traffic safety. In 2008 (Wu, et
al.) indicated that conflict severity concept can be
used to evaluate traffic safety of Highway
intersection.
Traffic conflict is “an observable situation
in which two or more road users approach each
other in space and time for such an extent that there
is a risk of collision if their movement remain
unchanged” (Amundson and Hyden, 1977).

2. Literature review
Many road traffic accidents occur at
intersections because there are huge traffic conflicts
between vehicles. Especially, at signalized
intersection where there have been a lot of crashes
occurrence and accounted high rate of the total
traffic accident at intersections even although these
nodes are considerable safer comparison with the
other in term of theory. Thus, many researchers
have been focused on this approach with aim at
improving this situation for both developed and
developing cities. It is obvious that traffic safety
analysis and evaluation at signalized intersections
are strong necessary at the moment.
Until recently, to analyze and evaluate
traffic safety at intersections have been classified
into 2 categories as follows:
(1) Direct analysis and evaluation, this
method using of the historical accident data. It is
infeasible to apply this method for analyzing traffic
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In Summary, most of previous studies show
that traffic conflict data can be determined by using
TCT and used predicting traffic accident. It is
obvious that TCT is one of the technique, which
was used in many earlier study to evaluate traffic
safety with car dominance. Nevertheless, there was
few researches focusing on whether TCT can be
applied in mixed traffic conditions or not in spite of
many difference in term of the patterns of traffic
accident, characteristic of traffic flow, and behavior
of road-user comparison with car dominance.
Moreover, most of previous research related to
traffic conflict technique just base on conflict
severity which was developed by Hyden for car
dominance. Hence, in this study traffic conflict
technique are developed to analyze traffic safety at
signalized intersections under mixed traffic
conditions. Especially, how to determine traffic
conflict severity under mixed traffic conditions,
which is significant issue of traffic conflict
technique.

demographic
conditions,
social-economic
conditions, and infrastructure conditions.

Zone 1
Zone 2
Zone 3

3. Data collection and analysis
3.1 Overview of HCMC
HCMC is one of the biggest economic
center of Vietnam which contributing one third of
the total GDP, and holding 25% production
capacity of the country with land use accounted for
2093.7km2, in particular the urban area occupies
10% of total land, and being divided into three
zones. City centre (zone 1) includes 13 urban
districts - 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Go Vap, Tan Binh,
Tan Phu, Binh Thanh, and Phu Nhuan. Being the
centre area of the whole city, there are many
high rise buildings, shopping malls, big schools,
major hospitals, etc. concentrated in this area.
Newly developed areas (zone 2) include 6 newly
developed districts - 2, 7, 9, 12, Binh Tan, and Thu
Duc. Those districts were mostly established from
rural districts in 1997. Urbanization rate in those
districts is quite high as compared to the others.
Located in places nearby the city centre, these
districts have received huge investment in recent
years to develop new residential areas. Besides,
investments in infrastructure system have also been
provided to support urban development. Rural areas
(Zone 3) include 5 rural districts - Hoc Mon, Nha
Be, Can Gio, Cu Chi and Binh Chanh. They are
remote districts with low population density.
Infrastructure systems in this area are still poor due
to limited investment, Fig.1.
Table 1 showed clearly that there have been
distinguish between three zones in term of

Fig. 1 Classification zone in HCMC
Table 1 Classification criteria for three zones
No.

Items

Zone 1

Population (million)

3.90

2

Area (km2)

2.16

1.34

142.00

352.00

1602.00

3

Road area (km2)

8.18

8.48

14.83

4

Road length (km)

853.47

1017.47

2589.24

5

Main road length (B>7m)(km)

592.42

542.71

300.60

6

Main road area (B>7m)(Km2)

6.70

6.12

3.31

7

Road area/ area (%)

6%

2%

1%

8

Road width (B)

8.1

- B < 7m (%)

16.65

23.28

60.06

8.2

- 7m < B < 10m (%)

54.70

34.49

10.81

8.3

- 10m < B < 12m (%)

61.50

22.07

16.43

8.4

- B > 12m (%)

56.89

29.68

13.43

9

Type of road

9.1

- Urban road (%)

49.92%

44.52%

5.56%

9.2

- National highway (%)

0.00%

26.12%

73.88%

9.3

- Provincal road (%)

0.00%

0.00%

100%

9.4

- District road (%)

0.00%

0.00%

100%

9.5

- Ward road (%)

0.00%

0.00%

100%

9.6

- Other(%)

0.00%

96.96%

3.04%

10

Signalized intersection

479

159

104

Data source: DOT in HCMC, 2014
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TTC, CS value were determined for each
conflict severity (common, serious) based on the
processing framework for determination TTC, CS
value, Fig.3, processing conflict simulation, Fig.4,
and Speed Estimation from Video Data (SEV) tool,
Fig.5 which was developed by Dr. Chu. This tool
was built under projective theory in order to
determine the coordinates, velocity, and
acceleration of vehicles in the real by using video
data based on four base points under minimal
interval 1/30 second, Fig.5. In this research, SEV
tool is applied to determine the coordinates of
vehicles at prior evasive action point (D1), evasive
action point (D2), and potential conflict point (D3)
under time interval 0.25 second, Fig.4.

3.2 Data collection and analysis
Since the historical accident data in HCMC
is not available for analysis in detail. Hence, this
research has been carried out based on traffic
conflict data, which are observed at 10 signalized
intersections using video camera during AugustNovember 2014, Fig.2. According to [9], most of
traffic accident occur at signalized intersections at
off-peak hour, accounted for 63% (Zone 1), 54%
(Zone 2), and 38% (Zone 3). Thus, this study just
focus on surveying of three period times in a day
(9h00-10h30’; 14h00’-15h30’; 21h30-23h00).

Zone 1
Zone 2

Fig. 3 Processing for determination TTC, CS value

Zone 3

Fig. 2 Signalized intersections distribution by zone

Fig. 4 Conflict processing simulation

Hero 3+ black and Sony HD cameras with
features video resolutions up to 4K (1080), 12MP
(12MP) photos up to 30 (25) frames per second,
respectively are the main equipment which are used
to survey.
The difficulties in the traffic conflict
technique is how to determine traffic conflict
severity. Based on many researches, which are
carried out in different countries, time to collision
(TTC) is the most appropriate to clarify traffic
conflict severity. Moreover, in this study, conflict
speed (CS) is also significant indicator to clarify
conflict severity. All of the conflicts were
determined and estimated the conflict severity
(common, serious) by observer’s subjective
judgments by using signal to clarify conflict
severity in Table 2 and post-production video as
well. TTC and CS of each type of conflict class
(common, serious) is processed to determine the cut
off value between them for each indicator (TTC,
CS) by using method based on mathematical and
statistical theory. The cut off value of each
indicator is the significant value to distinguish
conflicts severity.

Fig. 5 Speed Estimation from Video Data tool
TTC equals the ratio of conflict distance
and conflict speed (Equation 1, 2).
Conflict distance is the distance between
potential collision location (D3) and the vehicle
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taking prior evasive actions (D2) denoting braking,
weaving or deceleration, Fig.4.
Conflict speed for each conflict (common,
serious) is computed based on the coordinates of
vehicle at D1 and D2 location (x1, y1, x2, y2) and
time interval (0.25s), Fig.4. It means that conflict
speed denotes the original speed of vehicle taking
prior evasive actions.
TTC=S/CS

(1)

S  ( x3  x2 )2  ( y3  y2 )2

(2)

4. Results
The results analysis showed that there are
2040 common conflicts and 1010 serious conflicts
of the total 3050 traffic conflicts. TTC and CS(V)
value for 85% cumulative frequency corresponding
to conflict severity (common, serious) as follows
TTC, CS(V) value of common conflicts are
determined lying in the range of 0.1s-1.9s; 2.0m/s16m/s in which the maximum value of TTC, CS for
85% cumulative frequency are 1.108s; 9.086m/s,
respectively. (Fig.6, Fig.7)

Where: x2, y2, x3, y3 are the coordinate of
point D2, D3 in Fig.4, respectively.
Using this method, CS(V) and TTC value
of each conflict severity (common, serious) can be
calculated based on video observation. TTC and
CS(V) value are divided into groups respectively to
determine frequency and cumulative frequency.
TTC and CS(V) value for 85% cumulative
frequency are selected as the maximum value of
common and serious conflicts. Since, the type of
conflicts between motorcycle versus motorcycle
account for nearly 84% of all the type of conflicts
occurrence at signalized intersection and nearly
92% of those are serious conflicts. Moreover, this
research have just focused on the conflicts which
occur inside signalized intersections. Hence, the
size of conflicts vehicle and some factors exclude
in this results.

Fig. 6 Cumulative frequency of TTC for common
conflict

Fig. 7 Cumulative frequency of CS(V) for
common conflict

Table 2 Signal to clarify conflict severity
Conflict severity Level
Common (Slight)

1

2

Serious

3

4

Description
Applied the brake or direction
change to avoid collision but with
ample time for manoeuvre or
steady deceleration
Applied the brake or direction
change to avoid collision with less
time for manoeuvre than level 1 or
requiring more complex actions
Rapid deceleration or rapid
acceleration, direction change or
stopping to avoid collision resulting
in a near-miss situation
Emergency braking or violent
swerve to avoid collision resulting
in a very near-miss situation

Fig. 8 Cumulative frequency of TTC for serious
conflict

Fig. 9 Cumulative frequency of CS(V) for serious
conflict

Source: Baguley, et al., 1982
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While TTC, CS(V) value of serious
conflicts are determined lying in the range of 0s –
1.5s; 11.82m/s, respectively in which the maximum
value of TTC, CS(V) for 85% cumulative
frequency are 0.822s; 11.82m/s, respectively.
(Fig.8, Fig.9)
Then, all of the conflicts were distributed
on graph to clarify conflict severity (non-serious,
serious) which are developed by Hyden, Fig.10

Based on the graph above, traffic conflict severity
are categorized into six levels as follows,
(1) Zone 1: serious conflict
(2) Zone 2: common conflict
(3) Zone 3: Non- conflict
(4) Zone 4, 7: highest potential serious conflict
(5) Zone 5, 8: potential serious conflict
(6) Zone 6, 9: potential common conflict

5. Discussions
The research have developed traffic
conflict technique in order to apply to analyze
traffic safety performance at signalized intersection
under mixed traffic conditions.
TTC and CS value (85%) for common
conflict and serious conflict are also determined in
this research.
This study indicate that the graph to clarify
conflict severity was developed by Hyden can’t
apply under mixed traffic conditions.
This study also explore that TTC and CS
are two significant indicators to determine traffic
conflict severity. Serious conflict, common conflict,
non-conflict, highest poteintial serious conflict,
poteintial serious conflict, and poteintial common
conflict are six zones to distinguish traffic conflict
severity under mixed traffic conditions.
The result of this research is also initial
meaningful science basic for the next study
regarding whether TCT can be applied to analysis
traffic
safety
performance
at
signalized
intersections under mixed traffic conditions.

Fig. 10 Conflict distribution by conflict severity
It’s easy to recognize that most of conflicts
(common, serious) are located on the left hand side
of the curve on the graph. This illustrated that the
result don’t reflect real situation in the right way. It
is obvious that this graph can not be applied to
distinguish conflict severity (common, serious)
under mixed traffic. Hence, TTC and CS value are
used to determine conflict severity under mixed
traffic, Fig.11

Fig. 11 Clarification conflict severity
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Abstract
One of the busiest road corridors in the Metro Manila is the 24 km Epifanio Delos Santos Avenue
(EDSA), serving an average daily traffic of approximately 330,000 vehicles, over 3700 of these are public
utility buses. The demand for public transportation changed a lot due to urbanization and increased
population while the supply side did not change for the last three decades. Understanding the bus passenger
demand along EDSA and its tributaries can help in understanding travel patterns of commuters in Metro
Manila. Public transport management and policy recommendations could then be introduced on how to
improve bus service for efficient travel movement especially along EDSA. Data from about 6,000 bus
passenger surveys randomly sampled along routes served by buses were analyzed in terms of boarding and
alighting behavior of passengers along bus routes both occurring in the morning and afternoon, the location
of delays along major stops and transfer stations, their access and egress behavior, as well as the socioeconomic characteristics of the passengers were analyzed. Results show that the main trip purpose of those
interviewed were to-home and to-work with majority of the passengers having an average monthly income
of Php10,000-Php15,000. Bus passengers’ ages with the highest proportion were at 21-30 years old, with
an average travel cost and time of Php 26.00 and 57 minutes, respectively. Meanwhile, most of the bus
commuters along EDSA walk during their access and egress to and from the bus stops with an average
walking time of 8 minutes. Understanding the movement and characteristics of passengers would be useful
in public transport planning especially in managing bus operations along EDSA. Recommendation include
providing a dedicated bus or BRT lane along EDSA with some bus routes coming from the peripheries
serve as feeder modes to the buses or BRT to fit the existing demand.

Keywords: EDSA, Bus, Demand
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there were several updated reports involving transit
passenger characteristics in America – the
Nationwide Personal Transportation Survey (NPTS
1995) and the National Household Travel Survey
(NHTS, 2001). A joint effort by McCollom
Management Consulting for APTA and the Federal
Transit Administration (FTA) compiled two
summaries of coordinated on-board transit vehicle
passenger surveys using data from 58 surveys
conducted from 1996 to 2003. In 2004, the U.S.
Census Bureau published characteristics of
commuters for work trips only in the American
Community Survey (ACS, 2004). In 2007, the
report A Profile of Public Transportation Passenger
Demographics and Travel Characteristics Reported
in On-Board Surveys by APTA updated the
information on characteristics which also included
the adding of data about demographic and travel
characteristics not previously reported. This report
was also the first to combine passenger data from
large sample of uncoordinated on board surveys
conducted by several transit agencies.
Ruehler and Pucher (2012) analyzed and
compared the demand for public transport for both
Germany and USA using the national travel surveys
from 2001/2002 and 2008/2009 for both countries.
He used logistic regression to study about the
characteristics of public transit riders which include
socio economic and land use variables of gender,
age group, employment, car ownership, population,
and population density. He concluded that Germans
are five times as likely as Americans to make a trip
by public transport.

1. Introduction
A good bus system or a transit system can
provide better mobility to commuters to reach
places that they normally couldn’t. In addition, it
provides access to work areas and attraction centers
that could promote development in the economy.
Given the benefits that a better system can reduce
congestion, determining the bus passenger demand
characteristics can be vital in improving service for
a bus system.
Epifanio de los Santos Avenue or EDSA is
a 24 km stretch of road and is one of the busiest
highways in Metro Manila. EDSA serves an
average traffic of approximately 330000 vehicles
(Vallarta, 2011) passing the area with around 3700
buses running along the stretch (LTFRB). The
highway is also one of the most important stretches
in Metro Manila as six out of the seventeen cities of
the National Capital Region is accessible through
EDSA. Both public and private vehicles traverse
the area especially that it connects South Luzon
Expressway to North Luzon Expressway.
Due to heavy congestion, numerous studies
have already been done to improve the conditions
in EDSA. Unfortunately, even with the help of both
private and public organizations alike, these steps
have not completely decongested the area or
improve traffic conditions. For the past three
decades, the bus service characteristics did not
change. The bus routes and bus volume before were
still the same in the present. Obviously, the demand
has changed a lot mainly because of urbanization
and
increase
in
population.
Therefore
understanding first the characteristics of bus
passenger demand is needed in order to recommend
ways on how to improve the bus service for
efficient travel along EDSA, and hopefully solve
the big problem which is traffic congestion.
This paper focuses on characterizing the
bus passenger demand located along EDSA.
Surveys for their boarding and alighting behavior,
onboard pattern, information in access and egress,
among others were analyzed. Knowing the
characteristics of bus commuters, who the travelers
are and their traveling patterns are needed for
tailoring the bus system to be provided.

3. Methodology
The data used in this paper was from about
6,000 bus questionnaire surveys that were gathered
at several bus stops along EDSA, which was
conducted in the year 2014. The characteristics that
are included in the questionnaire survey are travel
purpose, access travel information, bus travel
information, egress travel information, gender, age,
occupation, monthly income, and car ownership. In
calculating the results for each characteristic, the
data were tallied and processed in Microsoft Excel
2013. The analysis on the travel characteristics and
behavior of about 6,000 respondents were also
analyzed a statistical software. A sample
questionnaire can be seen in Figure 1.

2. Literature review
In
1992,
the
American
Public
Transportation Association (APTA) first reported
about transit users characteristics in the report
“Americans in Transit: A Profile of Public Transit
Passengers” (APTA Profile 1992). After 1992,
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ANNEX A
PUB USERS QUESTIONNAIRE SURVEY AT BUS STOPS
Surveyor’s Name: _____________
Date and Time of Survey: __________________
Location of Bus Stop: ____________________
Travel Purpose: __ home
__work
__school
__shop
__business
__personal

(1868 pax) is not too far from the number of
women (1646) that also rides air-conditioned buses.
Riders for non-air conditioned buses are another
story as there are 975 female riders compare to the
1430 male riders. In terms of their age, mean and
standard deviation for both air-conditioned and
non-air conditioned buses are close in value with an
overall standard deviation and mean of 10.77 and
31.17, respectively. For vehicle ownerships, 86% of
these riders do not own any private vehicles so they
are forced to ride public transport. Fourteen percent
(14%) are choice riders and as such, there is a big
chunk of captive riders. Looking at their
occupations, it could be seen that 71% of the bus
commuters are employed which includes
professionals and those that are self-employed.
Twenty nine percent (29%) are unemployed which
includes students. It could be seen that the data is
consistent as mean age is at 31 years old where
majority are employed. Mean income is at P10,600
The 14% may have traveled by bus to
avoid the hassle of driving in a congestion area.
Because of this, it can be assumed that the other
86% are forced to ride the buses as they have no
other means of transportation that benefits them
maybe in fare, time, or comfort.

Control NO. _______

__others: ________

Access Travel Information
Address kung saan nanggaling (At least Barangay, City / Landmark)_______________________________________
Anu-ano ang mga sinakyan mo papunta dito sa bus station? Magkano binayad mo? [Php] Gaano katagal ang biyahe? [hr:min]
WALK
TRICYCLE JEEPNEY
FX/VAN
BUS
TAXI
MOTORCYCLE
CAR
OTHERS:__________
[Php]
[hr:min]
Bus Travel Information
Anong bus sinasakyan mo? __Aircon ___NonAircon
Bus Letter: __A __B __C
Anong Route (Sign Board) ng bus? _______________
Magkano ang binabayad mo sa bus? ______________
Base sa experience, gaano katagal ang biyahe mo sa bus? __________________________________
Saan ka banda bababa ng bus? _______________________________________
Egress Travel Information
Address ng destination mo? (At least Barangay, City / Landmark) __________________________________________
Anu-ano ang mga sinasakyan mo papunta sa destinasyon mo? Magkano binabayad mo? [Php] Gaano katagal ang biyahe? [hr:min]
WALK
TRICYCLE JEEPNEY
FX/VAN
BUS
TAXI
MOTORCYCLE
CAR
OTHERS:__________
[Php]
[hr:min]
Personal Income: __ below Php 3000

Personal Information
Actual Amount:
__ Php 3000 – 5999
Gender ___M ___F
Age: _____
_____________ __ Php 6000 – 9999
Occupation
Student
Employee / Worker
Self-Employed
Does your household own a private vehicle? Check all that applies.

__ Php 10000 – 14999
__ Php 15000 – 19999
__ Php 20000 – 29999

__ Php 30000 – 49999
__ Php 50000 – 74999
__ Php 75000 – 99999

Unemployed
Car / SUV
Motorcycle

__ Php 100000 – 149999
__ Php 150000 – 200000
__ above Php 200000

Others: _______

Fig. 1 Sample questionnaire survey

4. Results
This chapter discusses the results of the
user questionnaire samples and shows the
demographic
characteristics
of
commuters
travelling by bus along EDSA. Trip purpose, age,
car ownership, household income among others
was processed for analysis to gain understanding of
commuter’s behaviors.

4.1 Socio economic characteristics
Table 1 shows the socioeconomic
characteristics of bus passengers clustered by type
of bus (AC/NAC). Variables in the survey include
gender, age, income, vehicle ownership, and
occupation.

4.2 Travel characteristics
Table 2 shows the travel characteristics of
bus passengers which are also clustered by type of
bus (AC/NAC). The characteristics included are
access, egress, bus, and total cost and time. Figure 2
shows the number of passengers using a particular
access and egress mode. Figure 3 shows trip
purpose of bus passengers along EDSA.

Table 1: Socioeconomic characteristics of bus
passengers

No. of Samples
Gender
Male
Female
Age
Mean:
Stdev:
Income Mean:
Stdev:
Vehicle Ownership
No private vehicle
With
private
vehicle
Occupation
Employed
Not
Employed
(including students)

Aircon
(AC)
3514

Non aircon
(NAC)
2405

5919

1868
1646
30.67
10.49
11,516.68
10,728.20

1430
975
31.88
11.14
9,289.61
7,960.77

3298
2621
31.17
10.77
10,611.42
9,760.16

2948
566

2133
272

5081
831

2537
977

1742
663

4279
1640

All

Table 2: Travel characteristics of bus passengers

3514

Non
aircon
2405

5919

13.29
38.06
21.03
38.25

11.06
29.92
20.81
29.62

12.38
35
20.94
35

8.13
33.23
16.91
40.54

7.20
21.07
16.79
30.14

7.75
28.92
16.87
36.67

Aircon
No. of Samples
Access
Cost (Php) mean:
Stdev:
Time (min) mean:
Stdev:
Egress
Cost(Php) mean:
Stdev:
Time(min) mean:
Stdev:

As shown in table 1, from about 6,000
samples obtained from the survey, there were more
men surveyed than women overall. Now for airconditioned bus riders, the number of male riders
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Non
aircon

Aircon
Bus
Cost (Php) mean:
Stdev:
Time(min) mean:
Stdev:
Stdev:

25.87
15.95
55.64
39.35
10.86
8.16

24.79
16.27
58.23
42.59
7.16
9.34

25.43
16.09
56.70
40.73
9.72
8.71

Total
Cost (Php) mean:
Stdev:
Time (min) mean:
Stdev:

47.29
54.37
93.52
70.87

43.05
41.59
95.88
63.16

45.57
49.61
94.48
67.83

4000
3000
2000
1000
access

0

walk
tricycle
jeepney
fx van
bus
taxi
motorcycle
car
others

Number of Individual

Dist_travel(km) mean:

mode, people mainly walk towards their
destination. This means that their working area is
very close to EDSA or bus stops.
Looking at table 2, there is little difference
across the means of access, egress, bus, and total
cost and time in terms of air-conditioned and nonair-conditioned bus riders. But it could be seen the
access cost is higher than egress cost (12.38 and
7.75, respectively). This is also true for the access
and egress travel time where access travel time is
20.94 minutes while egress travel time is at 16.87
minutes. The air-conditioned bus cost is higher than
of the non-air-conditioned bus because the fare of
the former is really larger than the latter. Travel
time is higher by few minutes for non-airconditioned buses compared to air-condition buses.
Air-conditioned buses are generally faster in travel
time maybe because it is easier to fill up passengers
in an air-conditioned setting so they can travel
much faster.
Due to survey periods being at morning and
afternoon peaks, 34% and 28% of the trip purposes
are to work and to home respectively (Figure 3).
From this, it can be said that the primary purpose of
people traveling along EDSA is to work. This is
consistent with the results from the age and
occupation of the commuters. Many people also
travel home especially after working hours.

All

egress

Mode

4.3 Origin-Destination Matrix

Fig. 2 Number of passengers per access
and egress mode

It can be seen from figures 4 and 5 that the
city with the most number of production and
attraction trips is Quezon City. The reason for this
is that Quezon City is the biggest city in Metro
Manila in terms of both population and land area
having 2.762 million people and 166.2 square
kilometer land area. Makati, on the other hand, does
not have as much population but it has also big
number of productions and attractions. The reason
for this is because Makati is mainly composed of
office buildings, malls, and hotels, which attract
many passengers to and from Makati. Figure 6
shows us that Caloocan City has the highest
number of passengers that go to Quezon City
because most bus routes along EDSA pass by
Caloocan City. Figure 7 shows us that
Mandaluyong City has the highest number of
passengers that come from Quezon City also
because of the fact that most bus routes along
EDSA traverse Mandaluyong City.

Trip Purpose
home

work

business

personal others
23% 1% 28%
4%
5% 5%

school

shop

34%

Fig. 3 Trip purpose of bus passengers
From Figure 2, most of the commuter’s
main access mode is by walking or using the
jeepney. Those that primarily walk to the ride the
bus are people having their origin near EDSA.
There are also passenger jeepneys that pass by the
side streets that feed into EDSA which cater to
commuters living far from EDSA. For the egress
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Fig. 4 Origins and Destinations
2500

Origins

Destinations

Fig. 6 Desired lines going to Quezon City

Bus passenger trips

2000
1500
1000
500
0

Cities/Municipalities

Fig. 5 Bus passenger trips
(Origins and Destinations)

Fig. 7 Desire lines coming from Quezon City
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Although the MRT system is the primary mode
catering to the huge demand, a considerable
number of commuters still use the buses traversing
EDSA. For one, those passengers that are coming
from the peripheries need not to transfer to another
mode when their destinations are along EDSA.
Unfortunately, due to congestion, the current bus
system may not be that optimal. Especially with no
fixed bus stops, these buses could also be the cause
of the congestion in EDSA.
Workers are primarily the one’s that travel
along EDSA in terms of bus ridership. It was found
out that workers or employees primarily use public
utility buses to reach their destination. The majority
of workers are more of the young adults that range
from 22 – 34 years of age though the older
generation also contributes to the working class. It
was also found that 86% of the riders do not own
cars or motorcycle.
The top three cities with the most origin
trips are Quezon City, Makati City, and Caloocan
City respectively. On the other hand, the top three
cities with the most destination trips are Quezon
City, Mandaluyong City, and Makati City,
respectively.
Recommendation include providing a
dedicated bus or BRT lane along EDSA with some
bus routes coming from the peripheries serve as
feeder modes to the buses or BRT to fit the existing
demand. In addition, fixed bus stops will be needed
and must be strictly enforced to reduce bunching
and congestion.

4.4 Boarding and alighting
From the initial 40 bus on board surveys,
figures 8 and 9 shows the average embarking and
disembarking at each bus stop along EDSA. By
looking at figure 8 (northbound), the bus stop with
the highest passenger embarking and disembarking
is SM North EDSA and Shaw stop respectively.
SM North EDSA has the highest embarking
because the last station in MRT is SM North Edsa
and mostly these passengers will go to the farther
places such as Malabon, Caloocan, and Novaliches.
On the other hand, figure 9 (southbound) shows
that the stop having the highest embarking and
disembarking are Ayala Avenue and Aurora
Boulevard respectively. Ayala Avenue has the
highest embarking because of the fact that the
passengers are going to Alabang and many
passengers disembark in Aurora Boulevard because
there is a transfer station there going to the LRT.
15

em…

10

0

EDSA -…
Magallanes…
Ayala Ave Stop
Buendia Stop
Estrella Stop
Boni /…
SM Mega Mall
White Plains
Main Ave Stop
Araneta…
Baliwag / 5…
GMA…
North Ave…
Congressiona…
Balintawak LRT
MCU

Passengers

5

Bus Stop

Fig. 8 Mean boarding and alighting per bus stop
(Northbound)
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North Ave Stn
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Fig. 9 Mean boarding and alighting per bus stop
(Southbound)

5. Conclusion
With the employment areas and attraction
centers that are found along EDSA, it is no surprise
that there is a huge demand for public transport.
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Abstract
In recent years, the demand for transportation on mountainous areas of Vietnam tends to increase
significantly. Due to the complexity of terrain, limited investment budget as well as low traffic volume at
present, the authorities proposed applying the two-lane expressway. But the fact is that current expressway
designing is only for expressway with more than 4 lanes. The present designs lead to some serious traffic
safety issues in mountainous area because the geometric characteristic of this areas is complex extremely,
causing serious accidents, lots of fatalities. For example, in 2014, from 123Km to 244Km of NoiBai–Lao
Cai expressway, there were more than 70 accidents, 5 deaths, 67 injured and damages estimated to be a
billion VNĐ. This paper will analyze of potential unsafety factors in the two-lane expressway on
mountainous area by real data collection of NoiBai –Lao Cai expressway in Vietnam. These accidents are
mainly due to the geometric design unreasonable as not ensuring the sight distance,insufficientthe radius of
horizontal curve and the system of signs, markings to be inadequate safety for people and vehicles. The
report also show several recommendations to minimize accidents and increase safety for drivers on twolane expressway on mountainous area in Vietnam.

Keywords:traffic safety, mountainous area, accident, two-lane expressway.
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standards and have high economic efficiency.
These proposals will show detail in article 4.
- Research methodology:
+ Field investigation on NB-LC expressway.
+ Study documents and drawings of NB-LC
expressway project provided by VEC and
lectures of Highway Faculty-UTC.
+ Analyze unsafety factors caused fatal
accidents on 2-lane expressway segment of
NB-LC expressway through types of accidents.

1. Introduction
1.1 Overview
Transport system plays an important role
for nation’s economic development. Expressway
network in Vietnam consist mainly roads having
high traffic volume, connecting highway systems
and other modes of transport in order to operation
synchronization and efficient transport services in
economic development. The Master Expressway
Network Planning until 2020 will complete more
2,500 Km of expressway. However, to reduce
initial construction cost of relatively low traffic
demand segments at present, stage construction
scheme is often adopted. Its mean that two-lane
expressway are constructed at first and four-lane
expressway are supposed to be constructed in the
future.
Due to the complexity of terrainin the
North of Vietnam, no current specifications in
designing two-lane expressway as well as not a lot
experience about designing expressway, the fact is
that geometric design and traffic controls &
management in the first longest expressway
(NoiNai-Lao Cai Expressway) is unreasonable
leads to some serious traffic safety issues through
real dataobtained from Annual Report of Road
Traffic Accidents published by the Committee of
the National Traffic Safety. In particular, during a
haft of operating year,NoiBai –Lao Cai expressway
to 123Km from 244Km, there were more than 70
accidents, 5 deaths, 67 injured and damages
estimated to be a billion VNĐ. Although the traffic
accidents data occurred for both two-lane and fourlane expressway segments, It seems that two-lane
segment has potential risks of unsafe significantly
as I will prefer in more detail in this paper.

2. Two-lane expressway in Vietnam
2.1 Terms and definition of
expressway

2-lane

Conforming current Vietnam specification,
a 2-lane expressway is an expressway with only
one lane by each direction, and usually no center
strip.
Classification:
- Class 100: Vtk=100 km/h, for delta area.
- Class 80: Vtk=80 km/h, for low hill area.
- Class 60: Vtk=60 km/h, only for hill
and mountainous area.

Fig. 1 The example of 2-lane expressway

1.2 Research objectives and methodology
- Research objective:
Traffic safety on 2-lane expressway is an
controversial issue being considered by the
authorities in Vietnam. Through these data are
about the design and the catastrophic accidents in
the haft first year NB-LC expressway operating,
The paper obtained and analyzed potential unsafety
factors on this type of road. After that I also
proposed some recommendations items of
geometric design and traffic controls &
management. It seems that this proposals are more
appropriate and more suitable for the
unconventional expressway. This will help to
minimize accidents and increase safety for drivers
and still meet the requirements of ensuring design

2.2 Introduction of NoiBai- Lao
expressway (NB-LC expressway)

Cai

NoiBai-Lao Cai expressway is one of the first
expressway project in Vietnam and creating
regional connectivity between 6 countries corridor
placed on Mekong Delta: Vietnam, Lao, Cambodia,
Thailand, Myanmar and China. It not only help
shorten the travel time from Ha Noi to Lao Cai
from the current 7 hours to 3.5 hours but also to
open up avenue for industrial development of the
region and improve tourist attraction in Sa Pa
district. The total length of NB-LC expressway is
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244Km, divided two segment: Segment first is from
NoiBai to Yen Bai province (123Km) with 4 lanes
by each direction and the second segment is from
Yen Bai to Lao Cai province (121Km) with 2 lanes
by each direction. Based on 3415/QD-BGVT date
5/11/2007, 100km/h and 80km/h velocity is
allowed speed in two segments, respectively. The
segment from Ha Noi to Yen Bai has 6 lanes (02
motorized and 02 emergency lanes) with 100km/h
allowed speed. The width of one lane is 3.75m and
emergency lane width is 3m. The second segment is

from Yen Bai to Lao Cai having 2 lanes divided by
approximately 3m wide lane and has 2.5 m paved
shoulders with 80km/h maximum speed. To
separate opposite side, solid marking are used.
About 8-10km has a transition section (1km of
length) to enable vehicles pass through obstacles. In
addition, about 2.5 Km is arranged broken
markings staggered to vehicles pass the opposite
direction.

Fig. 2 NoiBai– Lao Cai expressway
The table below illustrate summary of
geometric design in NB-LC expressway:

Based on current specification for design
expressway TCVN 5729-2008 and refer other
nation’s design, Ministry of Transport and Vietnam
expressway corporation (VEC) make an effort to
complete the project on schedule. However, during
a haft of operating year, some serious accidents had
occurred in case of face to face traffic on this
expressway.

Table 1The main technical factors
Factors
Number of lane
Design Speed
Lane width (m)
Carriageway width (m)
Shoulder width (m)
Roadbed width (m)
Median strip width (m)

Segment
1
4
100 km/h
3.75
15.0
3.0
20.5
1.5

Segment
2
2
80 km/h
3.5
7.0
2.5
12.0
-
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3. Potential risks of unsafety in NB-LC
expressway
3.1 Geometric factors
a) Sight distance (SD) has not been satisfied in
some cases:
Due to hard terrain, there are some sections
where the required stopping sight distance has not
been secured. It is noted that current Vietnam
specification requires minimum SD follows design
speed (of 80km/h) while it should be based on
operation speed, estimated V85, for example. SSD
in this case is not sufficient, due to drivers still may
overpassing due to center median is only road
marking and causing collision in blind-spots.

Fig. 4 Overpassing and entering into opposite lane
c) S sharp curves
Some section covers S curves with small
radius cutting through the hills, minimum length of
transition curve and minimum curve radius follows
design speed 80 km/h not operation speed can bring
potential traffic accident when the drivers drive
vehicles with higher speed. There have several
unexpected collisions as vehicle crashes into the
barrier or the abyss.

Fig. 3A section with insufficient sight distance, but
without warning signs
b) Insufficient width of lane:
2-lane expressway section has one lane
with 3.5m width and separated two opposite
directions only by marking. In case of overpassing,
drivers can have to enter on opposite lane causes
risk of crash to opposing vehicles. The risky
potentiation is very high due to overpassing vehicle
normally has high speed.

Fig. 5 Car crashed into the barrier

3.2 Traffic safety system
Traffic safety system on2-lane section of
NB-LC expressway wasarranged mainly follows
specification for expresswaydesign - TCVN 57292012. It results some outstanding because the
characteristics of 2-lane expressway.
a) Center strip to be confusing for drivers:
Instead of arrangement hard median strip
between two opposite directions as ordinary
expressway, road markings No.11 (according to
22TCN 237-01: Sign board on expressway and
QCVN 41/2012/BGTVT: National technical
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3.3 Human factors

regulation on road signs and signals) has used on 2lane segments of NB-LC expressway.
Broken marking permit driver pass obstacle
and solid marking prohibit driver from overpassing
other vehicle. About 2.5 Km is arranged broken
markings staggered to vehicles pass by opposite
lane. Obviously, they have to concentrate on
driving and not be always looking down on the
pavement. Therefore, driver often tends to overtake
other vehicles if necessary. It can cause
unpredictable accidents on expressway.

As perception of people when drive vehicle
into expressway, drivers tend to operate their
vehicle with high velocity. In term of the
disadvantage about geometric design on 2-lane
expressway, exceeding allowable speed leads to
potential collision and unsafety conditions for
participants.
During a drive, many people have
jaywalking behavior because 2-lane expressway is
not much traffic volume in first periodic operating,
resulting in fatal accidents.
Moreover, resident’s awareness are low,
they are still illegal acts causing unsafe conditions
such as stealing bolts in barrier, grazing on the
expressway.

Fig. 6 Roadmarkings No.11
- Warning system:
Warning system is not effective at
transition between 4 lanes and 2 lanes sections.
Traffic signals are not concerned a lot and invisible
in the road accessing this position, especially
during night. Thus, driver will have to anticipate
behaviors very carefully before entering.

Fig. 8 Animal on the NB-LC expressway

4. Proposals to improve traffic safety
4.1 Transition section arrangement between
4-lane section and 2-lane section
After having witnessed the accident
crashed to median strip, the authorities claimed that
transition section should be arranged to avoid
sudden changing about different in width of 4-lane
segment and 2-lane segment.
Traffic sign and limited speed sign should
be used very clearly at the beginning of the closing
at intervals to remind drivers that they are on a twolane HIGHWAY with opposing traffic and no
median strip. Signals are made by day with signs
and by night with flashlights. In particular,
permissible speed limiton transition section and 2lane section is only 80km/h instead of 100km/h for
4-lane section. Allowable speed depend on real
conditions of each section even reduced to 60km/h
if not ensure safety. Speed limit signs should be
installed in necessary places. They must be put at

Fig. 7 Sign and marking system
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sufficient distance to driver can rely and give
responses in time.
It should have to layout fixed separator to
segregate opposite directions to avoid overpassing
vehicle enter and conflict to opposing vehicles.
Length of transition sectionshould be
calculated based on difference between width of
2-lane and 4-lane section. It should be enough for
the driver to adapt to changes of geometric factors.
The width of cross section at least is enough for a
higher speed lane and lower speed/emergency
lanes (still 4-lances in the fact) to be enable for
vehicles overpassing if necessary or stop in case
of emergency.
Table 2 Table of cross section factors
Factors
Lane
width
(m)
Shoulder
width
(m)
Median
strip
width
(m)
Roadbed
width
(m)

4-lane
section
3.5x4
2.5x2

Transition
section

2-lane
section

(3.5+3.25)x2 (3.5+3.25)x2
2.5x2

0.75x2

4.2 Passing lane arrangement
Driver will feel safer and more
confident if there is a passing lane to overtake
another slower vehicles.
“Percent time delay” is the percentage of
their cumulative travel time that drivers on a
particular roadway section spend following in
platoons behind other vehicles. Thus, percent time
delay tends to increase when passing demand along
a section of road exceeds passing supply, and tends
to decrease when passing supply exceeds passing
demand.
Based on “percent time delay” of vehicle
running on road, the authorities give the optimum
distance between each passing lane to reduce
maximum percentage of time delay and
construction cost. When going on passing lane,
slower vehicle have to actively drive on passing
lane to other vehicle enable overtake them.
Center barrier should be used on 2-lane
expressway. Driver can easily recognize the
position overtaking if signs and signals are visible
and put far at least 100m. Permissible speed limit
on passing lane is 50km/h and maximum speed is
80km/h.
Table 4 Interval and length of passing lane

0.5x2+0.5 0.5x2 + 0.5

0.5x2+0.5
ADT (vehicle/day)

20.05

20.0

16.0
Delta area

 2,800
 3,150
 3,550
Fig. 9 Cross section at transition section

Fig. 10 Cross section at 2-lane section
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Hilly
area

 2,350
 2,650
 3,000

Length of
passing lane
(Km)

 1.8
2.0  2.4
2.4  3.2

1.3

Distance
between
each
passing
lane (Km)
6.5  8.0
6.0  7.2
5.6  6.4
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Fig. 11 Plan view with transition section
Table 5 Table of cross section factors
Factors

Passing lane

Lane width (m)
Shoulder width (m)
Median strip
width(m)
Width of roadbed (m)

3.5x2+3.25x2
2.5x2

No
Passing
lane
3.5x2
2.5x2

0.5x2+0.5

0.5x2+0.5

20.00

13.50

Fig. 14 Concrete barrier
4.3 Indoctrination and raising awareness of
people
Government have to actively indoctrination
and education to raise people’s awareness as people
drive on 2-lane expressway. Participants have to be
aware that two- lane expressway is not “true”
expressway to have behaviors the same with
ordinary Highway. Hence, they absolutely obey
traffic regulations for traffic safety when they drive
on these expressway.

Fig. 12 Cross section without passing lane

Fig. 13 Cross section with passing lane

Fig. 15 Plan view with passing lane
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5. Conclusion
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Abstract
The Western Visayas region is located at the central part of the Philippine archipelago. It is
comprised of three main islands separated by bodies of water. Located in two of these islands are the cities
of Iloilo and Bacolod, which are among the major economic centers of the Visayas. Because of its
geographic orientation, an inter-island bridge project is being proposed. The Panay-Guimaras-Negros interisland bridge project aims to improve accessibility and foster economic growth in the region. Because of
this enormous and capital-intensive proposal, a study addressing the passenger behavior on mode choice is
needed since researches involving inter-island water transport are scarce in the country. Currently, there are
four main water transport alternatives between Panay and Negros islands. In this study, multinomial and
mixed logit models were estimated to determine the significant factors affecting mode choice and compare
the results from the two types of models. In this study, survey questionnaires were administered in the
three main ports of Dumangas, Muelle Loney, and San Lorenzo. A total of 1,813 samples were used in this
study. The multinomial logit model has shown that travel time, travel cost, square of the travel cost, and
trip purpose affect mode choice. Moreover, the mixed logit model has shown that preference heterogeneity
exists around the mean parameter estimate of travel time. It has also been determined that gender, age, and
income class are the possible sources of the heterogeneity. Revealing such information enables planners to
more accurately estimate the figures presented in the cost-benefit analyses of project proposals. Thus,
decision makers are given better statistics for the evaluation of proposals.

Keywords: Multinomial Logit, Mixed Logit, Inter-island Transport, Mode Choice
Guimaras island home of the sweetest mangoes,
and cultural festivals like Dinagyang in Iloilo, Atiatihan in Kalibo, and Maskara in Bacolod. The
Western Visayas region has a significant
contribution to the gross domestic product (GDP)
and along with its increasing growth rates in the
past years; it may significantly help in
strengthening the nation’s economy. Because of
the region’s geographic orientation, an efficient
inter-island transport system is necessary to foster
further economic growth since accessibility is a
determining factor. This study focuses on the
existing inter-island passenger transportation in the
Western Visayas Region to shed light on an
overlooked topic in transportation. Despite the

1. General Introduction
The Philippines, being an archipelago,
needs a seamless transportation network to achieve
a unified well-integrated economy where goods and
services are transported efficiently1. The Western
Visayas region is located at the central part of the
Philippine archipelago. It consists of three main
land masses where the provinces of Aklan, Antique,
Capiz, and Iloilo are in the island of Panay,
Guimaras in Guimaras Island, and Negros
Occidental in the island of Negros are located, as
shown in Fig. 1. In two of the three main islands
are located the main centers of the region, Iloilo
City and Bacolod City. The region is also a tourist
destination with the world-famous Boracay beach,
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need for transportation studies focusing on the less
developed regions of the country, much of the
attention is on urban areas.

Fig. 1 Map of Western Visayas (Region VI)
This study aims to formulate multinomial
(MNL) and mixed logit models (ML) which will
look into the factors that significantly affect mode
choice for the inter-island passenger transport in the
Western Visayas region. The MNL modelling
results will be compared with the ML results for
validation. This is done in order to take advantage
of the more flexible modelling capabilities of the
ML model.
This paper is organized as follows. First, a
review of literature is presented to describe the
landscape of logit choice modeling. Next, the
methodology for the multinomial and mixed logit
models is explained followed by the results and
discussions.
Finally, conclusions are made
supplemented with recommendations.

2. Review of Related Literature
The multinomial logit model is the simplest,
most practical, and most popular discrete choice
model available2.
It adheres to the utility
3
maximization theory . The simplicity of the MNL
model comes with a limitation. MNL models
assume that the error terms are independent and
identically Gumbel-distributed (IID Gumbel) which
is its most restrictive assumption. It requires the
random terms of the utilities to be homoscedastic 4.
Another important assumption of the multinomial
logit model is the independence from irrelevant
alternatives (IIA) property. This property implies
that the ratio of the probabilities for choosing
between two alternatives is independent of the
addition of a new alternative or changing the
attributes of the other alternatives 5. Violating this
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property may lead to invalid estimators thus,
incorrectly predicting the probabilities of choosing
the alternatives4.
MNL choice models have three main
limitations and ML solves them all. Mixed logit
permits random taste variation, unrestricted
substitution patterns, and correlation in unobserved
factors over time6. It can tackle circumstances
wherein respondents in the sampled population who
have the same socio-economic characteristics
would choose differently. The technique can also
check for the presence of taste variation in the
observations7.
Mixed logit has long been
developed. However, it only became invaluable
with the introduction and utilization of simulation
through the use of computers. It is the most
advanced discrete choice method available to
transportation planners today. The method is
developed by Geweke and improved by McFadden
et al.8. It introduces random terms specified in the
indirect utility in order to accommodate random
taste variations present in the observed sample,
which is not a feature of the ordinary MNL model7.
It is said that ML model may approximate any
choice probabilities of any discrete choice model
that is based on random utility maximization9.
Heterogeneity in transportation demand
among the population is taken into account by the
disaggregate nature of discrete choice models. To
be able to best capture heterogeneity, the analyst
may either estimate separate models by dividing the
population into several segments with sufficient
sample size or estimate random parameters, which
is the realm of mixed logit modelling10. Mixed
logit models may accommodate correlated and
heteroskedastic alternatives and random taste
variations in the data. Such type of models may
also increase the explanatory power and modelling
accuracy of the specification11,12. It is further stated
that mixed logit models may avoid problems in
estimation that yield illogical parameter signs13.
However, more complex models do not guarantee a
better fit14. High quality data is needed despite the
advances in modelling techniques15.
This is
especially true for mixed logit modelling in order to
take advantage of its modelling capabilities16.
There is an abundance of literature that
deals with transportation, in general. However,
most of them focus on urban land transportation
and only a few deals directly with water
transportation. The current study focuses on water
transport, specifically, the inter-island transport
between Panay and Negros. Island regions just like

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

the Region VI have seldom been the focus of
transportation studies. Levy and Panou looked into
the factors that affect the trips to the mainland and
mentioned that small islands often lack adequate
infrastructure resulting in poor transport services in
the area17. Islands are also often confronted with
several problems such as economic sustainability,
social isolation, and external dependence18. The
islands are connected to the main island via their
lifeline, ferry services, providing access to work,
business, and other social needs.
The area of Nonthaburi and downtown
Bangkok in Thailand utilizes water transportation.
The water transportation in this area is purely urban
water transportation along a river. Park and Nam
looked into this area in order to propose strategies
to increase the usage of water transport19. They
used multinomial and nested logit models and their
results show that commuters were sensitive to invehicle travel time than any other attribute. They
recommended restructuring of fares, increasing
frequency of ferry service, and improving the
access and egress modes to enhance ferry ridership
in the area. Bahrain is another archipelagic country
similar to the Philippines. It is located in the
Arabian Gulf and consists of 36 islands. Aljarad
and Black noted that Bahrain is accessible via sea
and air from Saudi Arabia20. Despite the low
capacity and high cost of air transport, travelling by
air was the primary mode of entry. Bahrain is also
serviced by water transport. They stated that water
transport in the region is inadequate due to low
capacity and speed, poor facilities, and unreliable
service. Ferries in this region have capacities of
only 40 to 60 persons with a travel time of 3 to 6
hours depending on weather condition. They sailed
twice a day with a sail-when-full policy. In 1986, a
causeway 25 km long was opened to cater to motor
vehicles between Saudi Arabia and Bahrain. In
their study, the researchers developed two intercity
MNL choice models for non-business trips from
Riyadh and the Eastern province to Bahrain and
noted that there were different sets of factors
affecting commuters from Riyadh and the Eastern
province.
A study in the Outer Hebrides utilized a
mixed logit model21. The ferry services in the area
serve as a lifeline to remote islands. Access to
work, business, and other social needs are provided
by these boats.
This study utilized stated
preference data in order to determine how
commuters value the different service qualities of a
ferry system such as the journey time, trip

frequency, length of the operating day, location of
ports, reliability, and comfort. A total of 193
samples were collected.
Results from their
analyses show that reducing headway and
increasing the operating day are desired by the
commuters.
The studies presented deal with water
transport. Various models were used to achieve the
different objectives of their respective studies. This
research will formulate mixed logit choice models
for inter-island passenger transport for Panay and
Negros Occidental. This technique is employed in
order to check whether preference heterogeneity
exists around the mean of a randomly specified
parameter and check for its possible sources.

3. Methodology

Utilities can be divided into two parts, the
systematic or observable component (V) and the
disturbance or random component2, 22, 23.
In
specifying the systematic part, the linear
combination of the estimated parameters and the
attributes of the alternatives are taken. The error
terms are assumed to be independent and
identically Gumbel distributed where the choice
probability is specified as

𝑷𝒏 (𝒊) =

𝒆𝑽𝒊𝒏

(1)

𝑽
∑𝒋∈𝑪𝒏 𝒆 𝒋𝒏

where,
Cn – choice set of respondent, n,
Vin – systematic component of utility of the chosen
alternative, i, and
Vjn – systematic component of utility of the feasible
choices, j.
Mixed logit is reviewed concisely as
follows4, 24. It is assumed that a respondent
(n = 1, …, N) in the sample is confronted with a
choice of J alternatives in each of T choice
situations. These utilities are expressed in the
following form.
′
𝑼𝒋𝒕𝒏 = ∑𝑲
𝒌=𝟏 𝜷𝒏𝒌 𝒙𝒋𝒕𝒏𝒌 + 𝜺𝒋𝒕𝒏 = 𝜷 𝒏 𝒙𝒋𝒕𝒏 + 𝜺𝒋𝒕𝒏

(2)

where 𝑥𝑗𝑡𝑛 is the vector of explanatory
variables considered by the modeler and the IID
assumption is imposed on 𝜀𝑗𝑡𝑛 across respondents,
alternatives, and choice situations. A stochastic
term is added to 𝛽𝑛 that may be heteroskedastic and
correlated across alternatives in order to overcome
this restrictive assumption such that,
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𝜷𝒏𝒌 = 𝜷𝒌 + 𝜹′ 𝒌 𝒛𝒏 + 𝜼𝒏𝒌

(3)

each of the water transport alternatives were
gathered.

where 𝜂𝑛𝑘 is an additional random term
which may vary across choices and respondents.
Furthermore, 𝜂𝑛𝑘 may assume various distributions
such as normal, lognormal, uniform, or triangular.
For any value of 𝜂𝑛 , the conditional probability of
choosing j is given as
𝑳𝒋𝒏 (𝜷𝒏 |𝑿𝒏 , 𝜼𝒏 ) = 𝒆𝒙𝒑(𝜷′𝒏 𝒙𝒋𝒏 )⁄∑𝒋 𝒆𝒙𝒑(𝜷′𝒏 𝒙𝒋𝒏 )

4. Study Area
There are several ways by which one can
travel around the Western Visayas region,
specifically, between the islands of Panay and
Negros as shown in Fig. 2. Because of its
geographic orientation, inter-island transportation is
needed in order to travel from one part of the region
to another.
Roll-on/Roll-off (RORO) services and fast
craft ferry operations provide direct link from
Panay Island to Negros and vice versa. RORO
services between Iloilo and Bacolod (Route A) are
available every two to three hours, day and night.
The Panay port is located in the town of Dumangas,
about 29 km north of Iloilo City. There are also fast
craft ferry operations (Route B) between Iloilo City
and Bacolod City as seen in Fig. 2. The ferries are
operated by three shipping companies. These three
companies combined are responsible for providing
20 trips per day per direction from 6:00AM until
6:30PM.

(4)

This is very much like the MNL except that
the additional information in 𝜂𝑛 of each respondent
is included. The expected value of this probability
across all possible values of 𝛽𝑛 gives the
unconditional choice probability with the following
form.
𝑷𝒋𝒏 (𝑿𝒏 , 𝒛𝒏 , 𝜴) = ∫𝜷 𝑳𝒋𝒏 (𝜷𝒏 |𝑿𝒏 , 𝜼𝒏 ) 𝒇(𝜼𝒏 |𝒛𝒏 , 𝜴)𝒅𝜼𝒏
𝒏

(5)

The integral in the right-hand side of this
expression may not yield an exact solution and is
approximated by simulation. This expression is the
ML model which does not exhibit the IIA property.
This problem is addressed by the fact that each 𝛽𝑛
is treated as a random parameter which varies
across observations25. The standard deviation of 𝛽𝑛
allows for heterogeneity in the sample. This same
effect may also be accomplished through proper
data segmentation which is problematic.
For this research, revealed preference (RP)
survey questionnaire were administered from
February to July 2014 in the port terminals of Iloilo
province that are located in Iloilo City (fast craft)
and in the municipality of Dumangas (RORO), as
well as the wharf in San Lorenzo, Guimaras as seen
in Fig. 2. The questionnaires were shown to the
respondents and the surveyors were the ones who
filled up the information. The socio-demographic
characteristics of the respondents were gathered.
Information such as the income, social status,
number of cars, among others is compiled through
the survey instrument. The trip characteristics,
modal attributes, and the preferred transport mode
of the respondents were noted as well. The total
travel time and total travel cost were derived from
the access, main, and egress components. This was
done in order to check whether a particular part of
the trip was given more importance than the others.
Finally, the origin, destination, travel purpose, and
associated components of travel time and costs for

Source: Google Maps
Fig. 2 Map of Western Visayas (Region VI)
Another option in going from Iloilo to
Bacolod is to pass through the island of Guimaras
where pump boats generally leave the wharf every
15 minutes. There are two ways to traverse the
island of Guimaras from Iloilo. One way is to go
via the Buenavista route (Route C) and the other
one is through Jordan (Route D) as seen in Fig. 2.
Both of these routes converge in San Lorenzo
where two daily pump boat trips take the
passengers from San Lorenzo, Guimaras to
Pulupandan in Negros Occidental. Pulupandan is
approximately 29 km south of Bacolod City. For
purpose of this study, the two routes traversing
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Guimaras are merged into one. This is due to the
small number of passengers passing through
Guimaras. Also, the travel time through Guimaras
of these routes are almost identical.
Inter-island passenger travel alternatives
from Iloilo to Bacolod are shown in Table 1. The
values indicated in the table were collected from
the different boat terminals through interviews of
terminal staff members. This study is limited only
to the mentioned direction of travel. It can be seen
that the fast craft ferry in Iloilo City serves more
passengers on a daily basis due to its larger
passenger capacity and slightly more frequent trips
than the RORO. The fast craft ferry is also faster
compared to the RORO but the fare for the fast
craft ferry is almost four times more expensive than
that of the RORO which docks in Dumangas.
However, the cheap RORO fare may be offset by
the longer access time and larger access cost
because of its port location, which is
approximately29 km north of the city.

5. Results and Discussion
A total of 1,813 observations, with an
initial target of 1000, were used in this study where
37% used the RORO, 59% used the fast craft, and
4% used the pump boats.
The number of
questionnaires distributed to the different passenger
terminals was proportioned to the actual modal
shares while the respondents in each of the
terminals were chosen at random. These values
may be compared with the actual modal shares in
Table 1. This study limits the case where the
direction of travel of respondents is from Panay
Island going to Negros Island. Table 2 illustrates
the percentage distribution of trip purposes
according to the inter-island travel options of the
respondents. It can be verified that most of the trips
are either to take vacations or to go home.
Table 2 Percentage Distribution of Trip Purpose
According to Travel Mode

Table 1 Iloilo - Negros Occidental inter-island
main travel options
Transport
Mode
RORO
(Roll-on
Roll-off)
[Route A]
Fast craft
Ferry
[Route B]
Pump
Boat
[Route
C/D]

Average
Pax per
trip

Average
Trips per
day per
direction

95

19

195

20

33

2

Average
Travel
Time
[Hour]
2.25

1.5

4.5

Trave
l Fare
[PHP/
pax]

Modal
Share

80

28%

335

70%

135

2%

Work
Vacation/leisure
School
Business
Home
Others
Number of
observations

RORO

Fast craft

8.33
50.00
2.38
9.82
23.21
6.25

15.33
24.18
3.57
6.49
43.93
6.49

Pumpboats
via
Guimaras
2.56
34.62
1.28
1.28
58.97
1.28

672

1063

78

Overall
12.19
34.20
3.03
7.50
36.90
6.18
1813

The average age of the respondents is about
32 years old where there are an almost equal
number of male and female sampled passengers,
51% and 49% respectively. The number of single
and married respondents is almost identical, 52%
and 48%. An average income of 15697.74PHP is
observed from the whole sample. Sampled RORO
users have an average income of 14637.65PHP; fast
craft passengers have 16972.72PHP, while the
pump boat users through the Guimaras Island have
a monthly income of 7455.13PHP. Lastly, the
mean group size of travelers is 2.37 persons.
Shown in Table 3 is the distribution of respondents
depending on their travel frequency. It can be
observed that almost 60% of the respondents travel
either on an annual or semi-annual basis. Monthly
travelers account for approximately 26% while only
a small fraction can be attributed to daily and first
time passengers.

The average travel time for RORO and fast
craft ferry, as seen in Table 1, only includes sailing
time. These were obtained through interviews and
actual survey. As for the two pump boats via
Guimaras alternatives, the average travel time
includes the sailing time from Iloilo City to
Guimaras Island, land travel, and sailing time from
San Lorenzo to Pulupandan. Note that the travel
times for these two alternatives are almost identical
and the values were obtained through surveys. The
access and egress times and costs of these ports
were obtained through the administered survey
questionnaires.
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Table 3 Travel Frequency Distribution of
Respondents According to Travel Mode
Once a year
Twice a year
Monthly
Weekly
Daily
First time
Total

RORO
262
194
146
60
1
9
672

Fast craft
292
295
308
123
9
36
1063

Pumpboats
16
31
25
4
0
2
78

pump boats have the cheapest egress cost followed
by RORO and the fast craft. Taking the mean total
travel time, it can be verified that the fast craft is
the fastest option, followed by RORO, and finally
the pump boats. However, the shorter travel time
of the fast craft is accompanied by a large mean
total cost, followed by the pump boats and RORO,
respectively.
Using the whole sample with 1813
observations, multinomial logit models were
formulated and Table 5 shows the final models
developed.

Total
570
520
479
187
10
47
1813

From the values provided by the
respondents, the mean values of the different time
and cost components of their trips were calculated.
Table 4 illustrates the mean values according to the
three modes.

Table 5 RP MNL Models for the Whole
and Income Segregated Sample

Table 4 Time and Cost Components
According to Travel Mode

𝑥̅
𝜎
𝑥̅
𝜎
𝑥̅

Invehicle
time
(min)
120.18
(4.56)
71.64
(17.58)
282.30

𝜎

(43.62)

Interisland
modes
RORO
Fast craft
Pump
boat via
Guimaras

Fast craft
Pump boat
via
Guimaras

Waiting
(min)

Access
time
(min)

Egress
time
(min)

Total
time
(min)

49.03
(28.56)
46.48
(32.28)
97.02

69.29
(39.24)
37.42
(34.38)
46.06

41.42
(36.78)
50.33
(43.56)
40.77

279.91
(60.12)
205.87
(71.1)
466.15

(44.46)

(35.64)

(35.7)

(80.64)

Access
cost
(PHP)

Egress
cost
(PHP)

Mean total
cost (PHP)

𝑥̅
𝜎
𝑥̅
𝜎
𝑥̅

Invehicle
cost
(PHP)
70.98
(10.84)
323.66
(79.34)
193.04

88.78
(51.73)
49.36
(56.7)
33.65

49.46
(54.14)
63.22
(60.11)
39.62

209.22
(78.55)
436.24
(117.65)
266.31

𝜎

(33.92)

(35.94)

(46.6)

(89.54)

Inter-island
modes
RORO

Variable

All
Coeff

CST
CST2
TIME

-0.009
0.000
-0.454

ASCA
NUM

0.454
0.052

ASCB
FREQ

1.273
0.007

R-sqrd
Loglikelihood
n
Chisquare
p

Low Income
Coeff
P-val
Generic
0.000
-0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.314
0.000
Specific to RORO
0.005
0.201
0.332
0.004
0.055
0.042
Specific to Fast craft
0.000
1.468
0.000
0.004
0.005
0.222
P-val

High Income
Coeff
P-val
-0.006
0.000
-0.582

0.000
0.013
0.000

1.019
0.051

0.001
0.032

1.463
0.008

0.000
0.018

0.331

0.277

0.400

-1332.410

-688.859

-623.800

1813

867

946

294.898

146.514

157.518

0.000

0.000

0.000

In these models, alternative specific
constants were each assigned to RORO and fast
craft alternatives while the total cost (CST), square
of the total cost (CST2), and total travel time
(TIME) were considered generic. The number of
travelers in the group (NUM) parameter was
assigned to RORO while travel frequency (FREQ)
was assigned to fast craft. It can be seen that all the
parameters are significant at the 95% level of
confidence. Also, all the signs of the estimated
parameters agree with what is expected. The CST
and TIME parameters are both negative indicating
disutility to the respondents. Increase in total cost
and total travel time results in a decrease of utility
for the particular alternative. The NUM and FREQ
are both positive revealing that as the number of
members in the travelling group and travel
frequency increase, there are corresponding
increases in the preference of the associated
alternative.
Aside from these linear terms, a
second order term, CST2, is added to the RP MNL

It can be seen that the fast craft is the
fastest and also the most expensive travel option
from Panay Island to Negros. The average ferry
time of RORO is almost two hours while the pump
boats through Guimaras take about 2.5 hours. The
mean waiting time for pump boats is almost twice
that of the values of RORO and fast craft. RORO
has the highest access time while the fast craft and
pump boats, with terminals in the city, have small
access times. The mean egress travel time shows
that the RORO and pump boat passengers still have
40 minutes of travel time while the fast craft
passengers take 50 minutes to reach their
destination. With respect to cost, the RORO has
the largest access cost due to the port terminal
location which is 29km north of Iloilo City. The
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model specification. A positive and significant
CST2 parameter indicates that the whole dataset
should be income segregated and that a further test
could show whether the marginal utilities of income
vary significantly across the different income
classes. Also shown in Table 5 are the MNL
models for the income segregated dataset which
have the same specifications as the initial model
that includes the whole sample. This partition has
already been verified where the marginal utilities of
CST2 have been found to be significantly different.
In this study, Nlogit software was used in
estimating ML models. Mixed logit modelling
starts with the estimation of a similarly formulated
MNL model where the estimated MNL parameters
estimates will serve as the initial values for the
estimation of parameters in the mixed logit model
through simulation. Various formulations of ML
models were tested and estimated using 20 Halton
draws. Halton draws were used since it improves
convergence and provides uniform coverage as
compared to other types of draws4. A small number
of draws were first used for screening purposes of
various model formulations since employing a large
number of draws will consume a lot of time. The
final model chosen for this study is estimated using
1000 Halton draws as suggested by Hensher et al4.
It assures stable model parameter estimates
however, the simulation using the said number of
draws consumes long periods of time. Table 6
shows the final mixed logit model estimated and it
can be verified that the overall model is statistically
significant with a satisfactory R-squared value.

Coefficient
Log likelihood
Chi squared
N
# of draws

TIME
CST
CST2
ASCA
TOBUSI
NUM
ASCB
TOWORK
FREQ
TIME:GEN
TIME:INC
TIME:AGE
TsTIME
R squared
Adjusted R squared
% Correct

0.1714
-0.1009
0.0081
0.2534

3.6227
-5.1613
4.4329
4.7259
0.3518
0.3496
0.5494

P-value

In this model, the TIME parameter
associated with the total travel time is formulated as
a random parameter with a triangular distribution.
TIME is chosen to be random in order to detect
whether there is probable variation in value of time
for future studies. A constraint was imposed and
the standard deviation is set to be one half of the
mean parameter estimate. This ensures that the
estimated random parameters will have the similar
signs across the whole distribution4. The triangular
distribution is preferred because of the narrower
distribution. This is valuable when willingness to
pay measures is calculated, especially for VOT
where the TIME parameter is a part of its
calculation.
The travel cost factors were
formulated as fixed since the results of VOT
calculations would be difficult to explain. The ratio
of the coefficients having various distributions is
difficult to interpret. Other factors were formulated
as fixed since a model with coefficients that are all
specified to be random becomes unstable11. Note
that the number of draws, number of random
parameters, and distributional assumptions all
affect model simulation.
Alternative specific constants, ASCA and
ASCB, were specified for RORO and fast craft,
respectively. The CST and CST2 parameters,
associated with total cost and square of the total
cost, are specified generic. The NUM parameter,
which is associated with the number of persons in
the travelling group, and TOBUSI, which is
associated with the trip purpose for business takes a
value of 1 if the trip purpose is for business and 0,
otherwise, are specific to RORO. The FREQ
parameter, associated with inter-island travel
frequency, and TOWORK, which is associated with
the trip purpose for work takes a value of 1 if the
trip purpose is for work and 0, otherwise, are
specific to fast craft. As seen in the signs of the
individual parameters, TIME and CST provide
disutility to respondents. This result is intuitive as
longer total travel time and larger total costs
dissuade travelers from the alternatives.
By
looking at the NUM and TOBUSI parameters, an
increase in preference for RORO is observed when
the number of members in the travelling group
increases and the trip purpose is business.
Similarly, when FREQ is large or trips are made

Table 6 Mixed Logit Model with Constrained
TIME Random Parameter and Interaction Terms
Coefficient
t-ratio
Generic
-0.5068
-4.7259
-0.0094
-8.1153
0.0000
6.2832
Specific to RORO
0.4504
2.6678
0.7023
3.3119
0.0579
4.5332
Specific to Fast craft
1.3035
4.9073
0.6869
3.9252
0.0059
2.3081

t-ratio
-1291.1660
1401.2360
1813.0000
1000 (Halton)

P-value
0.0000
0.0000
0.0000
0.0076
0.0009
0.0000
0.0000
0.0001
0.0210
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
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more often and PURWORK is equal to one, the
preference for fast craft is increased. Note that all
the parameters discussed are significant at the 95%
level of confidence. This means that total travel
time, total travel cost, number of members in the
travelling group, and trip purpose (TOBUSI and
TOWORK) are significant factors that affect the
inter-island passenger mode choice in the region.
Imposing constraint on the standard
deviation parameter has revealed heterogeneity
around the mean. As shown in Table 6, the
TsTIME parameter, which corresponds to the
standard deviation of the triangularly distributed
TIME parameter, is significant. It can be verified
that the TsTIME coefficient, 0.2534, is exactly onehalf the absolute value of the mean parameter
estimate of TIME, -0.5068. Also, the significance
level for these two parameters is equal. These can
be attributed to the distributional constraint
imposed earlier. Now that the heterogeneity around
the mean population parameter, TIME, has been
revealed, the possible sources of heterogeneity has
also been determined, as seen in Table 6. The
randomly specified parameter TIME is interacted
with other variables and attributes that have been
collected from the respondents. Other variables
and attributes that may possibly be the sources of
preference heterogeneity were all tested and only
the significant interactions are left in the model,
shown in Table 6.
Gender (GEN), income class (INC), and
age of respondents (AGE) were interacted with
TIME. The significance values show that all the
three interactions are significant. This means that
these variables provide sources of preference
heterogeneity. Differences in gender, income class,
and age bring about differences in the marginal
utilities of time and subsequently, different values
of time (VOT) for various individuals. Note that
the value of time is commonly derived by taking
the ratio of the parameters of time and costs. Note,
however, that this is true only for linear utility
specifications. For the general case, VOT is
represented by the marginal rate of substitution
between the travel times and costs.
The TIME: GEN interaction has a positive
parameter. This indicates that male respondents
(GEN =1) will have less negative coefficient of
TIME and therefore, correspond to a smaller VOT
than their female counterparts. As for the TIME:
INC interaction, the estimated parameter is negative.
This suggests that the higher the income class of the
respondent, the more negative its marginal utility of
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time and thus the higher the VOT of higher income
respondents. TIME: AGE interaction parameter is
positive implying that the older respondents will
have less negative coefficient of TIME.
These implications confirm the different
VOTs derived from MNL models estimated on the
same dataset from a previous study. Market
segmentation using income and other variables for
the various MNL models is performed in order to
more accurately account for the benefits of
transportation project proposals in the cost-benefit
analyses. In order to capture the heterogeneity in
the dataset, the analyst estimates separate models
by dividing the population into several segments
with a sufficient sample size or estimate random
parameters. This is tedious and problematic since
the analyst should be able to precisely determine
the exact grouping criteria and the range or
boundaries that reveal the sources of preference
heterogeneity4. This is where the advantages and
realm of mixed logit modelling stand out10. In this
study, the estimated ML models have revealed the
presence of preference heterogeneity around the
mean of a randomly specified parameter.
Interaction terms were also formulated and shown
to be significant. The results obtained from the ML
model have confirmed the results of the numerous
MNL models estimated for various categories. The
various MNL models took a lot of time and effort
in categorizing the respondents into groupings and
determining the values which will bring about
significant differences between groups. The ML
formulated, despite the longer simulation time was
less demanding. Moreover, the results were more
conclusive as each of the estimated parameters for
preference heterogeneity around the mean and
interaction terms reflect their individual p-values
indicating their significance. Thus, the ML model
provides more statistical basis than the estimated
MNL models for various groups.
6. CONCLUSION
The Philippines is a developing country
and its budget for transportation infrastructure
projects should be allocated to more beneficial
projects. Reliable models are necessary in order to
generate accurate forecasts for project planning.
However, without the appropriate data, these
models would be ineffective as these will yield
erroneous estimates.
In this study, survey
questionnaires were administered in the ports of
Iloilo and in the wharf of San Lorenzo, Guimaras.
Passenger information, trip characteristics, and their
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preferences were gathered which facilitated the
estimation of mixed logit models.
Logit choice models were developed for
this study. The MNL model has shown that the
total cost, square of the total cost, total travel time,
number of members in the travelling group, and
travel frequency all affect mode choice. It was also
stated that the respondents may be classified into
two income class groups as the marginal utilities
for CST2, representing incom effect, were found to
be significantly different. This was only made
possible through the test devised by Jara-Diaz and
Videla26.
Other MNL models may also be
estimated for various subgroups.
A mixed logit model was also presented in
this study. It includes a triangulary distributed
parameter, TIME, with a significant standard
deviation parameter, TsTIME. This implies that
preference heterogeneity around the mean
estimated parameter is present. The possible
sources of heterogeneity have also been revealed
through the interaction terms that were estimated.
Gender, income class, and age have been shown to
significantly affect TIME. Looking into this result,
the ML model was able to identify significant
factors that cause variation in the travel time
parameter. The factors identified provide planners
with essential information on how to rationally
divide the respondents into groups when accounting
for their respective travel time savings which are
reflected in the cost-benefits analysis of project
proposals.
This is particularly important for
planners in order to be more accurate in accounting
for the benefits in the cost-benefit analyses of
proposals.
The mixed logit model suggests that male,
low-income class, and older respondents tend to
have less negative TIME coefficient. This result
when related to how VOTs are calculated imply
that the less negative the TIME coefficient
becomes, the smaller the VOT of the passenger.
Results of this study would be valuable to
transport planners, especially in the Western
Visayas region. This model may be utilized in the
preparation of proposals for the inter-island bridges
connecting different parts of the region. The
project is currently being proposed in Philippine
Congress where a joint resolution urging the
Philippine president to prioritize the construction of
the PGN bridge project is issued. An undertaking
as massive as inter-island links in the region will
have complex designs and analyses involved. The
PGN project has been studied by Japan

International Cooperation Agency (JICA) and
DPWH with varying projected costs and designs.
The costs range from 53 billion pesos in 1999, 28.5
billion in 2010, and 54 billion in 2011. This just
reflects the uncertainties in this kind of project.
Different designs and alignments have different
associated costs, but even if everything has been
finalized, there is still no guarantee that costs will
not change.
Unforeseen problems will be
encountered along the way, and together with these
problems are unpredicted cost adjustments that pile
up resulting to large cost overruns. The Philippines
still does not have any experience in constructing a
project of such magnitude. Thus, we have no
formula for success. In this regard, more studies
involving the proposed projects should be
undertaken. Other models should also be explored
in order to better quantify different values
incorporated in the cost-benefit analyses of the
proposals. Therefore, the proposed project may be
evaluated more correctly and those projects that
deserve to be built are built and those that do not
will be rejected.
A more complex modelling technique has
been employed for this study. This is done in order
to overcome the restrictions imposed by the critical
assumptions of simpler models such as the MNL.
Other researchers are encouraged to explore more
complex modelling techniques and develop more
interest in inter-island transport in other less
urbanized regions to shed light on less-focused
subjects of research.
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Abstract
Currently, there are more than 6000 intersections between roads and the North – South Railway Route in
Vietnam and a majority is minor roads-rail crossways (about 4000) opened by local communities which do
not afford safety conditions. As data given by Viet Nam Railways Corporation (VNRC), road-rail
accidents at minor crossways account for large proportion (80%) of total railway accidents and it tends to
increase by the time. There are major factors leading to traffic unsafety at here such as no barriers, no traffic
signals and limited sight distance for pedestrians and vehicles. Being aligned with these issues, officials
provided main traditional solutions like constructing collecting roads, barriers, signal traffics and crossway
stations. However, with substantial number of intersections as mentioned, those methods showed plenty of
disadvantages and they could not apply for all places in railway. In terms of necessity and urgency, this
researchapplied the economic and common method, at worldwide level but it is new approach in Viet Nam
(CSD – Crossway Sight Distance) to determine safety clearance zone (SCZ) basing on two model: model 1
is determined without stopping control at intersection and model 2 is determined with stopping controlto
lessen accident at railway crossing. In this zone, drivers can notice up-coming train in enough time to react,
control their velocity and produce right behaviors. Data collected by cameras at several minor crossways in
Vietnam will be used to measure and give recommendation for reasonable SCZ basing on vehicle’s speed.

Keywords: Minor Rail-Road Crossing, Traffic Safety, Crossway Sight Distance, Stopping Sight Distance,
Safety Clearance Zone.
As the data given by Viet Nam Railways
Corporation (VNRC), the first four month of 2015,
there are 169 railways accidents leading cause of 67
deaths and 108 injuries in which accidents at minor
crossways take account for an immense number in
total with 80%. Several factors are supposed as
main reasons leading to this situation such as no
barriers, no traffic signals and limited sight distance
for pedestrians and vehicles.
In order to reduce railway accidents, the
authorities provided several traditional solutions as
constructing collecting roads, barriers, signal
traffics and crossway stations or hire flagman to

1. Introduction
According to Viet Nam Railway Rescue and
Natural Calamity Response Centre (VNRRRC),
there are 6317 road-rail along the North – South
Railway Route in Vietnam that crossing throughout
34 provinces, cities. Most of them is minor
crossways with number of 4846 that opened by
local community and do not afford safety condition
for vehicles and people. Some provinces have high
density of minor crossways such as Nam Dinh, Ha
Nam, Ha Noi and Lao Cai with average of 10.26;
8.96; 5.67 and 4.38 crossways/km, respectively.
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observe the train motion and notice people crossing
the intersection. It seems not enough for safety of
people and vehicles because officials could not
offer these solutions for an enormous number of
minor crossways as mentioned above.
This research applied the economic and
common method, at worldwide level but it is new
approach in Viet Nam (Crossway Sight Distance) to
determine safety clearance zone (SCZ) basing two
model: Model 1 is established without stopping
control and model 2 is established with stopping
control. The space of SCZ ensure that in this zone,
people and vehicles can notice up-coming train in
enough time to react, control their velocity and
produce right behaviors. Throughout the results of
study, officials could directly apply for minor
crossways that have high traffic volume as well as
give recommendation for local communities about
SCZ that they can carry out by themselves at other
low traffic volume minor crossways.
According to Road-rail Crossing Regulation
issued by Viet Nam Ministry of Transport (1), there
is a recommendation about stopping sight distance
for vehicles. However, it is derived from Highway
Specification and it do not present clearly another
important factor such as recommended velocity for
vehicle when crossing the rail. It is reason why the
research about this problem should be conducted.
To conduct research, 3 intersections had been
surveyed carefully in Ninh Binh Province as
examples for new method CSD. Besides, the survey
also had been counted the number of major
crossway (which have barrier) and minor crossways
to evaluate current state of traffic safety in each
road-rail crossing.

2.1. Stopping Sight Distance
Referring to AASHTO Policy on Geometric
Design of Highways and Streets 2011(3), sight
distance is the length of the roadway ahead that is
visible to the driver. The sight distance should be
sufficiently long to enable a driver could stop their
vehicle before reaching a stationary object.
Stopping sight distance is the sum of two distances:
the distance travelled by the vehicle from the
instant the driver recognize an object to the instant
the brakes are applied (Brake Reaction Distance),
and the distance from the instant brake begins to the
instant the vehicle stop (Brake Distance)
The formula to calculate braking reaction distance:
dBR =0.278Vt

(1)

where:
dBR= braking reaction distance, m
V = design speed, km/h
t = brake reaction time
According to AASHTO, brake reaction time was
recommended to take value 2.5 s
The formula to calculate braking distance
dB = 0.039

V2
a

(2)

where:
dB= braking distance, m
V = design speed, km/h
a = deceleration rate, m/s2
However, in this case, the sight distance are
affected by grade of road. In order to generate
proper calculation, the formula (2) should be adjust
as follow:

2. Literature Review
Referring to Manual to Determining Required
Sight Distance to Train at Level Crossings –
Australia(2), the paper has proposed two models to
determine sight distance, both of them are designed
for vehicles without stopping control. In
perspective of safety, when vehicle approach near
the rail, it is recommended for driver slow down or
stop their vehicle to observation. Therefore, it is
necessary to determine sight distance with stopping
control. In this study, this model is referred as
Model 2. In both two models, there are several
parameters must be obtained. The following subsections will present clearly the method and
formula to calculate them.

dB =

V2
a

254 (9.81 ±G)

(3)

where:
dB= braking distance on grade, m
V = design speed, km/h
a = deceleration, m/s2
G = grade, rise/run, m/m
According to AASHTO, the deceleration rate was
recommended to take value 3.4 m2/s
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The Stopping Sight Distance, therefore is calculated
as:
SSD=dBR +dB

3. Methodology
3.1. Determine Maximum area of SCZ (Model 1)
a. Estimate Maneuver Time
As mentioned in 2.2, maneuver time is required
to calculate braking distance. In framework of this
research, this data was obtained by referring to its
value in NCHRP Report 400(4) and observing the
motion behavior of vehicles when they cross
intersections.

(4)

where:
SSD = stopping sight distance, m
2.2. Braking Time (Maneuver Time)
Besides, to calculate distance traveled by train in
an interval from instant driver recognize up-coming
train to instant the vehicle stop, braking time
(maneuver time) is needed. Follow NCHRP Report
400: Determination of Stopping Sight Distance (4),
the maneuver time is estimated follow vehicle’s
velocities as Table 1 below:

b. Determine Stopping Sight Distance
Using formulas in Policy on Geometric Design
of Highways and Streets 2011(3) to calculate
braking reaction distance, braking distance and
stopping sight distance. It was presented clearly in
formulas (1) (2) (3) and (4) in 2.2.
The formulas are based on passenger car
operation without considering to truck operation. In
fact, longer stopping distances should be
recommended for trucks with the larger and heavier
units. However, the truck driver have higher
position of the seat, they could recognize object
farther beyond vertical sight obstructions. This is
reason why stopping sight distance for truck are
negligible in both highway design and this research,
more particularly.
Input data to calculate stopping sight distance
was taken from survey of 3 intersections in Ninh
Binh Province, Viet Nam as discussed more
specifically in 4.2.

Table 1: Maneuver Time (NCHRP Report 400)
Initial Speed
km/h
50
60
70
80
90
100

Maneuver Time
s
3.0
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0

In fact, when vehicle go to an intersection,
drivers tend to reduce velocity, especially in roadrail crossing, it is important to conduct the research
with slow velocity rather than high velocity. The
table 2 gives the suggested value of maneuver time
for passenger car in case of this study.

c. Determine Safety Clearance Zone
Basing on velocity of train on surveying
segment as mentioned in 2.2 and sum of braking
reaction time and braking time, the distance
travelled by train in interval between instant drivers
recognize up-coming train to instant the vehicle
stop are obtained by using basic formula:

Table 2: Recommended Maneuver Time
Initial Speed
km/h
5
10
20
30
40

Maneuver Time
s
1
1.4
1.8
2.2
2.6

ST = VT × TT

(5)

where:
ST = Travelled Distance of Train
VT = Velocity of train
TT = Sum of braking reaction time and braking time
Travelled Distance of Train (ST) and SSD are
two components to determine safety clearance zone
(SCZ) which is an area should be cleaned to
provide vision for driver can recognize up-coming
train to produce safety maneuver. Fig.1 present
model 1 of SCZ determination.

2.3. Velocity of Train
In order to obtain safety clearance zone, train’s
velocity is compulsory input data. Base on Velocity
Regulation No.01-CĐ-2014 issued by Vietnam
Railway Corporation (5), the velocity of train on
each segment of North-South railway was define
clearly. For railway segment in Ninh Binh
Province, the allowable velocity of train is 70 km/h.
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From the results, the appropriate safety
clearance zone will be recommended. It bases on
analysis of effect of velocity of vehicle to area of
this zone.
ST

this model are neglected to meet popular
conditions.
Observing motion of vehicles at surveying
intersection, these time components are
recommended and calculated as Table 3 below:

ST

Table 3: Component Times of Vehicle

SSD

L1
m
5
6
7

SAFETY CLEARANCE ZONE
Vehicles'
Direction

Observing Starting Moving
Time
Time
Time
s
s
s
2
1
1.2
2
1
1.4
2
1
1.7

Total
Time
s
4.2
4.4
4.7

d. Determine Safety Clearance Zone
Travelled Distance of Train (ST) and Stopping
length are two components to determine safety
clearance zone (SCZ) which is an area should be
cleaned to provide vision for driver to produce
safety maneuver. Fig.2 present model 2 of SCZ
determination:

Fig. 1: Safety Clearance Zone (Model 1)
3.2. Determine Minimum Area of SCZ (Model 2)
a. Crossing Length (L1)
In this case, driver will stop the vehicle at a
signboard that are staked at a specific length far
from rail to observe trains before producing
decisions. The distance between two signboards at
two sides of minor road are crossing length. This
research use several L1 to analyze and chose the
appropriate one. The suggested values for
calculating are: 5 m, 6 m and 7 mcorresponding to
distance from signboard (L2) to railway are 2 m, 2.5
m and 3 m, respectively.
b. Vehicle’s Velocity
Referring research of Gary Long (6) and Drew
(7), velocity of passenger cars when they accelerate
from initial speed (0 km/h) in traffic flow are
usually ranged from 14 km/h to 20 km/h. For safety
reason, the value 15 km/h are chosen to calculate
SCZ.

Fig. 1: Safety Clearance Zone (Model 2)
4. Results
4.1. Overview about surveying intersections
Survey had been implemented in Ninh Binh
Province which has 54 km of railway. Specifically,
research team had surveyed in segment of 10 km
(from Km 114 + 400 to Km 125 + 500) that have
largest number of minor crossways to summarize
the overall conditions of both major intersections
(that have barrier) and minor one (that opened by
local community). The results are shown in table
4.There are 3 intersections (numbered from No.01
to No.03) was chosen to detail calculation the
safety clearance zone. Reasons for this chose is that

c. Estimate time components of vehicle
In order to determine minimum area of SCZ, 3
time components of vehicle are required: observing
time, starting time and moving time.
Moving time are obtained by divide vehicle
velocity by distance between two signboard (L1 =
2L2 + railway width (1m)). In fact, moving time
should be adjusted due to an effect of crossway’s
grade. However, in regular crossways, vehicles
often approach the rail by going upgrade first, after
crossing the rail, they go downgrade to exit the
intersection. The upgrade rate is often similar to
downgrade rate. Therefore in this research, grade in
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volume is main reason leading to unsafe condition
as well as accidents at these intersections. The plan
view of these intersections is shown in figure 3, 4
and
5.

4m

30 m

Guard
Station

Protection Wall
(2.5m height)

Community

Wood
Factory

30 m

Protection Wall
(2.5m height)

Community

Protection Wall
(2.5m height)

Protection Wall
(2.5m height)

they have limited vision and other critical
conditions for unsafe traffic. All of them are
experiencing high traffic volume because it is a
unique way for people to go out the community for
work at opposite side of intersections. High traffic

Wood
Factory

High
Trees
Area

Protection Fence

Protection Fence

National Road No. 01

Small
Shop

Protection Fence

18 m

3m

Small
Shop

Protection Fence

Protection Fence

Community

Protection Fence

30 m

5m

3m

High
Trees
Area

National Road No. 01

High
Trees
Area

Protection Fence

Community

Protection Fence

Fig. 2: Plan view of Intersection No.01

Fig. 5: Plan view of Intersection No.03

Fig. 4: Plan view of Intersection No.02
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Table 4: Surveying Intersections Overview
Location of
Intersection

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(2)
Km 114 + 400
Km 114 + 620
Km 114 + 720
Km 116 + 600
Km 117 + 600
Km 118 + 500
Km 119 + 200
Km 120 + 00
Km 120 + 400
Km 121 + 012
Km 121 + 112
Km 122 + 237
Km 122 + 550
Km 123 + 350
Km 124 + 750
Km 125 + 150
Km 125 + 450
Km 126 + 150

Barrier

(3)
x
x

x

x

Signal
Traffic

Sign/
Warning
board

Guard

(4)
(5)
(6)
x
x
Old Ninh Binh Station
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Manually
-operated
bar

Vision

Satisfy
ACZ
(max/min)

(7)

(8)

(9)

x
x

Good

None
Min

Notes

(10)
Major
Major
NO.01
Major

x

Good
Limited
Good
Limited
Good
Limited
Limited
Limited
Limited
Good

Min
None
Max
None
Max
None
None
None
Min
Max

Limited

None

NO.02

NO.03

Note: Column (9) shownan evaluation of surveying intersection’s vision following two SCZ
valuesdetermined in this research (results of Model 1 and Model 2). These two values are presented clearly
in 5.
vehicle should not operate with high speed
when they enter the intersection. Instead, drivers
should slow down vehicle with careful observation
and the velocity of vehicle, therefore should be low
(5 – 20 km/h).

4.2. Safety Clearance Zone (Model 1)
Safety Clearance Zone are measured basing on
formula (1) (3) (4) (5) with denotation V, dBR, dB,
SSD, ST were explained in 2 and 3; ACZ is area of
safety clearance zone in 1 side of the intersection.
The calculation were implemented with various
value of vehicle’s velocity (from 5 km/h to 50
km/h) to obtain appropriate velocity of vehicle
when it crosses an intersection. The results are
presented in tables 4, 5 and 6 and the figures of
SCZ also are shown after that with values of SCZ
in case of vehicle’s velocity vary from 5, 10 to 20
km/h.
There are two reasons for choosing low velocity
rather than high velocity to put into model. Firstly,
the higher vehicle’s speed requires much higher
area of clearance so it is difficult to put it in reality
to perform. Secondly, due to safety of drivers,

i. Intersection No.01 (Km 116 + 600)
Grade of two sides of crossway: G = 0.08
Table 5: Calculating Results (Intersection No.01)
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V

dBR

dB

SSD

ST

km/h
5
10
20

m
3.5
7.0
13.9

m
0.2
0.9
3.7

m
3.7
7.9
17.6

m
68.1
75.8
83.6

ACZ
(max)
2

m
252.2
597.0
1470.9
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V

dBR

dB

SSD

ST

30
40
50

20.9
27.8
34.8

8.3
14.8
23.1

29.2
42.6
57.8

91.4
99.2
106.9

vehicles motion in road to cross the road. After that
driver should stop their vehicle at shoulder of road,
in front of the intersection to observe train from
both directions of rail. If there is no coming train, it
is time for driver to cross the intersection.
The plan view of intersections No.01, No.02 and
No.03 with safety clearance zone (Model 1)
corresponding to velocity of vehicle at 5 km/h, 10
km/h and 20 km/h are presented in Fig.6, Fig.7 and
Fig.8, respectively.

ACZ
(max)

2664.6
4221.2
6183.8

ii. Intersection No.02 (Km 122 + 237)
Grade of two sides of crossway: G = 0.07
Table 6: Calculating Results (Intersection No.02)
V

dBR

dB

SSD

ST

km/h
5
10
20
30
40
50

m
3.5
7.0
13.9
20.9
27.8
34.8

m
0.2
0.9
3.8
8.5
15.1
23.6

m
3.7
7.9
17.7
29.4
42.9
58.4

m
68.1
75.8
83.6
91.4
99.2
106.9

4.3. Safety Clearance Zone (Model 2)
The results of SCZ calculation follow model 2 are
presented in Table 8:

ACZ
(max)
2

m
252.6
598.7
1478.3
2682.8
4256.3
6243.1

Table 8: Calculation Results (Model 2)

iii. Intersection No.03 (Km 126 + 150)
Grade of two sides of crossway: G = 0.1

dBR

dB

SSD

ST

km/h
5
10
20
30
40
50

m
3.5
7.0
13.9
20.9
27.8
34.8

m
0.2
0.9
3.5
7.9
14.1
22.0

m
3.7
7.8
17.4
28.8
41.9
56.8

m
68.1
75.8
83.6
91.4
99.2
106.9

L2

V

T

ST

m
5.0
6.0
7.0

m
2.0
2.5
3.0

km/h
15.0
15.0
15.0

s
4.2
4.4
4.7

m
81.7
85.6
91.4

ACZ
(min)
2

m
163.3
213.9
274.2

In which L1, L2, T, ST, ACZ are explained clearly
in above contents. V is recommended velocity as
mentioned at 3.2.

Table 7: Calculating Results (Intersection No.03)
V

L1

ACZ

4.4. Follow-up Solutions
After SCZ are determined and provided by local
authorities at all of the intersections, it is better to
provide follow-up solutions that go together with
SCZ to achieve highest level of traffic safety. The
solutions mentioned here basing on a principle:
warning vehicle at the intersection when train enter
SCZ. Warning would be generated by people, by
signal traffic or by electronic bells or by Intelligent
Traffic System (ITS).

(max)
2

m
251.5
593.9
1457.0
2630.6
4155.6
6073.3

a. People Warning
The authorities or local communities should hire
person to guard the minor intersection (flagman).
When train enter SCZ, this person will notice driver
and people who are tending to cross the rail.
Usually, train trips are announced for official guard
station each 4 hours. It is recommended that these
information should be sent to flagman via
automatic SMS because it is truly convenient and
low cost.

In case of the intersection No.02 and No.03, this
is considerable complicated condition when one
side of crossway are joined directly with National
Road No.01. Even the SCZ (5 km/h) is arranged in
one lane of road, it cannot afford safety for drivers
because they need to observe both vehicles in road
to cross the road and up-coming train to cross the
intersection. In such situation, it is recommended
for driver to produce suitable maneuver as follow:
firstly, driver should observe carefully only on
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b. Signal Traffic
Signal Traffic in these location would be
special. If it is possible, they should be connected
with sensors or detectors that can recognize train
when they come in the SCZ. At that time, signal
traffic will be bright to alarm people and vehicle.

c. ITS
This is the modern approach in traffic safety
engineering. The method of this solution is to use
physical characteristic of rail (vibrating when train
crossing out) or light sensor as above to recognize
whether train is coming up. The bell or signal from
system will warn people and vehicles. It seems a
good
method
to
apply.
75.8 m

Community

20
10

Community

V (km/h)

5
Guard
Station

Protection Wall
7.9 m

Protection Wall

Protection Wall
Wood
Factory

Protection Wall

Wood
Factory

5
10

V (km/h)

20

Fig. 6: Safety Clearance Zone of Intersection No.01

20
10
Community

Community

Protection Fence

High Trees
Area
Protection Fence

Protection Fence

Protection Fence

V (km/h)

5

National Road No. 01
5
10 V (km/h)
20

Fig. 7: Safety Clearance Zone of Intersection No.02
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Fig. 8: Safety Clearance Zone of Intersection No.03
4.5. Cost – Effectiveness Study
It might be necessary to conduct the research
about comparison between the traditional solutions
such as setting up guard station and providing staff
for operate barrier and the clearance works. At that
time, there are no automatic crossing gate in Viet
Nam so this paper will make the comparison
between traditional guard station cost and the
clearance works cost.
Usually, there are 6 staff in each guard station,
each shift (8 hours), 2 staff are in positions. The
below table present the cost for staff in duration of
1, 5, 10 and 20 years.

Table 10: Budget for CSD Method
Items

1 year

5 years

10 years

20 years

3,000

216,000

1,080,000

2,160,000

4,320,000

Budget

Area

Budget

Unit

m2

VND

m2

VND

Residential
Land

110

880,000
150

600,000

Total

880,000

600,000
Unit: 1,000 VND

It is clear from two table that in the long term,
the Crossway Sight Distance method take more
effective cost than traditional method. If apply CSD
method, the maximum cost for intersection 02 and
03 are 880,000,000 VND and 600,000,000 VND,
respectively. While if apply traditional method, the
budget after 10 years is more than 1 billion VND
that exceed the amount of CSD method.
Furthermore, if the authorities apply the
traditional method, the budget is increased year by
year until other methods are applied. Therefore, this
method show a plenty of disadvantages in long
term access in term of payment.

Budget for Staff (VND)

1 person

Intersection
No.03

Area

Business Land

Table 9: Budget for Traditional Method
Monthly
Salary

Intersection
No.02

Unit: 1,000 VND

Basing on safety clearance zone in model 1 (this
study would intend to calculate the maximum cost
for clearance) and the cost for land clearance of
Ninh Binh Province(8), the cost for clearance were
estimated as following table. It is noted that there
are two kind of costs for clearance works: cost for
residential land (8,000,000 VND/m2) and cost for
business land (4,000,000 VND/m2).

5. Conclusion
For model 1, as can be seen clearly from the
tables in 4.2, the higher velocity of vehicles
requires much higher area for clearance and it is a
disadvantage if resident area are contained in SCZ.
In order to ensure two conditions: financial factor
(reduce area of SCZ) and safety (increase area of
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SCZ), acceptable size of SCZ should be proposed
to meet these conditions.
Determination safety clearance zone with
velocity of 5 km/h resulting in the best output.
However, in considering to SSD, it is only 3.7 m,
this would be a marginal distance to perform safety
behavior because it is too close to railway.
Avoiding unexpected conditions and for safeties
state and from the model and reality of site, it is
suggested to determine SCZ (maximum one) with
velocity of vehicle at 10 km/h.
In addition, drivers are recommended to operate
their vehicle at speed of 5 km/h. This lead to more
benefits for safety condition due to combination of
higher SCZ and lower velocity corresponding to
this SCZ.
For model 2, it is clear from the table 8 that the
distance L2 = 2 m offered the smallest area while L2
= 3 m generated highest area. However, the
distance between rail and signboard should not be
short in order to ensure the safety condition. This is
reason why the distance L2 = 2.5 should be chosen
to set up signboard. On the one hand, it is quite
safety distance for vehicle to stop nearby rail. On
the other hand, it produce appropriate area of SCZ
(minimum one) that brings benefits for both the
authorities and local communities in work of
clearing.
In order to perform a convenient comparison,
the intersection 01 are taken as an example. The
value of SCZ area of two model with suggested
value are 597 m2 for model 1 and 213.9 m2 for
model 2. It is obvious that it is better to set up SCZ
follow model 1 (vehicle do not stop when crossing
the rail). It also mets regular behaviors of drivers
when they would not wanted to stop in front of rail.
In case of difficulties, model 2 (vehicle must stop
before crossing the rail) would became reasonable
solution.
Cross Sight Distanceis reachable method for
both the authorities and local communities. On the
one hand, officials could set up the safety clearance
zone in intersections that have high traffic volume.
On the other hand, in other low traffic volume ones,
they could provide reasonable values of SCZ for
local communities and encourage them to set up the
SCZ by themselves.
Cross Sight Distance is acceptable method to
ensure safety for people and vehicles which cross
an intersection. However, if the authorities could
combine it with other solutions, it will be better. In
most of cases, if the SCZ is reasonable and vehicles
are operated with desired velocity, it is enough for

safety. In some unexpected cases, there are some
difficult conditions relating to behavior of driver as
run vehicle with higher speed as mentioned or they
do not observe up-coming train, other solutions are
necessary such as hire flagman or set up signal
traffic.
Cross Sight Distance is economical method in
comparison with traditional method.
In long term, the authorities should provide
more effective solutions such as build up Intelligent
Traffic System (ITS) that could base on physical
characteristics of train and rail to notice drivers at
crossways.
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Abstract
Recently, Vietnam economic growth is accompanied with rapid urbanization. The number of cities
with populations higher than 250,000 may grow from the current number of 19 to 35 by 2020, while there
are about 40 cities with populations of more than 100,000. Of the latter group, there are 15 cities with
populations of between 150,000 and 200,0001. The rate of urbanization has a significant impact on small
and medium-sized cities in terms of population growth, pressure on housing and land-use, demand on
infrastructure capacity and service provision. Without an appropriate master plan, these cities will be illprepared to meet the development challenges, including transportation, water supply, drainage and
sanitation, housing supply, and related services.
The transportation and logistics sector is particularly essential as it enables the country to have a
competitive supply chain and opens future markets. Unfortunately, Vietnam’s multi-modal transport and
logistics industry is now still at the rather infancy stage. A large part of the country’s logistics network has
not been operated in an integrated manner, resulting in a high logistics cost (around 20% GDP), nearly
double that of developed nations. Inefficient air and ocean transportation system and a lack of supporting
infrastructure on the landside, including warehousing and depot facilities are hampering the growth of
efficient logistics practices in the country. Therefore, it has raised the need of conducting research on the
master plan of logistics infrastructure development in Vietnam, particularly in medium-sized cities.
The paper shall cover such issues as (1) Reviewing state-of-the-art of integrating multi-modal
transport and logistics infrastructure development; (2) Reviewing the current infrastructure development
status in medium-sized cities in Vietnam to see the gap between the need and the capacity at the city level;
(3) Introducing the integrating mode of multi-modal transport and logistics infrastructure development in
Danang as the case study.

Keywords: multi-modal transport, infrastructure development, logistics and multi-modal transport,
integrating mode of transport and logistics, medium-sized city
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1. General Introduction
At the beginning, multimodal transport has
been developed in Western Europe, America and
then Canada and Asia. However, in the 1960s and
1970s, multimodal transport had very few
opportunity to develop due to limitations in
technology, organization and especially in
regulation among countries and regions. In the
1980s, with the adaptation of the United Nations
Convention on the International Multimodal
Transport of Goods, there appear several other
actors joining in such as national Multimodal
Transport Operators, train stations, port authorities,
institutes and insurance companies. From that time,
there were many conferences and workshops about
the development of multimodal transport.
Multimodal transport refers to the transportation of
goods by at least two different modes of transport
(such as road, rail, air or inland waterway, and
short- or deep-sea shipping) as part of the contract
where often a multimodal transport operator (MTO)
is responsible for the performance of the entire
haulage contract from shipping to destination (UN,
1980). The movement of goods could be within one
country or international with additional procedures
such as goods clearance at customs. With the
massive growth in containerisation and the
avoidable trend of shifting from the conventional
uni-modal to an integrating systematic approach,
multi-modal is currently the main common and
efficient transport mode used globally. The
transportation method integrates all transport modes’
optimisation and organisation into a continuous
system aiming at achieving operationally efficient
and cost-effective delivery of goods in the supply
chain.
A combination of different features of each
transport mode normally can solve additional
constraints on goods during transportation such as
packaging, transportation conditions and storage.
On the other hand, multimodal combines the
specific advantages of each mode in one voyage,
such as the flexibility of road haulage, the relatively
large capacity of railways and the lower costs of
short/deep-sea transport in the best possible way
(Zaheer, 2008). Moreover, in comparison with road
transport, which plays a relatively dominant role in
the traditional freight transport in Vietnam, several
alternative modes of transport, such as rail, inland
waterway and short sea shipping, are widely
recognised as being less harmful to the environment
as well as the social economics benefit in general.
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With multiple characteristics of each mode, an
added complication is the management of the whole
seamless multimodal transportation process which
is complex and involves different players such as
freight forwarders, third-party logistic service
providers, couriers, carriers of different modes of
transport, MTOs, rail, sea carriers, port and
intermodal terminal operators (Marchet et al.,
2009). The communication between these parties
has to be precise, timely and costly efficient to
ensure the flawless and visible delivery process.
Such requirements may be challenging due to
different technologies deployed by different
companies. The diverse nature of managing the
multimodal transport chain is supported by a series
of activities, in which each phase needs to be
optimised and possibly integrated with other
activities for effective and efficient business
operations: transportation order handling (delivery
schedule, forecasting); prepare the transportation
chain (select and contract actor services); prepare
transportation
(loading,
customs);
perform
transportation (reports on unloading, loading,
damage); monitor transportation (track vehicles and
drivers ׳behaviour); and terminal operations
(control loading/unloading, manage stock terminal)
(INFOLOG, 1999).
In the fact, it can be seen that logistics
service can work only in the region and countries
with the sustainable infrastructure, especially
transportation infrastructure. Seaport plays a very
important role, deciding the development of
logistics industry in each country. The seaport is the
central point to connect all other domestic
transportation modes such as railway, road, inland
water way, etc. Transportation is the key in
improving the quality of logistics service and
competition advantage of manufacturer and
exports.
At the same time, logistics industry is the
major economic connection going through the
whole chain of goods production and distribution.
Logistics acts as the essential element to push the
economic development at regional seaports,
international gate in order to improve the operation
capacity and efficiency in the seaport as well as
other transportation mode. It can be said that
logistics service plays the key role in efficiently
operating maritime and other transportation mode.
It is needed to emphasize that modal
logistics infrastructure suffers from a number of
shortcomings that are currently being addressed
through infrastructure investment programs. It is
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important, however, that these programs must be
complemented by “soft” measures that help ensure
optimal use of existing as well as planned
infrastructure.
In conclusion, integrating logistics and multi-modal
transportation industry must be the focus of such
developing country as Vietnam in this century. The
logistics development strategy established the need
for the integration of the modal development plans
both in terms of infrastructure and of service
development. This logistics development strategy
consequently proposes further initiatives that can help
support specific infrastructure development in
Vietnam. The question raising now is that how this
strategy can be adopted in medium-sized cities with
rather limited capacity and investment source.

2. Infrastructure capacity deficiency in
Vietnam medium-sized city
As mentioned above, the urbanization rate
has burdened over MSCs in terms of population
growth, pressure on housing and land-use, demand
on infrastructure capacity and service provision.
Main problems facing with the MSCs in Vietnam
can be summarized in different aspects as follows:
 Traffic congestions are rather serious with the
unbalance of supply and demand side.
 Flooding/drainage, traffic safety and parking
are main problems.
 Logistics infrastructure:
• Freight transportation depends much on
road network
• Most of cities suffer from limited capacity
of marine ports (if any), inland waterway,
railway system and road network
• Lack of modern and advanced logistics
infrastructure and facility
• Lack of intermodal transportation system
• 10-60% of urban roads including national,
provincial and city roads are in poor
surface conditions.
• Road hierarchy is unclear in many cities. In
some cities, urban and inter-city traffic are
mixed in urban areas
• Maintenance is lacking in all cities.
 Communication network and IT application:
• Internet and communication network has
been developed in almost MSCs
• Most of enterprises combine IT and manual
measurements in logistics management
system. The highest ratio of IT application
is in the field of order management.



Resettlement is becoming increasingly a
serious concern.
 Funding is insufficient and unstable for
infrastructure development.
Taking the criteria of population from 250.000
to 1.000.000 to be the threshold, there are about 19
cities in Vietnam, which can be defined as MSCs.
A short review over the transport and logistics
system of these cities has been conducted in 2014.
At present, urban transport infrastructure of
MSCs in general is relatively well provided, though
they claim lack of budget for investment and
maintenance as well as human resources. However,
when the urbanization rate is at such high level as
currently, the infrastructure may not be able to keep
up with the rapid increase of travel and
transportation
demand.
Resettlement
and
compensation costs are getting high. The
knowledge on logistics service and logistics
infrastructure at the management and operation
levels are both rather limited.
The quick survey also revealed gaps in
planning and management capacities in MSCs, with
the following remarkable points:
• All cities suffer from lack of adequate
capacities both in planning and management.
• Lack of budget is the number one constraint
followed by human resource.
• Construction Plans are mostly prepared by the
Institute of Architecture and Planning. Cities
assess the plans are too big to be implemented
and do not indicate implementation strategies.
More intensive involvement of cities
stakeholders is considered necessary.
• For logistics planning development and
management, cities need to increase staff
considerably in all steps (policy formulation,
planning, budgeting, project preparation and
appraisal, implementation, maintenance and
monitoring). On-site training is also needed.
• Need for coordination mechanism between city
and province on planning and management
activities, as well as establishment of standard
and norms on capacity building.
Infrastructure in Vietnam MSCs is improving
day by day. However, lack of capital investment
leads to non-synchronization in transport networks
causing difficulty in connecting modes of transport
for moving passengers and cargoes. The biggest
problem, however, is capital: shipping, aviation,
railways and roads need capital to develop as an
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urgent need nowadays. The combination of modes
of transport in Vietnam, the importance of
multimodal transport is well known, but with the
small capital and lack of competent human
resources, enterprises can only be agents, brokers,
or other intermediaries.
From that, it can be seen the need for
appropriate policy and investment framework for
logistics and infrastructure provision for MSCs.

-

Establishing the chain of logistics services in
the Central Economics Focal Zone, with
Danang city as the Logistics Hub;
- Danang port is acting as the gate of logistics
chain into ASEAN and APEC countries;
Developing a comprehensive and interconnection logistics network for Danang and
surrounding area.
3.2. Danang SWOT analysis
In the logistics industry, the biggest advantage
of the city must be its ideal location in the country
and the region.

3. Case Study of Danang
3.1. General overview of Danang situation
Danang is the city locating in Vietnam central
area with the population of about 1.000.000. Since
its designation as a Class I city in 1997, Danang, as
with the rest of Vietnam, has seen rapid socioeconomic changes. Economic liberalization has
increased the opportunities for investment,
promoted economic development, and brought
about social changes. However, Danang City is
located in central Vietnam far from Hanoi capital
city and economic center of HCMC by 700km to
900km. While this physical distance has been a
handicap for growth, the growth of Danang City is
crucial and decisively important for integration of
the north and south as well as the entire country.
Establishing competitive growth strategies and
mechanisms to ensure the study area’s sustainable
development, wherein Danang will play a central
role together with other major urban areas in central
Vietnam, lshal be the central policy consideration.
With its location in the centre of Vietnam and
one of very important gates from South-East Asia
to the ocean, Danang may act as a connection point
connecting the surrounding area of Vietnam Central
Economic Focal Zone (CFEZ) to the rest of the
country and global market.
While the urbanization trend in Vietnam is
irreversible and will even accelerate, the
capabilities of such medium-sized cities as Danang
are becoming more and more critical to avoid the
excessive concentration of population and activities
which is occurring in Hanoi and HCMC.
Danang has ample opportunities to grow to a
truly competitive hub for socio – economic
activities at national and international levels
through much enhanced strategies to tap its
potentials of the city as well as CFEZ.
The study is the basement for Danang PPC
to take into consideration and make decision on
plans and projects to develop logistics industry,
aiming at:

Fig.1. Danang in Greater Mekong Sub-region

Fig. 2. Danang’s location in Vietnam
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Table 1. SWOT strategy for Danang’s logistics system

Sources: Base map from JETRO's ASEAN logistics
roadmap, GDP from ASEAN Secretariat data for 2007,
and VITRANSS 2 estimates for 2030

3.3. Solutions for Danang’s logistics system
With the city’s area and population, from
the SWOT analysis, it is proposed to select the city
logistics model of single center for Danang in the
period from now to 2020 (see Figure 3).

Conducting SWOT analysis in Danang leads to the
strategy for developing the logistics industry as
described in Table 1.
From such analysis, it is proposed the strategic
target for Danang city to develop the regional
logistics center until 2020. The city also aims at
developing 3PL logistics service in 2020. The main
objective cargo to be focused within the logistics
system shall be importing and transition cargo (in
both directions) through seaports, railway, road and
airline, aiming at container. Danang exporting
cargos are merely aquaculture and industrial
products.
Full logistics service shall be standardized as
the following requirements:
 The logistics center can fully connect with
transportation infrastructure.
 Good access to main seaports, airports and
railway stations.
 Attracting high volume of export-import
containers.
 Providing new logistics services.
 Efficient customs service (electronics);
 Gathering customers with the high demand for
3PL service (FDI and industrial zone
enterprises)

Ta
ble
1.
SW
OT
stra
teg
y
for
Da
nan logistics model for Danang
Fig 3. Recommended
g’s
logi
stic
s
syst
em

258

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand



From now to 2020, Danang logistics center
performs as the regional logistics center (level 2).
With the strategical location (see Figure 3), (eg.
near the city center (15km), Đà nẵng railway station
(8km); Đà nẵng airport (12km), Chu Lai airport
(101km); Liên Chiểu port (23 km) and Dung Quất
port (116km)), the Logistics center can easily
connect with the whole transportation network,
making full use of planned road transportation main
corridors. However, it should be taken the railway
into consideration. The logistics center can connect
with the railway either (i) by road transport; (ii) by
railway with new line invested by Vietnam
Railway.

-

Providing logistics service for national,
export-import and transition freights going
in the direction of north-south, east-west,
supporting Tay nguyen highland; freight
flow from and to Lien Chieu port, Danang
port; transition freight flow from Lào,
Cambodia, China, Thái Lan;
 Inventory for manufacturing/industry and
households demand in CFEZ and Danang;
 Distribution center to support commerce
and manufacturing in CFEZ and Danang
Terminal for transportation and multi-modal
transportation:

Fig. 4. Recommended location for logistics center
Last but not least, the study has determined the
main functions of the logistics center as the
following details:
- Freight forwards and warehouse :
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Terminal stations for freight transportation
by railway and road;
Transition point between railway and road;
sea and road; airline and road;
Terminal ICD for CFEZ
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-

Providing other value-added services and
technical support
Fig. 5 shows the example for locating functional
zones in the recommended logistics center.
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Abstract
Based on the travel survey conducted by two survey methods, GPS data logger and travel diary,
the author analyzed the difference of travel survey estimations between these methods in term of the
number of trips, start time, end time, travel distance, temporal and spatial data precision. The research not
only indicates the causes of differences in travel data estimation but also provides the trip information
forgotten by respondents in the travel survey by conventional method. The long term objective of research
is finding an effective travel survey method combining GPS and questionnaire.

Keywords: Travel survey, GPS, Diary
1. Introduction
There are many problems in travel
household survey by interview, such as: the underreporting of trips; the inaccuracy estimation of
travel time, travel distance, origins and destinations.
Among them, the most serious problem is the
under-reporting trips, because it will cause the
under-estimation of travel demand in transport
planning. The main reasons for under-reporting of
trips are the length of the survey, forgetfulness of
respondents, or respondents considering the trips
unimportant (Wolf et al.,2003). Walk and bicycle
trips were also commonly missed.
In recent years, with the development of
new technologies, several methods have been
developed to overcome these problems. Using a
GPS data logger in the household travel survey
provides the opportunity to identify differences in
trip rates; the characteristics of trips that are not
reported or not recorded; start and end time; travel
time and travel distance.
This paper reports on a GPS survey that
was
conducted
in
conjunction
with
DEST/IFSTTAR1 in 2012/2013. The objective of
the study was to compare the differences of travel
data from two survey methods and find out its
causes.
1IFSTTAR:

The results of this study can be used to
analyze the advantages and disadvantages of each
travel survey method and to develop a combination
method to obtain the more accuracy travel data.

2. Literature review
The travel survey by GPS was conducted
for the first time in 1997 in Austin - Texas (Arce &
Casas, 1999) and since then there are several
studies on the using of this technology in travel
survey. The GPS data show firstly the rate of
missing trips in conventional method (by CATI,
CAPI, face-to-face or self-administrated). This is a
significant shortfall considering that household
travel surveys are used for transport modeling and
planning. From data of six surveys using CATI and
GPS in the US from 2001 to 2004, (Wolf, J., 2000)
showed missing trips can be from 11% to 35%.
However, the first experiment was only in car trips,
which facilitated the performance of GPS. In the
research of Forrest and Pearson (2005), they
showed that in a CATI household travel survey in
Laredo, Texas only 44 percent of trips recorded by
a GPS were able to be successfully matched with a
trip reported by CATI. By combining GPS and a
prompted recall survey, Stopher et al. (2007) found
that a rate of non-reported trips was only 7.4% but
they ignored all the trips non-recorded in the GPS
by some reasons (forgetting to wear, no satellite
signal or others reasons).

French institute of science and technology for
transport, spatial planning, development and networks
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Table 1 Number of trips collected

3. Methodology
The survey was conducted by two main
tools at the same time: a wearable GPS receivers
and travel diary self-reported. The methodology is
mentioned as follows: all participants were asked to
hold/bring GPS on all trips undertaken within a
week, they were also asked to report their
undertaken trips to the diary at the end of the day.
The collected information consisted of the starting
time, end time, mean of transport, travel purpose
and travel distance. The information of household
and the socioeconomic characteristics were also
collected from the survey. The socioeconomic
information was: age, gender, educational level,
occupation, revenue, and its study status, motor/car
license, driver frequency the taste for driving.
To remind the participants of always
wearing the GPS during their trips, a text message
has been sent to them in every early morning.
The data recorded by the GPS devices
consisted of a lot of raw data with detailed
information including record ID, latitude and
longitude, date and time, and instantaneous speed.
We first imported all the information from GPS to
the computer by their software. Then to deriving
these data to the travel data, we used the software
developed by INRETS2 (Yuan, 2010). The deriving
principle of this program is following: Firstly, a
program was run to remove all bad data points and
create trip ends where the device was stationary for
120 seconds or more. The second program was run
that created route information, including origins,
destinations, travel distance, starting time, end time,
and travel time for each trip for each day.
The collected information from both GPS
and diary then was put together for each person,
each day and was compared manually. .

4. Results
4.1. Response rate
The survey was conducted with 95
participants. There were 1150 trips obtained by
both GPS and diary. Naturally, there were also
missing trips which imply the trips recorded in GPS
without information in the diary, and, the trips
reported in diary but not recorded in GPS. Table 1
presents the results of collected trips.

2

INRETS: The French National Institute for Transport and
Safety Research

Survey method

Identified

GPS recorded
Diary reported

1150
1150

Missing trips
(nonidentified)
530
722

Total
1680
1872

4.2. Outcome analysis


Starting time and end time accuracy
The difference of the starting time and end
time between GPS and diary is presented in Table
2. Among these trips, only 18 percent of trips
recorded within 2 minutes of the actual starting
time recorded by the GPS; 41 percent of trips were
reported within 10 minutes and 27% trips having
the difference more than 15 minutes. This indicates
of significant level of inaccuracy in the reporting
travel time. However, when conducting the analysis
in details, it can be seen that the starting time of
more than 70% of reported trips were earlier than
that in the GPS. This higher rate could be caused by
the cold start3 of GPS.
Table 2 Start time difference
GPS and diary difference
(+ or -)
0 (exactly matched)
0 to 2 minutes
0 to 5 minutes
0 to 10 minutes
0 to 15 minutes
Total

number
trips
100
209
473
719
842
1150

Percent
8.7
18.2
41.1
62.5
73.2
100.0

In term of the end time, 13 percent of trips
was reported exactly (the difference is equal 0)
About 72% percent of end trips were reported
within 10 minutes and the difference exceeds 15
minutes is only 20 percent of trips. With this result,
we can see that the end time reported is more
accurate than the start time.
These result shows that the difference of
starting time is greater than the end time. This can
3

Cold start: is performed every time when the GPS module is
turned off without backup power supply connected. It is the
longest starting time out of the three and usually takes 35
seconds in average under open sky environment. During Cold
Start, almanac and ephemeris data has to be downloaded first
from the GPS satellites to GPS module before a position fix
can be acquired.
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be explained by the fact that the GPS requires a
period of time to receive the signal from the
satellite after starting device. Once the GPS runs, it
works until the end of travel. This result was also
confirmed by Stopher et al.(2007).
Table 3 End time difference
GPS and diary
difference (+ or - )
0 (exactly matched)
0 to 2 minutes
0 to 5 minutes
0 to 10 minutes
0 to 15 minutes
Total

Number
trips
151
392
644
828
921
1150

Percent
13.1
34.1
56.0
72.0
80.1
100.0



Travel duration difference
All trips have been analyzed in terms of
travel duration. The results show that there was a
high rate of trips recorded by GPS with duration
less than 5 minutes: the rate is 27.6 percent against
8.7 percent in the diary reported. With this rate, it
may be an assumption of an overestimation of short
duration (<2km), the respondents would tend to
overestimate the length. The distribution of travel
duration is presented in the Table 4.
Table 4 Travel duration distribution
Range
(minutes)
0-5
6-15
16 -30
30-60
>60
Total

Diary
trips
163
288
1022
337
62
1872

Percent
8.7
15.4
54.6
18.0
3.3
100.0

GPS
463
315
702
168
32
1680

Percent
27.6
18.8
41.8
10.0
1.9
100.0

The difference between travel time
recorded by GPS and reported by diary is presented
in the table below. We consider 5 slices, less than 2
minutes, from 2 to 5 minutes, 5 to 10; 10-20 and
over 20 minutes; the rate is around 20 percent for
each slice, except 14.1% beyond 20 minutes. In the
table, only the matched trips are analysed.
Table 5 Travel duration difference
Difference (-) or
(+) (minutes)
<2
2- 5

Trips

Percent of
total trips

226
257

19.7
22.3

Difference (-) or
(+) (minutes)
6- 10
11- 20
> 20
Total

Trips

Percent of
total trips

255
250
162
1150

22.2
21.7
14.1
100.0

To better understand the trip duration difference,
we divided the trips into 2 types: over-reporting
and under-reporting trips. The results are in the
tables below.
Table 6 Over-reporting of travel time
Diary minus GPS
0.01 to 2 minutes
2 to 5 minutes
5.01 to 10 minutes
10.1to 20 minutes
>20 minutes
Total

Trips
141
199
221
222
153
936

Percent of
total trips
12.3
17.3
19.2
19.3
13.3
81.4

Among 1150 matched trips, there were 936
trips whose reported duration exceeds that of GPS,
with a rate of 81.4%. By crossing these differences
by time range, we found an approximate rate in
each range.
Table 7 Under-reporting of travel time
GPS minus diary

Trips

Percent of
total trips

0.01 to 2 minutes

22

1.9

2 to 5 minutes

58

5.0

5.01 to 10 minutes
10.1to 20 minutes
>20 minutes

34
28
10

3.0
2.4

Total

152

13.2

0.9

The table 7 shows the under-reporting trips.
As we can see, it concerns 152 trips in 1150
(13.2%), including 75% with a difference of less
than 10 minutes.


Trip distance difference
In GPS, the trip distance was calculated
from the origin and destination by the program. In
the travel diary, the travel distance was estimated
by respondents.
First, the distribution of distances per range
was estimated. In the range of less than 2 km, the
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rate of GPS trips is higher than that reported in
travel diary, 34.2% against 22%. However, for
more than 5km, the trips recorded by GPS is lower
than trips reported (37.1% against 48.5%). The
average distance by GPS is lower than that of the
diary, 6.4 km against 7km. We also calculated the
distance average by each transport modes and
between them, the travel distance by car is the
greatest (more than 20km) because, the car is
usually used for long distance. For the daily trips,
the motorbike is the most selection in Vietnam. In
this study, trip distance by walk and bicycle was
also analyzed and the result show that their rate is
limit. The result is in the table 8.
Table 8 Travel distance distribution
Range
< 2km
2.01 to 5 km
5.01 to 10 km
> 10km
All

Diary
Trips
%
411
22.0
552
29.5
611
32.6
298
15.9
1872 100.0

GPS
Trips
%
575
34.2
483
28.8
406
24.2
216
12.9
1680 100.0

Table 9 shows the difference of distance
between GPS and diary. As the trip duration, we
divided the distance into 2 cases: over-reporting
and under-reporting of trip distance. Among 1150
matched trips, 872 trips (76%) were over-reporting.
That is, the respondents reported their trips longer
than the GPS recorded.

Table 10 Under-reporting of trip distance
Range

Trips

0-0.1km
0.1 1- 0.5km
0.51-1km
1.01 - 2km
2.01 - 5km
> 5km
Total

55
69
38
53
40
23
278

Percent of
total trips
4.8
6.0
3.3
4.6
3.5
2.0
24.2



Temporal precision of travel data
Table 11 shows the rounding error of the
travel time in minutes. The starting time and end
time recorded by GPS are more accurate than that
in the diary reported, 15 percent of trips round to 30
minutes and only 20 percent of responses are
reported by minute. We can easily observe that
clarification in the table below.
Table 11 Temporal precision (%)
Minutes
0
30
15 or 45
10; 20 ; 40 or 50
5; 25; 35 or 55
More precise
Total

Starting time
GPS Diary
1
13
2
15
4
14
7
24
6
13
81
20
100
100

End time
GPS Diary
2
10
2
15
4
12
6
16
7
25
80
22
100 100

Table 10 shows that 24.2 percent of trips
were under-reported of distance. In which 18.7
percent of the under-reported trips less than 2km
and 5.5 percent were under-reported by more than 2
km.
Table 9 Over-reporting of trip distance
Range

Trips

0-0.1km
0.1 1- 0.5km
0.51-1km
1.01 - 2km
2.01 - 5km
>5km
Total

45
146
145
179
229
128
872

Percent of
total trips
3.9
12.7
12.6
15.6
19.9
11.1
75.8

Fig. 1 Trip distribution by minute of starting time
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Fig. 2 Trip distribution by minute of end time

that, the time and distance are examined to see if
there is a relation between a short distance/ duration
with the missing trips. Table 12 shows in details all
missing trips by GPS. We find the following
results:
- Timetable: There is no practical
difference in the day, but the trips made in the
evening were better recorded. Missing trips rate is
about 40% in the day but only 26% the evening.
- Travel time and travel distance: the
missing trips rate is greater when the travel
distance/time is short. Here, we found around 50%
for trips of less than 5 minutes or less 2km. This
rate is only 16% when traveling more than 60
minutes and 24% for those over 10km.
- Travel purposes: The missing trip rate for
pick-up/drop off purpose accounted for the highest
percentage with 57%, the second rank was study
purpose which made up about 55%. At the third
rank,
shopping
purpose
accounted
for
approximately 48%.
The analysis is presented in the table 13.
Table 13 Characteristics of missing trips by GPS
Range

Missing
trips

Total
trips

%
missin
g trips

2-Jan

195

499

39.1

4-Mar

289

654

43.1

6-May

153

398

38.6

>=7

85

321

26.3

before 9h
9h - 11:59
12h - 16:59

222
111
177

523
289
431

43.1
38.4
41.2

17h - 20:59

185

567

33.2

21h - 23:59
< 5 minutes
6-15
minutes
16-30
minutes
31 - 60
minutes
>60
minutes

16
81

62
163

25.8
49.7

127

286

44.4

407

1024

39.1

97

337

28.8

10

62

16.1

243

415

59.2

201

557

36.4

196

602

32.6

Fig. 3 Trip distribution by travel duration


Spatial accuracy
In the trip diary, over 60 percent of trips
were described in kilometer while this rate is
around 10 percent in GPS. The result is presented
in the table 12.

Travel
load

Table 12 Distance accuracy (%)
Distance reported
Diary GPS
1 ; 2 ; 3; 4; 5; 6; 7 .... precise of
64
13
1 km
0,5 ;1,5 ; 2,5; 3,5 ...precise of
18
12
0,5 km
0,1; 0,2; 0,3 ; 0,4; 0,6 ; 0,7; 0,8;
18
75
0,9; 1,1 ... precise of 0,1 km
Total
100
100

Start
time

Travel
time

4.3. The missing trips by GPS
The missing trips by GPS were defined as
the trips that were recognized in travel dairy but
were missing in GPS. Among 1872 trips reported in
diary, 722trips were not matched.
We firstly analyzed the effect of the
number of trips that respondents undertaken during
a day that had on the missing trips in GPS. After

Travel
distance
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Range

Trip
purpose

Total

Missing
trips

Total
trips

%
missin
g trips

>10km

72

298

24.2

Home

252

662

38.3

Work

199

612

32.2

Study

39

71

54.9

Shopping
Professiona
l

39

79

48.1

20

72

26.4

Personal
Pick
up/drop off

63

132

47.3

49

86

57

Visit

49

130

36.9

others

12

28

38.5

722

1872

38.2

4.4. Missing trips by diary
As in the previous section. we found that the most
mobile people tend to forget to note in the travel
diary . Here we found 47% of trips missed by
diary which happened in the day with more 7 trips
undertaken. while this rate in the day with less
than 2 trips is only 16 percent.
By crossing the missing trips with distance. we
found the rate of 50% of trips were less than 2km
and only 17% for the trips were more than 10km.
As for the travel duration. there were 56% of
missing trips less than 15 minutes. This result is
examined by the research of Stopher. FitzGerald
and Xu (2007). Also, we observed that the higher
missing trip rate by diary with the starting time
from 12h to 17h with 41% trip missed. While this
rate is only 14% for the trips started before 9h.
The results were presented in table 14.

Table 14 Characteristics of missing trips by diary
Range

Travel
load

Start
time

Travel
time

Travel
distance

1-2
3-4
5-6
>=7
before 9h
9h - 11:59
12h - 16:59
17h - 20:59
21h - 23:59
< 5 minutes
6-15
minutes
16-30
minutes
31 - 60
minutes
>
60minutes
<=2km
2.1km 5km
5.1km10km
>10km

Total

Missin
g trips

Total
trips

%
missin
g trips

65
137
109
219
49
82
179
188
32
257

419
498
294
469
345
264
427
562
82
463

15.5
27.5
37.1
46.7
14.2
31.1
41.9
33.5
39.0
55.5

70

314

22.3

171

703

24.3

27

168

16.1

5

32

15.6

288

575

50.1

101

484

20.9

104

405

25.7

37
530

216
1680

17.1
100.0

5. Conclusion
The travel survey by GPS receivers
provides the opportunity to collect the travel data
more precise and more accuracy. The use of diary
self-administered option in the GPS travel survey
was successful in getting all respondents to
complete the survey.
In this study, we can note several
inaccuracies of starting time, end time, travel
duration and travel distance. For the starting time.
with 70 percent of trips was reported before the
time recorded in GPS, but the majority of the time
difference is less than 10 minutes. The difference of
end time between trip reported and recorded is less
than the one of start time, 56 percent of trips had
the difference less than 5 minutes. In term of trips
duration, 87 percent of trips was over-reporting,
among them 63 percent less than 10 minutes and
85% less than 20 minutes. The same results is for
the trip distance with 80 percent of trips was over-
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reporting, it mean that the respondents reported
their trips longer than the GPS recorded.
We also analyzed the missing trips by GPS
and by diary. We found that the rate of missing
trips by GPS are often short distance trips. made the
morning by people who have less than 5 trips in the
day, for personal, shopping or pick up/drop off
purposes. The missing trip by diary autoadministered were influenced by the long distance
or duration trip, the time of day and the number of
trips undertaken in the day.
This study demonstrates that the GPS can
be used successfully to supplement travel diary
survey. The GPS technology can be used for the
travel data quality improvement. Some variables
can be correct as trips rates, trip distance and travel
time. But the replacement of the conventional travel
survey by GPS travel survey demands more time to
overcome the limits of the GPS as the missing trips
by GPS caused by the forgotten of respondents, the
nonresponse of transport modes and purposes.
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Abstract
Three-wheeler is the major paratransits mode in Sri Lanka, which can be seen in both small and big
city. It provides flexible door to door service to the public. Even it provides better service to the public,
many problems have to be faced by three wheelers drivers in the operation. The study was done to analyse
the problems of the drivers in urban and suburban areas. Face to face questionnaire survey was used to
achieve the purpose. It was found that urban drivers have to face more safety problems than suburban
drivers. Limited parking spaces, higher level of injury when meet with an accident are the major problems
faced by the urban drivers. Young drivers do not like to continue this job and all of them do the job as they
have no other option. Old experienced drivers have problems of low income, poor facilities, and they have
no organization to take care of them. Therefore, their self -satisfaction is very low. Because of that,
government and the responsible authorities should take an action to solve the problems faced by the drivers.

Keywords: Paratransits, Three-wheeler, Safety, Self-satisfaction, Low-income

also thought about paratransits as public transport is
in sufficient. As a solution for that the “Three
wheeler” was introduced to Sri Lanka in 1978 by
the government at that time .The starting point of
the three wheeler was very slow. But today three
wheelers are the most common visible informal
paratransits mode in Sri Lanka. Three wheelers are
becoming more popular due to their ready
availability, provision of door to door service, ease
contacting. It does an immense service to the
country specially to the rural areas, where there is
no enough public transportation system.
But, there are many problems of the
customers as well as the drivers towards this
industry. In most of the cases these drivers are
perceived as robbers, gangster and thugs. Because
of that three wheeler drivers are not welcomed by
the present society in Sri Lanka. Even in some five
star hotels, prohibit entering three wheelers.

1. Introduction
Cities need sufficient infrastructure
facilities and services in order to serve the public.
Transportation infrastructure is the most needed
facility to the developing countries as well as
developed countries. In order to that, governments
provide transportation facilities like construct
highways and rail ways ,rehabilitate the rural roads,
increase the number of buses, trains, introduce
paratransits modes etc, for the benefit of the public.
Buses and trains are considered as formal
transport (public) modes and paratransits are
informal transport mode. Most of developing
countries have no sufficient public transportation
facilities. There is a big gap between the supply and
demand in most Asian countries. Therefore,
governments in those countries looked for another
alternative modes like paratransits for fulfil the
needs of the public. In the same manner Sri Lanka
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(Kumarage 2010) This is one of the major
problems faced by the drivers in three
wheelerindustry. Apart from that, many problems
have to be faced by drivers.
This research emphasizes the problems of
three wheeler drivers in Kurunegala district. This
study may useful to identify the problems in this
industry for the beneficial of the three wheeler
drivers.
Finding the Negative aspects in Service,
Operation, Self –Satisfaction, Passengerbehaviour
are the main purposes of the research. Their
personnel attributes will be discussed in this
research. The specific objectives are as follows.
 To analyse the problems of drivers in three
wheeler operation.
 Find out the reasons for the problems faced
by the drivers.

region.Apart from that AngkutanKota in Indonesia,
Jeepny in Philippine, Songthaew in Thailand,
Mammy wagons and Matatu in African countries
are some of the popular types of paratransits.

2.3 Service Quality of Paratransits
Paratransits provide numerous services to
the public transportation system in most of the
developing countries. It does an immense service
specially to the rural areas where lack of public
transportation system. Considering paratransits
there are many good service qualities but have
minor qualities as well. Normally, service quality
can be measured by evaluating the perception of
the people .Passengers are most concerned and
endeavouring to offer quality services and obtain
passenger satisfaction.(Wen-Tai-Lai &Ching-Fu
Chen 2011)
Joewono, Kubota(2007) found 70.7% of
paratransits users answered that the service quality
of paratransit is good enough and 53% respondents
says that tariff is suitable with the service quality.
They underwent 54 factors which are directly
influenced
to
service
quality
in
Bandung,Indonesia.Availability,Accessibility,Relia
bility,Information,Customer service, Comfort,
Safety and security, Fare, Environmental impact are
main factors they concerned.

2. Literature Review
2.1 Role of Paratransits in Public
Transportation
Paratransits are the one of the popular
transport modes in developing countries. It is an
alternative
mode
of
flexible
passenger
transportation that does not follow fixed routes or
fixed schedules. It plays an important role in the
urban passenger transportation. It provides a variety
of services including door-to-door movement by
flexible for hire services. Paratransits offer some
advantages to the public than other transportational
modes. High accessibility and mobility, an
operating cost is lower for short trips, easy and
unimpeded lane movement and low maintenance
cost are the main advantages (DLLAJ 2001). In
rural areas there is no public transport system.
specially during night times in emergency
situations, there are no other modes to support. So
paratransits comfortably fill these needs. In those
areas the purposes of the trips are widely: getting to
the hospital or to school, transporting materials or
goods, returning home, visiting relatives and
getting the bus stand or railway station are other
advantages. (Somasundaraswaran, 2007)

2.4 Negative Experiences in Paratransits
There are some of negative experiences
faced by the drivers were discussed by the past
journals.
Somasundaraswaran found in their research
that three wheeler drivers face many problems at
night time: difficult to receiving money from the
customer, and calling for illegal activities as lack of
street lights. At night time they face parking
problems as well. Authors found that the drivers
have no confident on the job. Most of the drivers
used rented the vehicle, so there is no guarantee
that a rented vehicle could be given for the same
driver for next day.
In most of the countries drivers are not,
welcome by the society, so they have not selfsatisfaction about their job. So most of them try to
find for another job, As a result, sometimes after 10
years paratransits will be missed to the public.

2.2 Examples of Paratransits
A variety of paratransits modes are in south
Asian countries. Most of the paratransits were
operated by the private sector. In Sri Lanka
“Three wheelers” are the popular paratransits mode.
Bangkok (Tuk-tuk), Indonesia (rickshaw), India
(Bajaj) are similar paratransits modes in Asian
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20% of them said their job is bad. With
increasing of metered cabs their business may
falling off. Many of the drivers losing their
business.

2.5 Paratransits in Sri Lanka
“Three- wheeler” is the one of the key
paratransits modes in Sri Lanka. It is just similar to
the Tuk-tuk (Thailand), Bajaj (India), Autorickshaws (Indonesia).

There is no one responsible in this industry.
So the problems they have faced remaining same.
But despite all the negative experiences three
wheelers generate valuable service to the public.

3. Methodology
3.1 Approach
The methodology is based on a face to face
Questionnaire survey which is conducted in the
selected study area. General problems faced by the
three-wheeler drivers are included in the
questionnaire.

Fig .1 Three –wheeler
In 1970 non-motorized vehicles such as
carts were popular in Sri Lanka. In 1977, the
government at that time thought to import second
hand vehicles to the country. As a result three
wheelers imported to Sri Lanka mostly from Japan.
Three wheelers introduced to the Sri Lankan market
in 1978.At that time there were no many. But in the
present, three wheelers are very common and can
find in any time in any nook and corner in Sri
Lanka .Today three wheelers are imported from
India. (Somasundaraswaran)
Its service is very important in rural areas
where no public transports .In small towns ,rural
areas the services are widely: taking to the schools,
hospitals ,market, returning home, visit someone
are some of common services.. Always three
wheelers can see near the markets, hospitals, bus
stands, rail way station like places where people
gathered. As three-wheeler is very small fit to the
parking spaces all parking lots are filled by three
wheelers. So there is no place to park other
vehicles. The services discussed in above
paratransits modes are similar to three wheelers as
well.
Apart from that in Sri Lanka, three wheeler
industry provides jobs to the unemployed youth.
In Sri Lanka Three- wheeler drivers are not
permanent. Sometimes they hire a three wheeler
from someone.At those situations there is
noguarantee that the vehicle will give to the same
driver in next day, so job satisfaction is very poor

Fig. 2 Research frame work
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3.2 Questionnaire Survey

4.1 Descriptive Analysis of the Problems in
Urban and Suburban

Data collection based on the primary data,
which gained from the face to face questionnaire
survey. In this study a questionnaire was designed
to gather information about the problems they
faced, from three wheeler drivers.
There were two parts in thequestionnaire.
Part (a) in the questionnaire included socioeconomic characteristics with gender, age,
educational level, ownership of the three-wheeler,
daily income and the driving experience. Part (b)
divided into two subsections by asking agreement
to the problem and frequency of facing the
problem.
Each rating in agreement rating has a score
which is from #1 to #5 representing each
number;Strongly Disagree, Disagree, Neither agree
nor disagree, Agree, Strongly agree respectively.
Each rating in frequency rating expands again from
#1 to#5represents Never, Rarely, Sometimes, Often
and Very often.

Before analysing the problems with sociodemographic characteristics just found what are the
major problems faced by the urban and suburban
drivers for both agreement and frequency rating
cases.
Table1 Ranking of the agreement to the problems
Rank

Urban

Suburban

Problems

Problems

No enough
parking spaces
Poor job
satisfaction
Low income

Poor job
satisfaction
Job status is not
well respected
Low income

4

Job status is not
well respected

Difficult to travel in
rural roads

5

Difficult to travel
in rural roads

No organization to
take care

6

No organization
to take care

No enough parking
spaces

1
2
3

3.3 Data Collection
The questionnaire was deemed to be the
most suitable way to gather information needed to
the research. The questionnaire was distributed to
the sample of selected three wheeler drivers. For
distributing the questionnaires selected the
Kurunegala city area as the urban area and
Narammala, Polgahawela towns as sub urban areas.
The questionnaire was distributed to the 50 drivers
in Kurunegala city area and 25 drivers from each
Narammala and Polgahawela towns. The
questionnaire survey was done during the month of
December in2014.

According to the ranking, parking problem
was faced by the urban drivers. It is happened due
to the large number of three wheelers and the few
parking spaces in urban.Poor job satisfaction is
problem for both urban and suburban as well,
because they have no job security. Most of the
drivers do this job as they have no other option.
Some of the drivers work as a driver until find
better employment. No organization to take care of
the drivers’ is not a problem for the urban drivers.
As in Kurunegala there is a union for the benefit of
the drivers. But in the suburban towns Narammala
and Polgahawela have no unions.

4. Results
Problems used to design the questionnaire
can be shown as an array of attributes.
Problems = {No enough parking spaces, Difficult
to travel in rural narrow roads as not enough street
lights, No organization to take care of three wheeler
drivers, Low income, Job status is not well
respected in the society, Poor job satisfaction,
Passengers fail to give money, Being calling for
illegal activities, Being kidnapped by gangsters,
Feeling unsafe to travel with an unknown
passenger, Three wheelers are not well accepted as
a part of transportation system due to it causes
traffic jam, Competition among three wheelers,
Riskiness to getting accident by a heavyvehicle,No

permission to enter some places.}
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The following characteristics were analysed:

Table 2 Ranking of the frequency of facing
problems

1. Analysing between age groups

Urban

Suburban

Problems

Problems

1

Riskiness to get an
accident

Riskiness to get an
accident

2

No permission to
enter some places

Tw is not well
accepted

3

Unsafe to travel with No permission to
unknown person
enter some places

4

Tw is not well
accepted

Unsafe to travel
with unknown
person

5

Calling for illegal
activities

Fail to give money
by the passengers

6

Fail to give money
by the passengers

Kidnapping by
gangsters

7

Kidnapping by
gangsters

Calling for illegal
activities

There is a significant difference between
age groups and following attributes.
 No enough parking spaces
 No organization to take care
 Poor job satisfaction
 Tw is not well accepted

Rank

Drivers above 30 years are agreeing to the
facility problems like parking spaces are not
enough and no organization to take care. Most of
the drivers above 30 are married and they have
children. If something happens to them during their
duty no one get the responsibility as there is no
organization. If they have no parks they may park
the vehicle at the road side but the police are not
allowed to park the vehicle in the shoulder. So they
have to move the vehicle to another remote place,
where there are no hires .So they cannot earn
satisfactory income and cannot maintain their
family. Above 30 year drivers know that the threewheeler is not well respected by the society as they
worked in many years in the same field. So drivers
above 30 years agree to those problems. But the
drivers below 30 years are not considering those
things as problems.

Tw -: Three -wheeler

2. Analysing among Experience of the
driving

Riskiness to get an accident is the major
problem for both urban and suburban drivers.
Three-wheeler is a very small vehicle comparing to
the other vehicles. If athree wheeler meet with an
accident it becomes a severe one and it will get
damage lot. Passengers’ behaviour is not a big
problem for both urban and sub urban drivers. That
is why calling for illegal activities and Fail to give
money by the passengers are in lower ranks.
For the comprehensive study, t-test is used to find
is there significant difference between sociodemographic characteristics and the problems faced
by the drivers.

There is significant difference between
experience groups and following problems.



Low income
Job status is not well respected

Drivers above 10 years’ experience agree
to the problem of low income, than below10 years
experienced drivers. Because those more
experienced people have children and have to
struggle to fulfil their needs. Below 10 year
experienced drivers thought that their job is not
well respected by the society. They do their job
because they cannot find another job. But
experienced drivers used to do this job and they
don’t think that it is a problem for them.

4.2 Analyse the Problems from SocioDemographic Characteristics
T-test with SPSS software is used to find
whether there is a significant difference between
the problems and the socio-demographic
characteristics. The results presented in tables are
with 5% significant interval.
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3. Analysing among living place
(Urban/Suburban)
These problems have significant difference
with urban and suburban.
 No enough parking spaces
 No organization to take care
 Poor job satisfaction
 Calling for illegal activities
 Unsafe to travel with unknown
person
 Competition among three wheelers
 Riskiness to get an accident

4.3 To Reduce the Problems Faced by the
Drivers




Inform to the responsible people to provide
more facilities to the operators like parking
lot, garages, etc.
Establish a union for the benefit of the
drivers.
Arrange safety workshops and training
programmes for the drivers.

5. Conclusion
From the findings following conclusions are
established.
- Major problems faced by the urban drivers
are:
 No enough parking spaces
 Riskiness to get an accident
- Major problems faced by the suburban
drivers are:
 Poor job satisfaction
 Riskiness to get an accident

No enough parking spaces, is a problem for
urban drivers because many TW s and other
motorized vehicles are in the urban area. Drivers in
the urban area face the problems of the passenger
behaviour because the passengers and drivers are
not familiar. According to the survey results found
that urban drivers are fear to go with unknown
passengers and passengers calling for illegal
activities. It may occur due to the passengers who
are in many areas come to the urban area for their
work and they are not familiar to the drivers. But in
suburban area most of the passengers are the people
who live in that area. So divers are not fear to travel
with them.

-

-

There are so many three-wheelers in the
urban area. So there is a competition to take hires
than suburban areas. Not only the three wheelers
but also the number of vehicles are higher than
suburban. So the riskiness to get an accident also
higher in urban cities.

Passenger behaviour problems faced by the
urban hired drivers than sub urban drivers.
Middle and old aged, experienced drivers
have problems of existing facilities and low
income.
Young drivers do not satisfy about their
job, and seek for other employment.

Considering the problems of the drivers, they agree
that the parking spaces are not enough in urban area
and found poor job satisfaction is a problem for
both urban and suburban. Most of the young drivers
have poor job satisfaction. Because there is no job
security for who work as drivers. There is no
guarantee that the rented vehicle could be given for
same driverforthe following day. Due to the large
number of motorized vehicles, Riskiness to get an
accident becomes the biggest problem faced by the
drivers. Problems of kidnapping and unsafe travel
with an unknown person faced by the hired drivers
than the owners. It is because if anything happen to
the vehicle the hired driver should be responsible
for that. Considering overall attributes of the
drivers, identified that in urban drivers have to face
with passenger behaviour problems than suburban
drivers.

4. Analysis among the ownership of the three
wheeler
Have significant difference between
ownership and the following problems.
 Kidnapping by gangsters
 Unsafe to travel with unknown
person
Hired drivers face problems of kidnapping
by gangsters and unsafe to travel with an unknown
person than the owner of the Three-wheeler.The
hired driver should be responsible for that and if not
they lose their jobs. When they loss the job they
cannot maintain their families and face many
difficulties.
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[7]

5.1 Recommendations
100 three wheeler drivers were used as the
sample size. By increasing the sample size can get
more data and the results will be more accurate than
this. In this research data collected from one urban
and two suburban cities. For further improvements
can recommend selecting many urban and suburban
cities. It will be represented the whole area.
To get the better idea about the problems faced by
the drivers, the suitable way is to interview each of
them rather than providing a questionnaire. In the
questionnaire it includes limited problems and the
respondents have to be margined to the paper. Their
actual problems could not be encounted from that.
So the best way is interviewing even it will be
difficult and more time spend.
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Abstract
Even low carbon society is one of solution to tackle with global warming problem, it is very difficult
to realize such society because we have to employ all of policy measures in order to reduce huge amount of
CO2 emissions. Thus, efficient roadmaps which show timing and combination of policy measures should be
established to realize low carbon society. This paper attempts to set up such road map for Niigata city and its
vicinities in Japan by using the Metropolitan Activity Relocation Simulator, or so-called MARS in which
land use and transport interactions was basically simulated by using the system dynamic model. Also, the
MARS model was improved to estimate CO2 emissions when some policies considered the change of
transportation network and land use dynamically were introduced. On the simulation, timing and combination
to implement land use and transport-related policies such as new public transport and Transit Oriented
Development restricted on CO2 emissions was tested. These obtained information can help the city officers
to implement the appropriate policy strategies so as to realize low carbon society.

Keywords: MARS, CO2 Emissions Reduction, System Dynamics, Transportation Network, Niigata
change within 2 degrees centigrade compared to preindustrial
times
(National
Institute
for
Environmental Studies, 2011). Thus, it is extremely
important to create strategic roadmaps relating to
land use and transportation fields to realize low
carbon society because they produces a large
proportion of greenhouse gases. However, it is really
difficult to measure which strategic roadmaps are
efficient to employ.
Obviously, land use and transportation have
a close relationship as two sides of the same coin.
Changes in land use due to the land use control affect
the transportation demand and behavior as new
public transportation implemented also affect land

1. Introduction
Global warming has become the most
talked-about environmental issue today. Obviously,
it causes climate change which lead to increase the
average temperature of Earth's atmosphere and
ocean level. As known, carbon dioxide (CO2) is the
primary greenhouse gas emitted through human
activities. The main human activity that emit CO2 is
the combustion of fossil fuels for energy and
transportation, although certain industrial processes
and land use changes also emit CO2. The
international community has recognized the need to
reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 50% by
2050 in order to keep global mean temperature
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use patterns. However, this relationship mostly
explains and determines in term of linear behavioral
approach. Recently, System Dynamics (SD) model,
which is determined by the non-linear behavioral,
has become popular approach for understanding
dynamic urban and transportation interaction.
Additionally, SD model is a methodology and
mathematical modeling, which was firstly
introduced by Prof. Jay Forrester of MIT during the
mid-1950, for better understanding complex
problems and issues via causal loop diagrams (stocks
and flows).
Also, the MARS model is an approach for testing the
outcomes of development policy scenarios and make
forecasts based on the principles of SD and
synergetic. Several previous literature applied the
MARS model in determining the relationship
between land use and transportation. However,
integrating the MARS model with CO2 emission
estimation so as to realize low carbon society is still
not investigated in any previous literatures. Thus,
this paper attempts to integrate the MARS model
with CO2 emission estimation after implementing
strategy roadmaps in relation to realize low carbon
society.

Matsuyuki (2005) assessed a wide range of
alternative polices and scenarios for Tama urban
monorail by using MEPLAN model. Some results
showed that the number of passengers on the lines
connecting the areas further west than Tachikawa
city will dramatically decrease and the passenger
will increase 20 percent if the monorail is extended
in future scenarios. Urban Sim based on the choices
of households, businesses, land owners and
developers, interacting in urban real estate markets
and with the option to be connected to a
transportation simulations one of the most advanced
LUTI model (Waddell, 2002). Urban Sim was
initially designed by Paul Waddell in the mid 1990's,
and implemented as a prototype in Oregon in 1998.
Kakaraparthi and Kockelman (2011) described the
modeling of year 2030 land use patterns of the
Austin, Texas region using Urban Sim at fine spatial
resolution (typically 150 m x 150 m grid cells) after
implementing some policy scenarios such as added
transport-cost-sensitivity scenarios (TCS), expanded
highway capacity scenario (EXPAN) and so on.
Furthermore, Urban Sim was applied to model land
use and transportation interaction in the canton of
Zurich, as one of three case studies of the Sustain
City project (Schirmer and others, 2011). Other the
most advanced European LUTI models are IRPUD
(Wegener, 1998), MUSSA (Martinez, 1996) and
MARS (Pfaffenbichler, 2003; Pfaffenbichler, 2008;
Pfaffenbichler and others, 2010).

2. Literature Review
2.1 Land Use and Transport Model
More than a half century, substantial
attempts have been made to empirically investigate
the relationship between land use and transportation.
The first attempt to implement the urban land use
and transport feedback cycle based on the law of
gravity model was presented by Lowry (1964).
Recently, land use and transport integrated (LUTI)
model has been implementing in a number of cities
in Europe and Americas, but it is still less attention
to apply in Asian cities. Each land use and transport
integrated model is common and/or different in the
model structure utilized, the types of sub-model, and
speed of change. Some of these models are
summarized as follows. The California Urban
Futures Model (CUFM) combined separate
components including land use, workplace, housing,
employment and population based on bid-choice
theory and random utility theory (Landis, 1994;
Landis and Zhang, 1998). Likewise, the DELTA
land use model was developed by David Simmonds
Consultancy (Simmonds, 1999). MEPLAN software
package was created by Marcial Echenique and
Partners Ltd of Cambridge, England (Abraham,
1998; Echenique and others, 1969; Hunt and
Echenique, 1993). In addition, Nishiura and

2.2 CO2 Emissions
Recently, the SD model has become more
popular to apply for understanding the complex
issues in determining interaction between land use
and transport after implementing policies such as
new public transport and land use restricted on CO2
emissions (Feng and others, 2013; Fiorello and
others, 2010; Han and Hayashi, 2008; Landis and
Zhang, 1998; Pfaffenbichler and others, 2010; Wang
and others, 2007; Wang and others, 2008). For
example, Haller and others (2008) attempted to
model domestic migration on national level in
Austria. Fiorello and others (2010) applied the SD
model for the strategic assessment of policy
scenarios at the European level.

2.3 The MARS Model
Pfaffenbichler (2003) used the MARS
model to calibrate the dynamics land use and
transportation interaction modeling for the city of
Vienna. The outcomes could explain what it would
be after implementing transport project planned and
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under construction. However, integrating the MARS
model with CO2 emissions estimation so as to realize
low carbon society is still not investigated in any
previous literatures.

In the transport sub-model, the sub-model
uses the simple zone direct distance without complex
transportation network because the traffic
assignment of four stage transport model does not
calculate. Therefore, this study calculated the traffic
assignment by using transport demand forecasting
software “JICA STRADA” to deal with the
condition of travel behavior. Fig. 2 shows the
transportation network in Niigata Urban Area.

3. Methodology
3.1 Outline of the MARS Model
The MARS model is an approach for better
understanding land use and transport interaction
based on the principles of System Dynamics and
synergetic.
The SD model, a computer-aided approach
to policy analysis and design, which is determined
based on non-linear, ordinary differential (or
integral) equations. The feedback concept obtained
from diagrams of causal loop is a central role of the
system dynamics approach. The causal loop diagram
is a simple map that reveals the structure of a system
using stock and flows for each internal loop at each
iteration (Morecroft, 1982).
As stated above, the MARS model is a one
of dynamic Land Use and Transport Integrated
(LUTI) model. The present version of the MARS
model is implemented in Vensim, a SD
programming environment. The MARS model
includes a transport model which simulates the travel
behavior of the population related to their housing
and workplace location, a housing development
model, a household location choice model, a
workplace development model, a workplace location
choice model, as well as a fuel consumption and
emission model as illustrated in Fig. 1. All these
models are interconnected with each other.

Fig. 2 Transportation Network in Niigata
This network consider with the travel
behaviors by car, motorcycle, rail, and bus. After the
traffic assignment finished to calculate by using
JICA STRADA, the data of calculated results input
to the MARS model.
On the other hand, in the land use submodel, the existing sub-model cannot set the share
of immigrated population to each zone. In this study,
it is necessary to set the share because TOD (Transit
Oriented Development) policy is introduced.
Concretely, the variable of “Population” is modified
as population immigrate to optional zones from
suburban zones.
In addition, to modify the model, some
variables in the two sub-models are effected.

Source: Pfaffenbichler, 2003

Fig. 3 shows the relationship among variables in
transport and land use sub-models. Variables of
“Travel Cost”, and “Travel Time” were affected by
modified the transportation sub-model and variable
of Residents was affected by modified the land use
sub-model.

Fig. 1 Structure of the MARS Model

3.2 Modified of the MARS Model
The existing MARS model has some
problem.
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was basically simulated by using the system
dynamic model in order to realize low carbon society
which is one of solution to tackle with global
warming problem.
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Fig. 3 Variables in 2 Sub-Models

3.3 Case Study
The study areas are Niigata city and its
vicinities as presented in Fig. 4. Niigata city is the
capital of Niigata Prefecture in Japan which is
located on the northwest coast of Honshu. The
vicinities consist of Shibata city, Agano city, Gosen
city, Sanjyo city, and Tsubame city. They covers an
area of 7,761.5 km2 and had population of about 1.3
million in 2002 with a population density of 2,070.6
per km2 (Statistical Office of Niigata City). The
average car ownership was 640 cars/1,000 persons
and average daily person trip was 2.65 trips/person.
In Fig. 4, the study areas are divided into 38
zones by using GIS. 18 zones of them have some
stations of JR lines (Shinetsu, Uetsu, Hakushin,
Echigo, and Banetsu-West lines). Such networks
unavoidably generate huge amount of travel demand
which are mostly made by long distance trips by
private cars.
Fig. 5 shows the relationship between the
number of population and number of vehicles in
Niigata Urban Area. It found that the population was
nearly 1.31 million people and the number of vehicle
were nearly 1.29 million cars, meaning that they
owned private car nearly 1 car/person in 2002. Year
by year, the number of population is still decreasing,
the number of vehicle are gradually increasing. This
can be claimed that the transportation in this study
area is currently based on road and expressway
network which in turn to be congested, in particular
peak hour period. Absolutely, this situation is affect
to the CO2 emission which is one of the greenhouse
gases that directly impact to the increasing of
temperature.
Thus, this paper attempts to set up such road
map for Niigata Urban Area by using the MARS
model in which land use and transport interactions

：Border of Zones

5 km

Fig. 4 Study Areas
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1.22
1.20

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Year

Fig. 5 Number of Population and Vehicles

3.4 Scenario Setting
As Table 1 below shows, 4 scenarios,
namely BAU Scenario, Scenario A, Scenario B, and
Scenario C were set in this study. Also, 3 policies
about “Transportation Network”, “Growing in
Headway”, and “Introducing TOD Policy” were set,
too.
Policy of “Transportation Network” is
changed every 10 years because it is considered the
change of widening and constructing of road, and
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introduction of new public transportation. Also, this
policy is common policy for all scenarios.
On the other hand, policy of “Growing in
Headway” represents improvement of headway for
rail and bus. Concretely, the survey data presents
that 15 min and 20 min are the headway during peak
hour and off peak, respectively. Thus, in this policy,
the headway is changed from 15 min. to 7.5 min. for
peak hour period and from 20 min. to 10 min. for off
peak period.
In addition, “Introducing TOD Policy”
represents the urban consolidation policy. In
concretely, this policy are consolidated 3 % of
people living in each zone without JR rail transit
networks to zones along JR lines. As explained,
people living in Niigata Urban Area always travel by
cars because their housing is quite far from the JR
rail transit networks. Also, this policies were
launched in the year 2002, year 2012, and year 2022,
respectively because it is necessary to estimate the
impact of introducing the urban consolidation
policy.
Table 1 Scenarios and Policies
Scenarios

Transportation
Network

Growing in
Headway

Introducing TOD Policy
(Year)

BAU Scenario

○

―

―

Scenario A

○

○

2002

Scenario B

○

○

2012

Scenario C

○

○

(1)

E j  N j V j  e j

where,
j
Ej
Nj
Vj
ej

: Mode of transportation
: CO2 emissions
: Number of vehicles/motorcycles
: Vehicle kilometer travels
: CO2 emissions factor

The estimated CO2 emissions by rail and bus
can be calculated as equation (2)

E j   Pj  e j 

(2)

where,
Pj
: Passenger kilometer
The CO2 emissions factor is important to
verify CO2 emissions reduction. To express reliable
CO2 emissions under actual traffic situation, the
emission factor refers the static data from Ministry
of the Environment, Japan, was used. The CO2
emission factor is shown Table 2.
Table 2 CO2 Emissions Factor per Mode
Modes

Car

Motorcycles

Rail

Bus

CO2 Emission
Factor

0.175

0.104

0.019

0.053

[kg-CO2 per capita・
km]

2022

The results of CO2 emissions after
implementing each policy scenario are shows in Fig.
6. The estimated CO2 emissions of each scenarios in
2032 are scenario BAU Scenario: 1.60 [Mil. tCO2/year], A: 1.06 [Mil. t-CO2/year], Scenario B:
1.13 [Mil. t-CO2/year], Scenario C: 1.21 [Mil. tCO2/year] as illustrated in Fig. 6. As a result,
minimum of CO2 emissions is Scenario E.
Introduction of urban consolidation policy in early
stage could reduce CO2 emissions. In addition,
introduction of urban consolidation policy with
improvement of headway for rail and bus could
reduce CO2 emissions more.

Business As Usual (BAU) Scenario
represents baseline case, which assumes that future
land use and transport development trends follow
those other of the past and no changes in policies will
take place. Additionally, the data in the year 2002
was represented as a base case in this study.
Scenario A, Scenario B, and Scenario C are
the same conditions, but the introducing TOD policy
was launched in the year 2002, year 2012, and year
2022, respectively. Meanwhile, these scenarios
implemented the growing in headway time (rail and
bus) policy.

4. Results
This study aims to measure how much CO2
emissions can reduce after each policy scenario was
introduced to Niigata city and its vicinities by using
the MARS model. The equations used to estimate
CO2 emissions was improved (Matsuhashi and
others, 2004) and can be written as follow.
CO2 emissions estimation by car and
motorcycle can be calculated as equation (1).
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CO2 Emission[Mil. t-CO2]

Scenario A

Scenario B

Scenario C

[2] Echenique M, Crowther D, Lindsay W. (1969) A
spatial model for urban stock and activity,
Regional Studies 3, pp. 281-312.
[3] Feng Y, Chen S, Zhang L. (2013) System
dynamics modeling for urban energy
consumption and CO2 emissions: A case study of
Beijing, China, Ecological Modelling, No.252,
pp. 44-52.
[4] Fiorello D, Fermi F, Bielanska D. (2010) The
ASTRA model for strategic assessment of
transport policies, System Dynamics Review
26(3), pp. 283-290.
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1.80
1.50

1.20
0.90
2002

2007

2012

2017

2022

2027

Year

2032

Fig. 6 CO2 Emissions of Each Scenario

5. Conclusion
This study was evaluated the introduction of
urban consolidation policy from estimated CO2
emissions reduction. Concretely, 4 scenarios (BAU,
Introduction of urban consolidation policy in 2002,
2012, and 2022, Growing in headway time) were set.
When the scenarios had set, CO2 emissions was
estimated during 30 years from 2002 to 2032.
As a result, scenario of introduction of
introducing TOD policy with growing in headway
time for rail and bus could reduce max. 33.8 % of
CO2 emissions compared with BAU scenario. But,
to reduce of CO2 emissions by conversion to public
transportation is desirable the introduction of urban
consolidation policy with improvement of headway
time for public transportation.
Finally, as a results of CO2 emissions
reductions, the introduction of urban consolidation
policy in Niigata Urban Area could evaluate for high
impacts to realize low carbon society.
In further studies, it is necessary to estimate
CO2 emissions reductions when the transport
network is changed and the impacts of introducing
policies when commercial land, and work places are
consolidated. And, it is important to introduce the
concrete policy for the location choice.
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บทคัดย่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะทางเสี ยงและอากาศจากยานพาหนะบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัย ย่อมช่ วยส่ งเสริ มให้การเรี ยนการ
สอนในมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น การวางแผนที่ดีจึงจาเป็ นจะต้องทราบนโยบายที่จูงใจในการส่ งเสริ มการเดินทางที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามการเดินทางของนักศึกษาถือเป็ นกลุ่มสังคมที่มีความซับซ้อนและมีพฤติกรรมเฉพาะ แตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา
เนื่องจากการจัดตารางการเรี ยน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการกาหนดโยบายในการวางแผนจึ งมีความซับซ้อนและเป็ นสิ่ งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ งานศึกษานี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทางในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่งมีนโยบาย/มาตรการห้ามยานพาหนะส่ วนบุคลคลเข้าไปยังบริ เวณอาคารเรี ยน ได้แก่
การปรับปรุ งทางเดินเท้า การสร้างทางจักรยาน และการลดระยะเวลาการเดินทางของรถขนส่ งสาธารณะ ด้วยวิธีการแบบ Stated Preference โดยสารวจ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่พานักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่ามาตรการที่มหาวิทยาลัยควรจะส่ งเสริ มเป็ นลาดับแรก ได้แก่ การ
ลดเวลาการเดินทางของรถขนส่งสาธารณะ การปรับปรุ งพัฒนาทางเท้า และการสร้างทางจักรยานเฉพาะ

คาสาคัญ: การเลือกรู ปแบบการเดินทาง, การเดินทางไปสถานศึกษา, นโยบายการส่งเสริ มการเดินทางแบบไร้เครื่ องยนต์
Abstract
A Better environment without noise and air pollution caused by on road vehicles would encourage teaching effective in the university. A
better planning would require plan policies to promote environmentally friendly travel in the university. However, the students are social groups that
have complex and unique travel behavior between the universities due to the differences of scheduling teaching and physical geography.
Thus, policy making is complex and necessity. This study aims to examine the factors that influence the travel mode choice in the university
using Chiang Mai University as a case study. The policies /measures will have auto-restricted zones that limit private vehicles entering into the study
areas. This technique is used to investigate the policies including restricted access areas, improved pedestrian, enhanced bicycle path and reduced public
transportation travel time. The Stated Preference technique is utilized to survey a group of students who live inside campus.
The results of the study show that Chiang Mai University should provide better public transport, improve walkways and bicycle path, consequently.

Keywords: Mode Choice, School trip, Non– Motorized Transport Policy
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ห้วยแก้ว ถนนคันคลองชลประทานและถนนสุ เทพ ซึ่ งทั้งสามเส้นทางจัด
ได้ว่าเป็ นเส้นทางหลักซึ่ งมีปริ มาณการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
สัดส่ วนใกล้เคียงกัน
สาหรับการจัดระบบการเดิ นรถภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
นั้นจะเน้นระบบการเดินรถในสองทิศทาง (Two way) โดยมีรูปแบบการ
เดินทางหลักภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้แก่ การใช้รถจักรยานยนต์
เป็ นหลัก แม้ว่าระยะทางระหว่างอาคารเรี ยนจะไม่ไกลมากนัก นักศึกษา
ยังคงนิ ยมใช้รถจักรยานแทนการเดินเท้า เนื่ องจากความสะดวก รวดเร็ ว
ในการเดินทาง สาหรับระบบรถขนส่ งมวลชนของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
นั้นจะเป็ นระบบรถประจาทางขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า ความ
จุประมาณ 15 ที่นงั่ ให้บริ การประจาสายทางเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย
โดยเก็บค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การรวมอยูใ่ นค่าเล่าเรี ยนนักศึกษา ซึ่ งรถ
ขนส่ งมวลชนที่ จดั ให้ น้ ัน พบว่ า ได้รับ ความนิ ย มในการใช้บ ริ ก ารทั้ง
นั ก ศึ ก ษ า บุ ค ล า ก ร ร ว ม ถึ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ข้ า ม า เ ยี่ ย ม ช ม
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
สาหรับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคตนั้น ได้มี
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน เขียวและสะอาด (Green and
Clean Sustainable University) โดยมีกลยุทธ์สาคัญคือการพัฒนาพื้นที่ สิ่ ง
ปลูกสร้าง ระบบนิ เวศน์ ภูมิทศั น์ ปรับปรุ งและพัฒนาเส้นทางจราจรของ
มหาวิทยาลัย การสร้างทางจักรยาน ทางเดินเท้า และที่จอดรถขนาดใหญ่
สาหรั บการเดิ นทางภายในมหาวิ ท ยาลัยเชี ย งใหม่ โดยในอนาคตนั้น
มหาวิทยาลัยมีแผนในการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่ง
พื้นที่การเดินทางเป็ นวงแหวนสองชั้น ได้แก่ วงแหวนชั้นในและชั้นนอก
โดยจะอนุ ญาตให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งตามแนววงแหวนรอบ
นอกเท่านั้น (ดังแสดงในรู ปที่ 1) โดยได้จดั สถานที่จอดรถ (Car Parking)
อยูแ่ นวรอบของวงแหวนชั้นนอก ส่ วนการเดินทางภายในวงแหวนชั้นใน
จะอนุ ญาตให้เฉพาะรถขนส่ งมวลชน และรถจักรยานเข้าไปภายในพื้นที่
วงแหวนชั้นในได้เท่านั้น และจะมีการพัฒนาทางเดินเท้าและทางจักรยาน
เชื่อมต่อกับสถานที่จอดรถ (Car Parking) และระบบรถขนส่ ง
มวลชนภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยแผนกาหนดการสร้ างอาคารที่
จอดรถแห่ งแรกจะสร้างขึ้นบริ เวณด้านทิศใต้บริ เวณประตูคณะวิจิตรศิลป์
จากนั้น จะขยายการก่ อ สร้ า งอาคารที่ จ อดรถไปยัง บริ เ วณที่ ต่ า งๆ คื อ
บริ เวณด้านทิศเหนื อ ประตูหน้ามหาวิทยาลัย บริ เวณด้านทิศตะวันออก
ประตู ไ ผ่ ล้ อ ม และบริ เวณด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต้ ป ระตู ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทาให้การเลือกรู ปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
ในอนาคตจะเพียงการเดิน ปั่ นจักรยาน และรถขนส่ งสาธารณะเท่านั้น [2]

1. ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เปิ ดการเรี ยนการสอนทั้งสิ้ น
จานวน 20 คณะ 2 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย และมีสถาบันวิจยั 4 สถาบัน
ซึ่ งปั จจุบนั มีจานวนนักศึกษามากถึ ง 36,488 คนและมีจานวนบุคลากร
ทั้งหมด 11,437 คน [1]
สภาพปั ญหาการจราจรที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากความต้องการเดินทาง (Travel Demand)
จ านวนมากและการใช้ ย านพาหนะส่ ว นบุ ค คล เช่ น รถยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ในการเดินทางเข้ามาเรี ยนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่ งพบว่า
ปริ มาณจราจรเข้าออกมหาวิ ทยาลัยในฝั่ งเชิ งดอย ในช่ วงเวลา 6.00 –
21.00 น. โดยสารวจเมื่อปี 2554 พบว่ามีจานวนรถจักรยานยนต์เข้ามาใน
มหาวิทยาลัยมากถึ ง 37,665 คัน รถยนต์จานวน 16,686 คัน รถสี่ ล้อแดง
จานวน 1,723 (พัชรพรรณ นันทวิสิทธิ ,2557) ประกอบกับปั จจุบนั พื้นที่
จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมี จานวนจากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทัว่ ไป (อลิสา พูนสิ น,2556) ดังนั้น
เพื่อแก้ไขปั ญหาการใช้รถส่ วนบุคคลที่มีจานวนมาก ทางมหาวิทยาลัยจึง
มีนโยบายลดการใช้ยานพาหนะส่ วนบุคคลโดยจากัดการเข้าพื้น ที่ ข อง
ยานพาหนะส่ วนบุคคลเข้าบริ เวณพื้นที่อาคารเรี ยน ดังนั้น การวางแผนที่
มีประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อที่
ส่ งเสริ มการเดิ นทางที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมและช่ วยให้การเรี ยนการ
สอนในมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
การศึกษานี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ทราบปั จจัยที่มีอิทธิ พล
การเลือกรู ปแบบการเดินทาง ภายหลังประยุกต์นโยบายต่างๆได้แก่ การ
ห้ามยานพาหนะส่ วนบุคคลเข้าในพื้นที่อาคารเรี ยน การปรับเวลาการเดิ น
รถโดยสารสาธารณะ การสร้ า งทางจัก รยานและทางเดิ น เท้า โดยใช้
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษาโดยผลที่ ไ ด้จ ะท าให้ ผู ้ว างแผน
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาและกาหนดทิศทางของนโยบายที่จะใช้ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ งานวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสิ นใจ
ใช้ยานพาหนะในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
2.2 เพื่อพัฒนาแบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
2.3 เพื่อให้ทราบนโยบายที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มการใช้รถ
สาธารณะ

3. วรรณกรรมและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 รู ปแบบการเดินทางในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปั จจุบนั การเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่พบว่า
มีรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยประมาณ 20,000 คันต่อวัน โดยมีเส้นทางเข้าออกหลัก ของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่อยู่ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางสายถนน
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Jiangping Zhou [4] ได้ ศึ ก ษาการพฤติ ก รรมเดิ น ทางของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย แคลิ ฟอร์ เนี ย เมืองลอสแอนเจลิ ส โดยการศึกษา
พบว่า การเดินทางหลายรู ปแบบและการลดราคาตัว๋ รถขนส่ งสาธารณะทา
ให้เพิ่มโอกาสของการเดิ น ทางด้วยระบบขนส่ งสาธารณะมากขึ้ น โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทาง ได้แก่ ระยะการเดินทาง เพศ สถานะ และอายุ
มีผลอย่างมากในการใช้จกั รยาน การเดินและการขนส่ งสาธารณะ และยัง
พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยูเ่ พียงลาพังมีแนวโน้มที่จะเดิ นทางโดยการ
ขับ รถเพี ยงคนเดี ยวและการมี เ พื่อนที่ อ าศัยอยู่ใ กล้บ ริ เ วณเคี ยงจะเพิ่ ม
โอกาสของการใช้รถขนส่ งสาธารณะมากขึ้น
Kate E. Whalen และคณะ [5] ได้ศึกษาการเลือกรู ปแบบของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ดิ น ทางมาเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ หาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางของโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาจาก
มหาวิ ท ยาลัย แมคมาสเตอร์ เมื อ งฮามิ ล ตัน ประเทศแคนาดา โดยใช้
แบบจ าลอง Multinomial Logit Model ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ทธิ พลต่อการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ทัศนคติของผูเ้ ดินทางและสภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทาง

3.2 การศึกษาพฤติกรรมเดินทางภายในสถานศึกษา
Thirayoot Limanond และคณะ [3] ได้ทาการสารวจรู ปแบบ
การเดิ น ทางของนัก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี โดย
ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเดิ นทาง การเกิ ดการเดิ น ทาง การเปลี่ ยน
รู ป แบบการเดิ น ทาง ระยะทางและระยะเวลาในการเดิ น ทาง โดย
การศึกษาแบ่งกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุ่มแยกตามเพศและการ
ครอบครองยานพาหนะ ผลการศึ ก ษาพบว่าอัตราการเกิ ดการเดิ น ทาง
โดยรวมของนัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัยเท่ ากับ 7.5 ครั้ งในการเดิ น ทางวัน
ธรรมดาและ 6.30 ครั้งในวันหยุดในขณะที่ระยะทางโดยรวมเดินทางเป็ น
13.8 กม./วัน ในวันธรรมดาและ 16.4 กม./วัน ในวันหยุด โดยที่สัดส่ วน
ของกลุ่ ม ที่ มี ย านพาหนะครอบครองจะเลื อ กการเดิ น ทางโดยใช้
ยานพาหนะส่ ว นตัว ถึ ง ร้ อ ยละ 65-75 และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ย านพาหนะ
ครอบครองจะใช้การเดินทางร่ วมกับเพื่อนประมาณร้ อยละ 50 รองลงมา
ใช้ยานพานะของเพื่อนและใช้รถขนส่งสาธารณะ

รูปที่ 1 แนวคิดการศึกษาการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน เขียวและสะอาด (Green and Clean Sustainable University)
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uin  vin   in

Naveen Eluru และคณะ[6]ได้ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เดิ นทางในระดับบุคคลในมหาวิทยาลัย แมคกิ ลล์ ในเมืองมอนทรี อ อล
ประเทศแคนาดา พบว่ า มี สั ด ส่ ว นการใช้ ร ถยนต์ 67.8% รถขนส่ ง
สาธารณะ 21.4% และ 10.8% เป็ นการเดินทางที่ใช้จกั รยานและการเดิ น
ซึ่ งเป็ นเมืองที่ มีสัดส่ วนการใช้รถส่ วนตัวที่ สูง โดยการศึ กษานี้ ได้ได้หา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางซึ่ งใช้รูป แบบ
multinomial logit model สาหรับการเลือกรู ปแบบการเดินทางและ mixed
multinomial logit model ส าหรั บ การเลื อ กเส้ น ทางการใช้ ร ถขนส่ ง
สาธารณะ ผลการศึกษาส่ วนแรกพบว่า ปั จจัยเวลาการเดิ นทาง จานวนที่
ต่อรถและระยะเวลารอมี ผลอย่างมากในการเลื อกรู ปแบบการเดิ น ทาง
และส่วนที่สองพบว่า เพศ มีผลต่อของการเลือกเส้นทางโดยที่เพศหญิงให้
ความสาคัญน้อยกว่าในเรื่ องเวลาเดิ นทางเมื่ อเที ยบกับกลุ่มเพศชายและ
พบว่ากลุ่มของคณาจารย์ให้ความสาคัญในเรื่ องของเวลาการเดิ นทางมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มของพนักงานและนักศึกษา

โดยที่

(1)

u in = อรรถประโยชน์ ส าหรั บ ผู้ต ัด สิ น ใจคนที่ n ให้ กับ
ตัวเลือกที่ i

vin = ส่ วนของอรรถประโยชน์ที่วดั ค่าได้แน่ นอน สาหรับผู้
ตัดสิ นใจคนที่ n ให้กบั ตัวเลือกที่ i

 in = ส่ วนของอรรถประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดค่าที่แน่ นอน
สาหรับผู้ ตัดสิ นใจคนที่ n ให้กบั ตัวเลือกที่ i
ส่ ว นประกอบของอรรถประโยชน์ vin เป็ นส่ ว นที่ บุ ค คล
สามารถรับรู ้และสามารถวัดค่าได้อย่างแน่นอน ส่ วนใหญ่มีสมการดังนี้

uin   0n  in1  in xin   in
โดยที่

3.2 ทฤษฏีวเิ คราะห์ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวเลือก

(2)

 0 n และ  i (i = 1,…..,n) คือ น้ าหนักหรื อพารามิเตอร์
สาหรับตัวแปรที่ได้จากแบบจาลอง

การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลื อกตัวเลื อกต่างๆที่มีอยู่โดย
พิจารณาจากคุณค่าของตัวเลือก ในแต่ละบุคคล เราจาเป็ นที่จะต้องทราบ
ถึ งความสัมพัน ธ์ระหว่างคุ ณสมบัติข องตัวเลื อก และลัก ษณะของผู ้ที่
ตัดสิ นใจเลือก เช่น ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูต้ ดั สิ นใจเลื อก
เป็ นต้น (Domencich and McFadden (1975)) สาหรับการตัดสิ นใจเลื อก
ตัวเลือก เช่ น การที่ผูป้ ระกอบการต้องตัดสิ นใจว่าจะขนส่ งสิ นค้าหรื อไม่
จะไปที่ไหน เมื่อไหร่ เส้นทางใด และจะใช้รูปแบบการขนส่ งอะไร การ
ตัดสิ นใจต่างๆเหล่านี้ ผูป้ ระกอบการจะตัดสิ นใจโดยพิจารณาคุ ณสมบัติ
ต่างๆของรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าที่แตกต่างกัน เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย ระดับ
การให้บริ การ จากนั้นจึงเลือกรู ปแบบการเดิ นทางที่มีค่าอรรถประโยชน์
(Utility) สู งที่สุด โดยเรี ยกแบบจาลองที่ ได้จากการศึกษาพฤติกรรมใน
การเลื อกตัวเลื อกต่ างๆโดยใช้ข ้อมู ล ระดับบุ ค คลนี้ ว่า Discrete Choice
Model ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรม
ในการตัดสิ นใจเลือกตัวเลือกของกลุ่มบุคคลได้อย่างมีเหตุผล

xin คื อตัวแปรที่ สะท้อนถึ งลักษณะและคุ ณภาพของ สิ่ งที่
บุคคล n เลือกพิจารณาทางเลือกที่ i

3.3.2 แบบจาลองโลจิต (Logit model)
แบบจาลองโลจิตจะประกอบไปด้วยสมการอรรถประโยชน์
ของรู ปแบบการเดิ นทางที่ พิจารณา โดยปกติ ถ้าแบบจาลองมี ตวั เลื อก
รู ปแบบการเดิ นทางทั้งสิ้ น 2 ทางเลือก เช่ น การเดิ นทางระหว่างรถยนต์
ส่ วนบุคคลกับรถไฟจะเรี ยกแบบจาลองประเภทนี้ ว่า binary logit model
(BNL) ส่วนแบบจาลองที่มีตวั เลือกในการเดินทางมากกว่า 2 ทางเลือก จะ
เรี ยกว่าแบบจาลอง Multinomial logit model (MNL)
ในการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกของแต่ละบุค คลจะพิจ ารณา
จากตัวเลื อกที่ ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจสู งที่ สุด ค่าอรรถประโยชน์ ข อง
ตัวเลื อกใดตัวเลือกหนึ่งมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ดังสมการที่ (3) ซึ่ งพบว่าผู ้
ตัดสิ นใจคนที่ n จะพิจารณาทางเลือกที่ i เมื่อมีค่าอรรถประโยชน์มากกว่า
ตัวเลือกที่ j ซึ่งสามารถเขียนสมการดังนี้

3.3 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการเลือกรู ปแบบการเดินทาง
3.3.1 ทฤษฏีอรรถประโยชน์

uin  u jn

ทฤษฎี อ รรถประโยชน์ เ ป็ นทฤษฎี ที่ ส มมติ ว่ า ผู ้ต ัด สิ น ใจ
(Decision maker) จะพิจารณา เลือกตัวเลือกที่ให้ความพึงพอใจสูงสุด โดย
ที่ ค วามพึงพอใจนั้นสามารถวัดได้ใ นเชิ งปริ ม าณด้วยฟั งก์ชั่นความพึง
พอใจ (Utility Function) โดยรู ป แบบฟั ง ก์ ชั่ น ความพึ ง พอใจได้ แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แ ก่ ส่ วนที่ ส ามารถวัดค่ าได้แ น่ นอน (Determinant
Component) และส่ วนที่รวมความไม่แน่นอน (Random Component) ซึ่ ง
มีสมการดังนี้

(3)

ซึ่งแบบจาลองโลจิตสามารถคานวณความน่าจะเป็ น ดังนี้

Pn (i) 
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โดยที่

ยานพาหนะคิ ดเป็ นสัด ส่ วนร้ อยละ 40 โดยกลุ่ มผูท้ ี่ ไม่ การครอบครอง
ยานพาหนะจะใช้การเดินไปเรี ยนเป็ นหลักคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 63 และ
รองลงมาใช้รถจักรยานยนต์คิดเป็ นสัด ส่ วนร้ อยละ 23 เห็ น ได้ว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีการใช้รถจักรยานยนต์และการเดินในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน (ดัง
แสดงในตารางที่ 1)

vin = ค่า Utility ของทางเลือก i ของผูเ้ ดินทางคนที่ n
c m = จานวนของทางเลือกทั้งหมด
j

= ทางเลือกที่ j

Pn (i) = ความน่าจะเป็ นของผูเ้ ดินทางคนที่ n เลือกรู ปแบบ
การเดินทาง i

ตารางที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม

4. ขั้นตอนและวิธีการวิจยั
4.1 ขอบเขตการศึกษา

รายได้
ต่อเดือน
(บาท)

การครอบ
ครองยาน
พาหนะ

รถสาธารณะ

การสารวจครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสารวจ
โดยทาสารวจข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางใน
ปั จจุบนั ของนักศึกษาที่ พานักภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ด้วยเทคนิ ค
Stated Preference (SP) ซึ่ งเป็ นสัมภาษณ์โดยการสร้างสถานการณ์สมมติ
ที่ถูกกาหนดขึ้น ได้แก่การประยุกต์ใช้นโยบายต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่ได้มีอยูจ่ ริ งในปั จจุบนั โดยให้นกั ศึกษาได้เลือกรู ปแบบการเดินทางที่
พึงพอใจมากที่สุด จากสถานการณ์ที่ได้ถูกกาหนดขึ้นได้แก่ การจากัดการ
ใช้ยานพาหนะส่ วนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ดัง (ดังแสดงในรู ปที่ 1)
และมาตรการส่ งเสริ มการเดิ นทางโดยไม่ใช้เครื่ องยนต์อื่นๆ ได้แก่ การ
พัฒนาทางเท้าโดยปรั บ ปรุ งพัฒ นาทางเดิ นเท้าให้ มีห ลังคาคลุ ม ตลอด
เส้ น ทาง การพัฒ นาสร้ า งทางจัก รยานเฉพาะและการปรั บ เพิ่ ม /ลด
ระยะเวลาการเดินทางของรถขนส่ งสาธารณะ

รถยนต์

4.2 การสารวจข้ อมูล

จักรยานยนต์

คุณลักษณะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม

เพศ

ร้อย
ละ

จักรยาน

ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตและพื้นที่ศึกษาเพื่อสารวจลักษณะ
การใช้ รู ปแบบการเดิ น ทางที่ แ ตกต่ า งกัน โดยใช้ พ้ื น ที่ ศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งสวนสัก ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิ งดอยสุ เทพ (ดังแสดง
ในรู ปที่ 1)

เดิน

ลักษณะการเดินทาง (ร้อยละ)

ชาย
หญิง
< 3,001
3,001 – 5,000
5,001 -7,000
7,001 -9,000
> 9,000

59
41
17
26
27
18
11

41
45
40
53
38
39
42

2
5
2
0
7
5
5

48
30
46
42
41
36
34

4
6
2
1
5
9
8

5
14
10
4
10
11
11

ไม่ครอบครอง

40

63

0

23

0

14

รถจักรยาน

5

40

55

0

0

5

จักรยานยนต์

49

30

0

64

0

6

รถยนต์

6

19

0

0

81

0

4.4 การพัฒนาแบบจาลอง
การศึกษานี้ ได้กาหนดให้รูปแบบการเลื อกใช้ยานพาหนะใน
การเดิ น ทางของกลุ่ มนัก ศึ ก ษาที่ พ านัก ภายในมหาวิท ยาลัย หลัง จากที่
มหาวิทยาลัยได้ใช้มาตรการห้ามไม่ให้ยานพาหนะส่ วนบุคคลเข้าในเขต
อาคารเรี ยน โดยรู ปแบบที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเดิ น ทางภายใน
มหาวิทยาลัยได้จะมีเ พียง การเดิ น (Walk) การใช้รถจักรยาน (Bicycle)
และ รถขนส่ งสาธารณะ/ขสมช. (Transit) ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีระบบจักรยาน
สาธารณะที่ ท างเทศบาลเชี ย งใหม่ ไ ด้จ ัด ให้ บ ริ ก ารแก่ ชุ ม ชน บริ เ วณ
ด้า นหลัง มหาวิ ท ยาลัย และในอนาคตทางมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ มี
นโยบายที่จะจัดรถจักรยานสาธารณะให้แก่นกั ศึกษา โดยตัวแปรที่คาดว่า
จะมี ผ ลต่ อ การเลื อ กรู ปแบบยานพาหนะในการเดิ นทางภายใน
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประกอบไปด้วย ระยะเวลาเดินทางของรถขนส่ ง
สาธารณะซึ่ งจะรวมระยะเวลาในการคอยและระยะเวลาเดินทางภายใน

4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลที่ ได้จากการสารวจข้อมูล นักศึ กษาจานวน 275 ตัวอย่าง
โดยเป็ นนัก ศึ ก ษาที่ พ านัก ภายในมหาวิ ท ยาลัย แยกตามเพศของกลุ่ ม
ตัวอย่างมีจานวนเพศชายร้ อยละ 59 เพศหญิงร้อยละ 41 พบว่าเพศชายมี
การใช้รถจักรยานยนต์ไปเรี ยนเป็ นหลักซึ่ งมีสดั ส่ วนร้ อยละ 48 รองลงมา
ใช้การเดินมีสัดส่ วนร้อยละ 41 ซึ่ งต่างจากเพศหญิงที่ใช้การเดิ นไปเรี ยน
เป็ นหลักคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 45 รองลงมาเป็ นการใช้จกั รยานยนต์คิด
เป็ นสัดส่ วน 30 ระดับรายได้ต่อเดื อนของกลุ่ มตัวอย่างมี รายได้ 50017000 บาทคิ ด สัด ส่ ว นร้ อ ยละ 27 รายได้ร ะหว่า ง 3,001 – 5,000 บาทมี
จานวนร้อยละ 26 การครอบครองยานพาหนะของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่ วน
การครอบครองจัก รยานยนต์คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 ซึ่ งกลุ่ ม นี้ ใช้
รถจักรยานยนต์ไปเรี ยนคิดเป็ นสัดส่ วน 41 และรองลงมาใช้การเดินไป
เรี ยนคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 38 ส่ ว นกลุ่ ม ผู ้ที่ ไ ม่ มี ก ารครอบครอง
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ยานพาหนะเข้าด้วยกัน เวลาในการเดินทางด้วยเท้า และเวลาการเดินทาง
โดยจักรยาน สาหรับตัวแปรค่าโดยสารยานพาหนะได้ถูกกาหนดในกรณี
ที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นในอนาคต
การศึกษานี้ ใช้โปรแกรม NLOGIT ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
แบบจาลอง Multinomial Logit ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทางที่แตกต่างกันในรู ปของสมการ
อรรถประโยชน์ โดยแบบจ าลองที่ เ หมาะสมและสามารถยอมรั บ จะ
พิจารณาจากเครื่ องหมายของค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรต่างๆ

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปร
ตัวแปร
เพศ (GENDER)
อายุ (AGE)
ระดับรายได้ต่อเดือน
(INCOME)
การครอบครองยานพาหนะ
(VEHICLE)
ระยะทาง(DISTANCE)
รู ปแบบทางเดินเท้า (W_TYPE)
รู ปแบบทางจักรยาน (B_TYPE)
เวลาเดินเท้า (W_TIME)
เวลาเดินทางโดยจักยาน
(B_TIME)
เวลาเดินทางโดยรถขนส่ ง
สาธารณะ (T_TIME)
ค่าโดยสารรถขนส่ งสาธารณะ
(T_COST)
Walk Constant (C_WALK)
Bicycle Constant (C_BIKE)
Transit Constant (C_Transit)
Rho Square (R2)
%Correct

5. ผลการศึกษา
5.1 การพัฒนาแบบจาลอง
การศึกษานี้ ได้ทาการพัฒนาแบบจาลองการเลือกรู ปแบบการ
เดิ น ทางบนพื้น ฐานของแบบจาลอง Multinomial Logit เพื่ออธิ บ ายถึ ง
ความน่ าจะเป็ นที่ ผูเ้ ดิ นทางภายในมหาวิ ทยาลัยที่ จะเลื อกรู ป แบบการ
เดิ นทาง ตามเงื่อนไขของอรรถประโยชน์ของทางเลื อกที่ได้กาหนดขึ้น
ดังนี้

U Walk = -3.584 - 0.113*W_TIME + 0.767*W_TYPE
U Bike = -2.662 - 0.287* B_TIME + 0.458*B_TYPE
U Transit = -0.098* T_TIME - 1.067*T_COST

(5)
(6)
(7)

โดยที่

U
= ฟังก์ชนั่ อรรถประโยชน์ของแต่ละรู ปแบบ
W_TIME = เวลาเดินทางของการเดิน (นาที)
W_TYPE = รู ปแบบของทางเดินเท้า (1 = ทางเดินเท้าปกติ, 2
= ทางเดินเท้าแบบมีหลังคา)
B_TIME = เวลาเดินทางของการใช้รถจักรยาน (นาที)
B_TYPE = รู ปแบบของทางจักรยาน (1 = เป็ นทางร่ วม, 2 =
เป็ นทางจักรยานเฉพาะ)
T_TIME = เวลาเดินทางของการใช้รถขนส่งสาธารณะ (นาที)
T_COST = ค่าโดยสารรถสาธารณะ (บาท)
การตรวจสอบความน่ า เชื่ อถื อ ของแบบจ าลองจากค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ตัวแปรเวลาในการเดิ น เวลาในการเดินทางโดยใช้จกั รยาน
เวลาการเดิ นทางด้วยรถขนส่ งสาธารณะ และตัวแปรค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นทางด้วยรถขนส่ งสาธารณะพบว่ามีเครื่ องหมายเป็ น “ลบ” แสดงถึง
เวลาการเดินทางที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้การเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางประเภท
ดังกล่าวจะน้อยลง หรื อเมื่อพิจารณาตัวแปรค่าโดยสาร พบว่าค่าโดยสาร
รถประจาทางที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้มีการเลื อกใช้รถขนส่ งสาธารณะลดลง
เมื่ อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาลองจากค่ า Rho Square (R2)
พบว่ามี ค่าเท่ากับ 0.367 และความถู กต้องโดยรวมในการทานาย (%
Correct) อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 63.9 (ดังแสดงในตารางที่ 2)

Coefficien
t
0.007
0.215

Std.
Error
0.125
0.135

Pvalue
0.953
0.111

-0.670

0.281

0.981

0.047

0.060

0.426

0.000
0.767
0.458
-0.113

0.000
0.142
0.120
0.011

0.053
0.000
0.000
0.000

-0.287

0.020

0.000

-0.098

0.008

0.000

-1.067

0.041

0.000

-3.584
-2.662
0.000

0.413
0.391
0.000
0.367
63.95%

0.000
0.000
0.000

จากข้อมูลสารวจพฤติกรรมการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
เชี ยงใหม่ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่พานักภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พบว่า ปั จจุบนั มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และการเดินเท้า เป็ นส่วน
ใหญ่ โดยการใช้รถจักรยานยนต์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 40 และใช้การเดิน
เท้า คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 42 (ดังแสดงในรู ปที่ 2) หากในอนาคตมีการ
จากัดการอนุญาตให้ยานพาหนะส่ วนบุคคลเข้าภายในพื้นที่อาคารเรี ยนจะ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมมาเลื อกใช้การเดิ นเพื่อไป
เรี ยนเพิ่มขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 17 มีการใช้รถจักรยานที่เพิ่มขึ้นอยูใ่ น
สัดส่ วนร้อยละ 24 และ การใช้ระบบรถขนส่ งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 59 (ดัง แสดงในรู ป ที่ 3) (กรณี ไ ม่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
นโยบาย/มาตรการ)
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การใช้รถจักรยานลดลงจากร้อยละ 23.75 เป็ นร้อยละ 12.01 (แสดงดังใน
รู ปที่ 4)

รูปที่ 2 การเลือกรู ปแบบการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างในปั จจุบนั

รู ปที่ 4 สัดส่ วนการเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างกรณี ลด
ระยะเวลาการเดินโดยของรถขนส่ งสาธารณะ

5.2.2 มาตรการพัฒนาทางเดินเท้ า
มาตรการพัฒนาทางเดิ น เท้าจะพิจารณาจากสถานการณ์ ที่มี
ทางเดิ นเท้าปกติ ในปั จจุบนั เที ยบกับเมื่ อมี การการปรับปรุ งทางเดินเท้า
กรณี มีการสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าตลอดทั้งเส้นทางและต่อเนื่ อง ซึ่ ง
จะเพิ่ ม ความสะดวกสบาย เนื่ อ งจากสามารถกัน แดดและฝนได้ โดย
การศึกษาได้ทาการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการ
เดินเท้า พบว่า ผูเ้ ดิ นทางเลือกที่จะใช้ทางเท้าในการเดิ นทางเพื่อไปเรี ยน
มากยิ่งขึ้ น จากเดิ มที่ใช้รูปแบบการเดิ นเท้าอยู่ที่ร้อยละ 17.19 เพิ่มขึ้ นที่
ร้อยละ 30.89 คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.70 ส่งผลให้สดั ส่ วนการ
ใช้รถจักรยานลดลงจากจากร้อยละ 23.75 เป็ นร้อยละ 19.82 ลดลงร้อยละ
3.93 และสัดส่ วนของการใช้รถขนส่ งสาธารณะลดลงจากร้ อยละ 59.06
เป็ นร้อยละ 49.29 ซึ่งลดลงร้อยละ 9.77 (ดังแสดงในรู ปที่ 5)

รูปที่ 3 การเลือกรู ปแบบการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ห้าม
ยานพาหนะส่ วนบุคลเข้าพื้นที่อาคารเรี ยน

5.2 การประยุกต์ ใช้ แบบจาลอง
การศึ ก ษานี้ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ส มการอรรถประโยชน์ ที่ ไ ด้
(สมการที่ 5, 6, และ 7) ในการทดสอบนโยบาย/มาตรการต่างๆ ซึ่ งการ
เดินทางโดยใช้จกั รยาน การเดินเท้าและรถขนส่ งสาธารณะ(รถไฟฟ้ า) จัด
ได้ว่าเป็ นการขนส่ งที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ มโดยผลการประยุก ต์ใ ช้
นโยบาย/มาตรการต่างๆ มีดงั นี้

5.2.1 มาตรการลดระยะเวลาเดินทางโดยรถขนส่ งสาธารณะ
การลดระยะเวลาเดิ น ทางรถขนส่ ง สาธารณะ สามารถ
ดาเนิ นการได้ด้วย การปรับปรุ งเส้นทางระบบรถขนส่ งสาธารณะให้ มี
ระยะทางที่ส้ ันลงหรื อการจัดจานวนเที่ยววิ่งให้มีความถี่มากขึ้ นกว่าเดิ ม
ซึ่ งการศึ ก ษานี้ ได้ก าหนดให้ ร ะยะเวลาการเดิ น ทางด้ว ยระบบขนส่ ง
สาธารณะ ลดลงจากเดิ ม ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 10, 20, 30, 40 และ 50
ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่าถ้ารถขนส่ งสาธารณะสามารถเดิ นรถด้วย
ความเร็ วมากกว่าเดิมจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้รถขนส่ ง
สาธารณะจากเดิ ม ร้ อ ยละ 59.06 เพิ่ ม ขึ้ น มาเป็ นร้ อ ยละ 79.30 คิ ด เป็ น
สัด ส่ วนการใช้รถขนส่ งสาธารณะที่ เ พิ่ม ขึ้ นถึ งร้ อยละ 20.24 ส่ งผลให้
สัดส่ วนการเดินเท้าลดลงจากร้ อยละ 17.19 เป็ นร้อยละ 8.69 และสัดส่ วน

รู ปที่ 5 สัดส่ วนการเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางกรณี พฒั นาทางเดินเท้า
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5.2.3 มาตรการสร้ างทางจักรยานเฉพาะ

เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 59 เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่มีความรวดเร็ ว

มาตรการสร้างทางจักรยานเฉพาะจะพิจารณาจากสถานการณ์
ที่ มีทางจัก รยานปั จจุบนั ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นทางร่ วม (จัก รยานใช้ร่วมกับ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์) และเมื่อมีการพัฒนาทางจักรยานโดยสร้ าง
ให้เป็ นทางวิ่งเฉพาะ จะพบว่า สัดส่ วนการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการ
ใช้จกั รยานมีการเพิ่มขึ้ น จากเดิ มที่ร้อยละ 23.75 โดยเพิ่มขึ้ นเป็ นร้ อยละ
33.00 คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 ส่ งผลให้สัดส่ วนรู ปแบบการ
เดินลดลงจากจากร้อยละ 17.19 เป็ นร้อยละ 15.11 โดยลดลงร้อยละ 2.08
และสัดส่ วนของการใช้รถขนส่ งสาธารณะลดลงจากร้ อยละ 59.06 เป็ น
ร้อยละ 51.90 โดยลดลงร้อยละ 7.16 (ดังแสดงในรู ปที่ 6)

ในการเดินทาง
การประยุก ต์ใ ช้แ บบจ าลองเพื่ อ ก าหนดมาตรการเพิ่ ม เติ ม
หลัง จากการห้ า มยานพาหนะส่ ว นตัวเข้า ในพื้ น ที่ อ าคารเรี ย น พบว่า
มาตรการลดระยะเวลาการเดิ นทางโดยรถขนส่ งสาธารณะ จะทาให้ผู้
เดิ นทางเลื อกใช้รถขนส่ งสาธารณะเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 20.24 (กรณี ลดเวลา
เดิ น ทางโดยรถขนส่ ง สาธารณะจากเดิ ม สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50) ส าหรั บ
มาตรการพัฒนาทางเท้าทาให้สัดส่ วนการเดินเพิ่มขึ้นร้ อยละ 13.70 และ
มาตรการสร้ างทางจัก รยานเฉพาะจะส่ งผลให้สัด ส่ วนการใช้จกั รยาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25
สาหรับนโยบาย/มาตรการที่ นาเสนอในงานศึกษานี้ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ทุกสถาบันการศึกษา ซึ่ งแนวทางในการดาเนิ นแผน
นั้น ขึ้ น อยู่ก ับ ความยาก/ง่ า ย งบประมาณของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในการ
ดาเนิ นการ รวมถึงมาตรการลดระยะเวลาเดินทางของรถขนส่งสาธารณะ
นั้นควรจัดอยู่ในแผนการดาเนิ นงานระยะสั้นซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้
ทันที ขณะที่การพัฒนาทางจักรยาน และการปรับปรุ งทางเท้าจาเป็ นต้อง
ใช้งบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้าง
ทั้งนี้งานวิจยั นี้ ได้เน้นศึกษารู ปแบบการเดิ นทางเฉพาะสาหรับ

รูปที่ 6 สัดส่วนการเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางกรณี สร้างทางจักรยาน
เฉพาะ

นัก ศึ ก ษาที่ พ านัก ในเขตมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เ ท่ า นั้น อย่า งไรก็ ต าม
ผูส้ นใจสามารถนาแนวทางการศึ กษานี้ ไปประยุกต์ใช้สาหรั บนักศึ กษา
และบุคลากรที่พานัก ภายนอกเขตมหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ เพื่อให้ท ราบ

6. สรุปและข้ อเสนอแนะ

พฤติกรรมในการเดินทาง รวมถึงนโยบาย/มาตรการ เพิ่มเติม เพื่อส่ งเสริ ม

การศึกษานี้ ได้ทาการศึกษาพฤติก รรมการเลื อกรู ปแบบการ

ให้เกิดการเดินทางอย่างยัง่ ยืนในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

เดิ น ทางของนัก ศึ ก ษาที่ พ านัก ภายในมหาวิ ท ยาลัยเชี ย งใหม่ โดยเป็ น

เอกสารอ้ างอิง

การศึกษาถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง และพัฒนา
แบบจาลองการเลื อกรู ปแบบการเดิ น ทางภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

[1] ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา สานัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่,รายงานสถิติ
จานวนนักศึกษา, เว็ปไซต์ :
https://www3.reg.cmu.ac.th/report/student_9.php
[2] งานประ ช าสั ม พั น ธ์ ก องก ล าง ส านั ก งานมห าวิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, เว็ปไซต์ : http://www.prcmu.cmu.ac.th/
[3] T. Limanondetal et al. “Travel behavior of university students who
live on campus : A case study of a Rural university in Asia”
TransportPolicy Vol. 18, P.163–171,2011

ตามแผนนโยบายปรับปรุ งทางกายภาพและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ มี ก ารจ ากัดการใช้ย านพาหนะส่ ว นบุ ค ลคลเข้า ภายในพื้น ที่
อาคารเรี ยน โดยผลการศึกษาพบว่าปั จจัย ได้แก่ การปรับปรุ งทางเดินเท้า
การสร้ างทางจัก รยานเฉพาะ ค่าโดยสาร และเวลาการเดิ นทางโดยรถ
ขนส่งสาธารณะ เวลาเดินทางด้วยเท้าและรถจักรยานนั้น เป็ นปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญ
ผลของการใช้มาตรการห้ามยานพาหนะส่ วนตัวเข้ามายังพื้นที่
อาคารเรี ยนพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกใช้

[4] J. Zhou “Sustainable commute in a car-dominant city: Factors

การเดินเพิ่มขึ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 17 มีการใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้น อยู่

affecting Alternative mode choices among university students”
Transportation Research Part A 46, P.1013–1029, 2012

ในสัดส่ วนร้อยละ 24 และ การใช้ระบบรถขนส่ งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น คิด
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[5] K.E. Whalen et al. “Mode choice of university students commuting
to school and the role of active travel” Journal of Transport
Geography 31 ,P.132–142 , 2013
[6] Naveen Eluru Vincent Chakour Travel mode choice and transit
route choice behavior in Montreal: insights from McGill
University members commute patterns

290

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Bangkok Taxi Probe’s Big Data Processing for Traffic Hotspot Analysis and
Visualization Using the Apache Hadoop Distributed System
Paper Identification number: AYRF15-050
Saurav RANJIT1, Masahiko NAGAI1, 2, Apichon WITAYANGKURN1, 2
1

Department of Remote Sensing and Geographic Information Systems,
Asian Institute of Technology, Pathum Thani, Thailand
Email: ranjitsaurav@gmail.com, nagaim@ait.asia, apichon@iis.u-tokyo.ac.jp
2

Center for Spatial Information Science,
The University of Tokyo, Japan
E-mail: NAGAIm@iis.u-tokyo.ac.jp, apichon@iis.u-tokyo.ac.jp

Abstract
Probe Taxi have been operated in the Bangkok since the July of 2012 by Toyota Tsusho Electronics
(Thailand) Co. Ltd. Approximately 10,000 probe taxi are utilized for the real time traffic information
monitoring and it provide the meaningful information of the traffic condition in the region such as travel flow
information. GPS devices have been installed in the probe taxies to collect spatial and temporal information
every 3 to 5 seconds along with other necessary information. It provides the real time traffic information by
calculating the spatial and temporal information of these probe taxies. The spatial information includes the
latitude and longitude location of the taxies; on the other hand the temporal information includes the UNIX
epoch time. At the same time, the other information such as device ID, speed, direction, taximeter, taxi engine
state and dilution of precision is collected from probe taxis. The device ID is the International Mobile Station
Equipment Identity also known as IMEI that has unique ID. The main challenge of this study is to handle big
data. Approximately 50 million of data is being collected every day with the file size of 3.5 giga byte. To
process this big data, it takes lots of time and resources. Also, extract relevant information from this big data
is another challenge along with the filtering out of irrelevant and error data. The objective of this study is to
find the suitable method to process the big data and produce the relevant information such as traffic hotspot
along with the proper visualization of GPS data. Apache Hadoop Distributed System is used to process the
big data with Java based programming to perform the operation. The Apache Hadoop software library is a
framework for distributed computing of large data across clusters of computers using programming models.
It is designed to scale up from one machine to hundreds of machines, each offering local computation and
storage.

Keywords: Global Positioning System (GPS), Big Data, Distributed Computing, Apache Hadoop
Distributed System, Map-Reduce
The spatial information included the taxis
latitude and longitude information and the temporal
information includes the epoch time. Along with
these the other information includes the device id,
speed, direction, taxi meter change, taxi engine state
and dilution of precision.The device id is the
International Mobile Station Equipment Identity
also known as IMEI. These device ids are unique to
each other and ideally no two devices can have same
IMEI number. Latitude and Longitude is in the
WGS84 datum.
The data are collected between the intervals
of 3 to 5 sec by each operating device and is stored
in the cloud server from where the data can be used
for the processing in real time as well as for

1. Introduction
Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co.,
Ltd (TTET) provides the real traffic information of
the Bangkok and some other provinces in Thailand.
Toyota Tsusho Electronics Thailand has installed
about 10,000 GPS devices in the Taxis and about
200 GPS devices in the Trucks that are operated in
the Bangkok since the July of 2012. These GPS
devices installed in the Taxies of the Bangkok
provided spatial and temporal information every 3 to
5 second along with other necessary information.
The real time traffic information is provided by the
spatial and temporal information of theses taxis in
Bangkok.
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processing the historical data. These raw data are
processed to provide the meaning full information of
the traffic condition in the region such as travel flow
information, congestion information, best routes etc.
This information collected and then processed is
very much necessary for the intelligence
transportation system.

receiver and location where the positioning
information has been taken. Highly sophisticated
GPS receiver is capable is of giving high accuracy
within the meter range whereas the low cost receiver
can give the accuracy from 10 meter to 30 meter in
range. Location also plays the key factor in the
accuracy of the GPS data. In open field area where
there is not much interference of the outside world,
GPS data is more accurate and precise as compared
to the urban area where there are high rise building
blocking the GPS receiver from getting the proper
signal.

Big data and Data mining
The amount of data is increasing every day
whether the data is structured data from any sensors
etc. or unstructured data such as e-mails being sent.
Every day new data sets is being piling up in the data
warehouse for processing. Big data refers to the
collection of data in a large scale such that it
becomes so complex and difficult to the handle using
traditional data management tool. Hence the big data
usually will have the data set with size that is beyond
the ability of traditional tool to store, process,
analyzed.
The main challenge of the “big data” is the
storage of the data, analysis of the data, retrieval of
the relevant information and sharing information
that has been obtained. As mentioned earlier the big
data means the size of the data is huge that is difficult
to handle with traditional data management tool. So
the first problem associated with the big data would
be the storage facilities of such data. In such case a
cloud data ware house is needed for the storage of
big data. Secondly, since the size of the data is big
processing time for such big data would be large as
well. Larger the data size, more time it would take to
process it. For the real time processing and also
processing the historical data it would be difficult to
process the big amount of data. To take the measure
a distributed system would be need to process and
get the relevant information such that information
could be retrieved in real time or near real time
situation. Only after such process, information from
big data can be decimated for meaning full uses.

Probe Car Data
Probe car data is the data that has been
transmitted via communication channel from the
GPSdevice that has been fitted in the Car. The data
could be position, speed, direction, and timing
information from the device that is being driven.
These probe car data are essential source of
information for the intelligence transportation
system as it can provided real time information. The
log of these data can be used to evaluate the
historical data and get the information from
historical data too.

Global Positioning System
Global positioning system (GPS) is a space
based satellite navigation system which provided
positioning and the timing information anywhere in
the world. Hence the GPS data is the position in term
of latitude and longitude and the timing of that.
Along with these, GPS can also provide information
like speed and direction in case the GPS receiver is
placed on the moving platform. The moving
platform can be anything from vehicle like cars,
buses, UAV or any aircraft. The accuracy of the
positioning depends upon the type of the GPS

Fig. 1 TSquare Project (Toyota Tsusho Electronic
(Thailand) Co., Ltd)
Fig. 2 shows project from Toyota Tsusho
Electronic (Thailand) Co., Ltd. The name of the
project is TSquare, which utilizes the probe GPS
data to provide traffic information in near real time.
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Owusu, Francis Afukaar and B. E. K. Prah, 2006).
The source of data generated not only by the users
and applications but also “machine- generated,” and
such data is exponentially leading the change in the
Big Data space. Dealing with big datasets in the
order of terabytes or even peta bytes is a challenging.
In Cloud computing environment a popular data
processing engine for big data is HadoopMapReduce due to ease-of-use, scalability, and
failover properties. (Padhy, 2013).

3. Methodology
Data Source
The taxi probe data is collected 3 to 5
seconds from each device. An average of 50 million
records is being collected each day with the average
file size of 3.5 giga byte. The data parameter are
obtained from the taxi probe are as follows.

Fig. 3 Prove Vehicle Working
Fig. 2 shows the working of GPS probe
devices. GPS satellite is used for the positioning and
timing information along with other information like
speed, direction etc. of the vehicles. This
information are collected and transmitted via cellular
network to the data center. The data collected are
then processed to provide the relevant information.

Table 3 Sample Probe Data
ID

2. Literature Review
Barry Storey, Robert Holtom (2003) used
the GPS device for the traffic monitoring. The main
reason of this GPS device installation was for
security system, fleet racking, and satellite
navigation. Location, speed, direction etc were being
reported by the tracking devices are regular interval
of time, which the ignition of the vehicle is switched
on. The system was primarily designed for real time
application but the use if the historical data recorded
from these tracking devices has been growing and is
being used for the transport and traffic monitoring
uses. The number of vehicle used stands around
70,000. Collection information from 70,000 GPS
device would generate huge spatial database in the
course of time. A system for handling such big data
is required as conventional system is not efficient
and fast enough to handle big data. Travel time,
average speed etc can be determined from the probe
vehicle. The probe vehicle is mostly used for the
study of travel time. Though these techniques seem
very simple, their implementations tend to be quite
labor intensive. The data collected from GPS will be
huge and number of records collected within the
short interval of time is very high. GPS device can
record 100 gps point in every one second to 1 gps
point in one second depending upon the type of gps
used. Hence reference, storing and retrieving the
GPS data have become very much essential (Joseph

IMEI

Latitude Longitude Speed Direction

1 10015646

13.749

100.553

42

208

2 10015646

13.749

100.553

40

210

3 10015646

13.749

100.552

32

210

4 10015646

13.749

100.552

38

210

5 10015646

13.749

100.551

36

210

Table 4 Sample Probe Data
Error Acceleration Meter Time Stamp

Data Source

0

0

0

1388509240

9

0

0

0

1388509245

9

0

0

0

1388509250

9

0

0

0

1388509255

9

0

0

0

1388509258

9

 IMEI Number: International Mobile Station
Equipment Identification (IMEI). The IMEI is the
unique identification number given to each
mobile device. The IMEI is only used to identify
the device.
 Latitude / Longitude : The latitude and longitude
of the taxi position.
 Speed / Direction : Speed and direction of the
moving taxi
 Error : Error is calculated from geometric dilution
of precision (GDOP). GDOP shows the affect of
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geometry of the satellite on the positioning
accuracy. The ideal value of GDOP is 1 which
gives the correct positioning. For our case the
higher value of GDOP are rejected and not
recorded.
Acceleration : This parameter shows the status of
the taxi engine On/Off condition. The value of
acceleration is 0 or 1 i.e. on/Off.
Meter : Meter shows the status of the taxi. The
value of meter is 0 or 1. The value 0 shows the
taxi has not been used and value 1 show the taxi
is being used by the customer.
Time stamp : Time stamp recorded is the UNIX
epoch time stamp. UNIX time is the time system
which is described as number of seconds elapsed
since 00:00:00 coordinated universal time, 1
January 1970.
Data source : Data source defines the type of
device that is sending the spatial and temporal
information.

Hadoop Distributed File System (HDFS) for it to be
processed and analyzed. HDFS is the primary storage
location of Hadoop Distributed System.
The HDFS has two types of node being operated.
First is the Name Node, which is known as master, and
the other is the Data Nodes also known as slave or worker.
The name node manages the file system of HDFS and
regulates access to files within. The data node on the other
hand manages the data that are run on them. Each data
node is assigned a set of job by the name node to perform.
Configuration of Hadoop on machine depends upon the
type of machine that is being used i.e. weather the
machine is name node or data node. There is only one
name node and several data node depending upon the
requirement. The software framework of Hadoop is the
Map Reduce.

The total of 11 parameters is recorded from 3 to 5
seconds from 10k taxi probe and stored. Data are
collected for each day starting from 00:01 am to
12:00 pm. Table 1, 2 shows the sample GPS data that
has been collected.

Apache Hadoop Distributed System
The Apache Hadoop is the open source
software for distributed computing. Hadoop is a
software library that allows the processing if huge
data set across clusters of computers using simple
programming.
The Hadoop configuration in Distributed
Mode requires minimum of five parameters to be
configured. The parameters are as follows.






Fig. 4 Hadoop Architecture
Fig. 3 shows the Hadoop Map Reduce
architecture. Map Reduce task is implemented using Java
Programming language. Map Reduce framework works
on <key, value> pair. Map Reduce views the input as set
of <key, value> pair and generates the output as another
set of <key, value> pair. In the Map task of Map Reduce,
IMEI ID and Unix epoch time is taken as the key while
latitude, longitude and taximeter serves as the value. In
the Reduce task of Map Reduce, IMEI is taken as the key
while other relevant information is servers as value. The
key value pair during both Map and Reduce operation can
be changed depending on the requirement and
information that needs to be produces from the taxi probe
data. Both Map task and Reduce task involves removing
of error taxi probe data as well. Filtering out the irrelevant
data from the big data is done both in mapping process

Hadoop Environment
Hadoop core
Hadoop Distributed File System
Hadoop Map Reduce
Master / Slave configuration

A1l these parameter need to be configured
in each of the cluster depending upon the type of
cluster i.e. master or slave.To process the big gps data,
a UNIX based operating system in 5cluster of machine is
used. The number of cluster / machine can vary
depending upon the data size. The pre-requisite tool
includes Java Development Kit (JDK 1.6 or higher),
Apache Hadoop version r1.2.1, Secure Shell and Eclipse
Integrated Development Environment. The probe taxi
data, which is in CSV format, needs to be stored in the

and also in reducing process.
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Data Filtering

The data filtering is done to remove the
error data from the big data set. The data
filtering is done in both Map and Reduce phase
of distributed processing. Following the filtering
of the error data we can extract the relevant
information from the big probe data set. Figure 4, 5
shows the flow chart of the overall processing the
GPS big data.

Fig. 6 Hadoop Reduce Process
Hotspot analysis in the region of interest in time
series for average speed
“Hotspot is defined as the region or a place
which has more interest, activity than other region or
place”. Analysis of hotspot in the region of interest
in time series, we first divide data into each day. In
the grid based data analysis, the study area is divided
into a gird. In each grid various hotspot analyses are
performed. Analysis is done in hadoop Map Reduce
following the data filtering. Each day data is further
divided into data for each hour giving us total of 24
data sets for each day. Now the grid size of 500x500
meter is generated for each hour data. Each grid is
assigned with a unique and fixed hash code. Each
latitude and longitude data is also assigned with the
hash code. Average speed is computed from the data
set for each hour. The average speed computed is
mapped with the grid by comparing the hash code
from both grid and latitude/longitude. Finally the
result is visualized on the Map using the Google Map

Fig. 5 Hadoop Map Process
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API in time series. The process is repeated for
different date of interest like January 1st, normal
working day etc. The flow diagram for hotspot
analysis is shown in fig. 6.

simple query which included selecting individual
imei or selecting number of unique imei count to
more complex query which included different
attributes, grouping, sorting clause added in the
query. The test showed that as the query became
more complex the performance of the Hadoop
system was better than that of the MySql. For the
case of MySql, the execution time for the simple
query was lesser as compared to the Hadoop system.
But as the query became more complex with
parameters and attributes added in the query the
execution time in MySql exceeded than that of
Hadoop System. The reason for Hadoop/Hive to
have more execution time than that of MySql for the
simple queries is that, for Hadoop/Hive has start up
time to prepare for the execution of the query. The
hadoop needs to create the Java Virtual Machine
before it starts the Map Reduce process, which takes
some time to complete. The very reason is the result
in which the MySql execution time was faster than
that of Hadoop/Hive. But as the queries became
complex then Hadoop performance was better than
MySql.
Data parameters were validated for filtering
out of the error data. This includes validation of the
each data row, followed by validation of various
parameters in the data row. The validation was done
with the known value of parameters. This included
the error IMEI, meter, acceleration, data source,
DOP and latitude longitude parameter. The data
were also filtered for duplicate data i.e. data which
have same IMEI and same time stamp and duplicate
position data i.e. data row with same latitude and
longitude with previous data row. Figure 7, 8 shows
the GPS probe data without filtering and with
filtering.

Fig. 7 Hotspot Analyses in Time Series
for Average Speed

4. Result
The use of Apache Hadoop Distribution
System, processing time of the big data has been
reduced. Filtering of error data using the
programming logic during the Map Reduce
operation will make result and visualization more
accurate. The visualization of the probe data further
can be analyzed for the traffic movement on a
particular day, week or a month. With the fast
processing and error minimization we obtained
traffic information as of Traffic Hotspot in terms of
quickly from the historical data.
The evaluation of hadoop distributed system
as compared with the other system was done by
comparing the processing speed. The evaluation was
done on the same system (i.e. Mac Mini Server) in
order to make the result comparable and accurate.
For the evaluation hadoop-processing speed was
compared with other systems i.e. MySql. Different
queries were tested on these systems and the
processing speed was measured. For the hadoop
query hive was implemented. For query as “select
count(imei) from table;” Hadoop/Hive took 51
second where MySql took 0.25 second. Similarly for
query select imei, sum(speed)/count(imei) from
table where imei = '10012313' group by imei;”
Hadoop/Hive took 88 seconds whereas the MySql
tool 139 second. The evaluation was done from the
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with average speed less than 20 km/hr, green color
represented the region with average speed between
20 km/hr to 40 km/hr and blue color represented the
region with average speed greater than 40 km/hr.
The average speed representation was finally
overlaid on Map for the visualization.
The Fig. 9 shows the average speed for the
26 December 2013 in time series. From the map we
can see that the average speed during the early
morning was high at most of the area. But as the time
increase the average speed tends to decrease and is
low during the morning and evening rush hour.
When we see low average speed it means there is
high density of vehicle at that particular moment.
Hence we can see the hotspot as in terms of low
average speed in the core Bangkok during the
morning rush hour. The Figure 10 shows the average
speed for the 1 January 2014 in time series. On 1
January we can see that average speed was high in
most of the area throughout the day. This shows
there is not much density of vehicle during holidays
(New Year) as compared to the normal working
days.

Fig. 8 GPS Probe Data with Error

Fig. 9 GPS Probe Data withot Error
Following the filtering out of error data, the
analysis of hotspot in terms of average speed was
done for each hour on a various days, which included
data as 26 December 2013, 1 January 2014, 15
January 2014 and 21 July 2014. The dates were
chosen for the analysis of the hotspot, such that each
day event was different than that of the other day. 26
December 2013 is the working day just after
Christmas, 1 January 2014 was the holiday for New
Year, and 15 January 2014 was the working day with
event going on in the various parts of Bangkok and
finally 21 July 2014 was the normal working day.
For the analysis the average speed was divided into
three categories depending upon the value of the
average speed. The red color represented the region

Fig. 10 Average Speed Map for Bangkok on Dec
26, 2013 in Time Series
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Fig. 11 Average Speed Map for Bangkok on Jan
1,2014 in Time Series

Fig. 12 Average Speed Map for Bangkok on Jan
15,2014 in Time Series

The Fig. 11, 12 shows the average speed for
the 15 January 2015 and 21 July 2014 in time series.
From the map we can see that the average speed
during the early morning was high at most of the
area. But as the time increase the average speed tends
to decrease and is low during the morning rush hour
and evening rush hour. We can see the hotspot as in
terms of low average speed in the core Bangkok
during the morning rush hour and evening rush hour.
The behavior of average speed at different time
series is similar with the data of 26 December 2013,
which is also the normal working day.

Fig. 13 Average Speed Map for Bangkok on Jul
21,2014 in Time Series

5. Conclusion
With the utilization of distributed
computing we are able to achieve faster computing
performance as compared to the traditional system.
In case of traditional system, storage of the data,
analysis of the data, retrieval of the relevant
information and sharing information is the major
challenge along with the performance time. In case
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of the MySql queries for information retrevial, the
processing time would increase as infromation we
extract gets more complex with many parameter
added in the query. Introducing the distributed
system using Hadoop technology, the computing
power has been enhanced with relatively low cost.
One major advantage of the distributed computing is
that, it is very much well adapted with the horizontal
scaling i.e. adding more machine to the pool of
resource, enhanced the processing power even
further. With this processing power and the
availability of the taxi probe big data, we are able to
utilize these data for various purposes. Furthermore
with the removable of error from the big data source
and visualization of the data, we were able to
understand and get clear picture of the actual traffic
pattern in the Bangkok region. Finally we process
the data to get traffic information in the Bangkok
region. Starting with the hotspot identification, in
which we find the hotspot in terms of average speed.
From the result of hotspot analysis we could
see there is difference in term of average speed
during the workdays and during the holidays. For
workdays, which are 26 December 2013 15 January
2014 and 21 July 2014, we observed that the average
speed was lower during the morning and evening
rush hour in most of Bangkok region, which
indicated the presence of high traffic volume on
those periods. On the other hand during the holiday
i.e. on 1 January 2014 had relatively higher average
speed as compared with the working days indicating
low traffic volume. Furthermore we can analysis the
hotspot for every area in the region using the gridbased analysis and without the requirement of the
detail GIS database. In case we use the GIS database,
we need to perform Map matching process. This
would exclude many points evaluation during the
process of Map matching.
Hence this study helps us understand the
concept of spatial Big Data and the utilization of
such Big Data for actual application. The main point
of this study is to create a prototype for handling
spatial big data for which could be utilize for the data
not just for one month but to the data for years, two
years and many more.
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บทคัดย่ อ
สภาพปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนภายในจังหวัดเชี ยงใหม่และทัว่ ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่ามี
อัตราการบาดเจ็บและอัตราการเสี ยชี วิตเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุทางถนนในจังหวัดเชี ยงใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยร้ อยละ 22.5 และ 16.5 ต่อปี ตามลาดับ ซึ่ ง
อุบตั ิเหตุดงั กล่าวเกิดขึ้นจากหลายปั จจัยเสี่ ยง ทั้งด้านสภาพถนนที่เป็ นอันตราย สภาพรถที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่เสี่ ยงต่อการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะปั จจัยเสี่ ยงด้านพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ ซึ่ งถึ งแม้ว่าในปั จจุบนั ได้มีการรณรงค์และเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่ผใู้ ช้
รถใช้ถนน แต่ปัญหาอุบตั ิ เหตุท างถนนยังไม่ มีแ นวโน้มที่ จะลดลงจนเป็ นปั ญหาของสังคม งานวิ จยั นี้ มุ่ งเน้น ศึ กษาวิ เ คราะห์ ถึงต้น ตอสาเหตุ ของ
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนน โดยทาการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของผูใ้ ช้รถใช้ถนน การศึกษาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนถือเป็ นแนวทางการศึกษาความปลอดภัยทางถนนแนวทางใหม่ ซึ่ งมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยให้
กลายเป็ นพฤติกรรมที่ยงั่ ยืน งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการสารวจข้อมูลทัศนคติและความคิดเห็ นใน 3 ประเด็นพฤติกรรม
เสี่ ยงในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ อันได้แก่ การขับขี่ภายหลังดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ การขับรถเร็ วเกิ นกว่ากฎหมายกาหนด และการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) มาเป็ นกรอบในการศึกษาเปรี ยบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติการรับรู้ถึงปั จจัยเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุทางถนน และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ทฤษฎี น้ ี จะแยกศึกษาพฤติกรรมจาก 3 องค์ประกอบได้แก่ ทัศนคติ
ต่อการกระทาพฤติกรรม การคล้อยตามของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การศึกษานี้อาศัยการสัมภาษณ์แบบสอบถาม
และการประชุมกลุ่มย่อย ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของระดับของการยอมรับได้ต่อพฤติกรรมเสี่ ยง และทัศนคติและการรับรู ้
ของปั จจัยเสี่ ยง ผลการศึกษาจะช่วยแจกแจงถึ งสาเหตุทาไมผูใ้ ช้รถใช้ถนนถึงมีวฒั นธรรมการขับขี่ที่เสี่ ยงต่ออันตราย ช่วยแสดงถึ งระดับการยอมรับได้
ของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ ยง และช่วยหน่ วยงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ ยวข้องในการเสนอแนะแผนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อที่ จะเปลี่ ยน
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่เป็ นอันตรายได้ตามเป้าหมาย

คาสาคัญ: ความปลอดภัยทางถนน, พฤติกรรมความปลอดภัย, ทัศนคติ, วัฒนธรรมความปลอดภัย, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
Abstract
Road traffic accidents have been a major problem in Thailand and Chiang Mai for many years. Specifically, in 2012-2013 the injury and
fatality rates due to road accident in Chiang Mai were increased by 22.5% and 16.5% per year, respectively. Such road accidents are typically caused
by three factors including hazardous roads, unsafe vehicles, and risk driving behavior. Although there are currently a great variety of road safety
campaigns and awareness-raising strategies to risk driving behavior, which is the most pertinent factor, road traffic accidents still remain high and
become a social issue. This paper aims at examining traffic safety culture of road users, which is a groundbreaking paradigm to sustainably build safe
driving behavior. The study evaluates traffic safety culture on three risk behaviors: drunk driving, over speeding, and seatbelt violation. This study
applies the Theory of Planned Behavior to determine the relationship of safety attitude and perception of risk factors and safety behavior. This concept
takes into account three parts including attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control. The study conducts interview
surveys and informal meeting to gather information about safety attitudes and behaviors and analyzes the relationship between safety attitudes and
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perception and safety behavior. The results of this study will elucidate why road users perform risk behaviors, whether the road users and the public
accept such behaviors, and how the relevant authorities should advocate road safety plans in order to actively change the unsafe driving behavior.

Keywords: Road safety, Safe behavior, Attitudes, Safety culture,Theory of Planned Behavior
ถนนในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
วัฒ นธรรมความปลอดภัย ของผู้ใ ช้ร ถใช้ถ นนและเสนอแนะแผน
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้องตรงกลุ่มเป้ าหมาย
ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุและเป้ าประสงค์ในเขตเทศบาล
นครเชี ยงใหม่

1. บทนา
ในหลายปี ที่ ผ่า นมา งานวิ จ ัย ด้า นความปลอดภัย ทางถนน
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุและสาเหตุปัจจัยทางด้าน
คนที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ เ ชิ ง สถิ ติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายหรื อ
มาตรการในการบังคับให้เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมได้มีอย่าง
แพร่ หลายในต่างประเทศ
ในประเทศที่ประสบความสาเร็ จในด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ได้อาศัยแนวคิดเรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้
ถนนที่ปลอดภัย (Change behavior) ให้กลายเป็ นพฤติกรรมที่ปลอดภัย
ที่ยงั่ ยืน (Sustain behavior) โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนให้แก่ผูใ้ ช้รถใช้ถนน วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road
Traffic Safety Culture) นับเป็ นแนวทางใหม่ในการศึกษาแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิ เ หตุทางถนน ซึ่ งอาศัยแนวคิ ดในการปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ แ ละ
ความคิดความเชื่ อของผูใ้ ช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนที่ปลอดภัยและสร้างให้เกิดเป็ นบรรทัดฐานทางความปลอดภัย
ของสังคมสาหรั บประเทศไทยนั้นการศึ ก ษาเกี่ ยวกับปั จ จัยด้ า นคน
ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการเกิ ดอุบตั ิ เหตุทางถนนนั้น ยังมี อ ยู่
อย่างจากัด และงานวิจยั ในประเทศไทยยังไม่ค่ อยได้ให้ความสนใจ
และความสาคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเท่าที่ควร
จากรายงานสถิ ติ ค ดี อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรของส านัก งานต ารวจ
แห่ งชาติ ปี 2557 อุบตั ิเหตุที่มีสาเหตุอนั เนื่ องมาจากบุคคลเกิ ดจากการ
ขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และการเมาสุ รา อุบตั ิเหตุการจราจร
เหล่ านี้ ถื อเป็ นปั ญหาส าคัญระดับชาติ เนื่ องจากได้ก่ อให้ เ กิ ด ความ
สู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สิน ซึ่ งการคาดเข็มขัดนิ รภัยเป็ นส่ วนหนึ่ งที่
สามารถลดความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ
จังหวัดเชี ยงใหม่ถือเป็ นจังหวัดที่มีความแตกต่างทางเชื้ อชาติ
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ โดยเฉพาะการมีนกั ท่องเที่ยวเข้า
มาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด เป็ นจ านวนมาก รวมถึ ง ประชาชนที่ อ ยู่ ใ น
จังหวัด ทาให้มีก ารเพิ่ ม ขึ้ นของยานพาหนะภายในจังหวัดส่ งผลต่อ
จานวนการเกิ ดอุบ ตั ิ เ หตุที่ เ พิ่ม ขึ้ น ดังนั้นวัฒนธรรมความปลอดภัย
การจราจรจึงมี ความสาคัญในการปรับปรุ งความปลอดภัยทางถนน ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั การ
สร้างนโยบายจากหน่ วยงานการขนส่ ง จากปั จจัยทางสังคมให้มีความ
เชื่ อว่าพฤติกรรมความปลอดภัยเป็ นวัฒนธรรมที่ พึงปฏิ บตั ิ ในสั งคม
งานวิจยั นี้ จึงศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของผูใ้ ช้รถใช้

2 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนน (Traffic Safety
Culture)
วัฒนธรรมเป็ นองค์ประกอบอันสาคัญยิ่งของมนุ ษย์ จนทาให้
สั ง คมมนุ ษ ย์ ไ ด้ ชื่ อว่ า "สั ง คม-วัฒ นธรรม" (Socio-Cultural) ซึ่ ง
หมายความว่า สังคมจะมีวฒั นธรรมเป็ นตัวกาหนดสภาพหรื อลักษณะ
ของสังคม โดยวัฒนธรรมจะเป็ นแบบแผนการปฏิบตั ิ ในการดารงชี วิต
และการดาเนิ นชี วิตของคนในสังคม รวมถึงเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
หรื อความประพฤติของมนุ ษย์ในแต่ละสังคมดังนั้นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนถื อว่าเป็ นความเข้าใจร่ วมกันและเป็ นการกระทาที่
เป็ นนิ สัยต่อความเป็ นจริ งที่ผขู ้ บั ขี่ปฏิ บตั ิต่อกันภายในสภาพแวดล้อม
การจราจรในแต่ละพื้นที่ [7]
การศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Traffic Safety
Culture) ได้มี ใ นหลายประเทศ เช่ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าโดย
มูลนิธิ AAA (AAA Foundation for Traffic Safety) ได้ศึกษาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นเพื่อสร้ างค่านิ ยมด้านความปลอดภัย
ทางถนน ส่ งเสริ มให้สงั คมเป็ นสังคมที่มีความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้าง
เสริ มให้เกิ ดความตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัย งานวิจยั
ดังกล่าวได้ทาการสารวจวัดระดับค่านิ ยมด้านความปลอดภัยทางถนน
ครอบคลุมทั้งประเทศ และภายหลังได้มีการดาเนิ นการสารวจวัดระดับ
ค่านิ ยมด้านความปลอดภัยทางถนนต่อมาทุก ๆ 3 ปี
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ผลงานวิ จ ัย ได้ พ บว่ า ประชาชนรั บ รู้ ถึ ง พฤติ ก รรมเสี่ ยงที่

แน่ ว แน่ แ ละพยายามมากเพี ย งใด ความเป็ นไปได้ที่ บุ ค คลจะกระท า
พฤติกรรมสาเร็ จก็มีมากเท่านั้น

ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ที่ น้ อ ยลง และการเปลี่ ย นไปของการยอมรั บ ใน
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง นอกจากนั้น จากการส ารวจข้อ มู ล ครั้ งล่ า สุ ด พบว่ า
ประชาชนมีความคาดหวังกับความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้ น โดย
ผลงานวิจยั ได้สรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญ ตัวอย่างเช่น
ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
การรับรู้ถึงระดับความปลอดภัยทางถนน
การเปรี ยบเทียบระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในประเด็นเมา
สุราขณะขับขี่
- การเปรี ยบเที ยบระหว่างทัศนคติและพฤติ กรรมในประเด็ น
การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
- การเปรี ยบเที ยบระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในประเด็น
การขับรถด้วยความเร็ วสูง
- การเปรี ยบเที ยบระหว่างทัศนคติและพฤติ กรรมในประเด็ น
การฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร
- การเปรี ยบเที ยบระหว่างทัศนคติและพฤติ กรรมในประเด็ น
การง่วงนอนขณะขับขี่
- การเปรี ยบเที ยบระหว่างทัศนคติและพฤติ กรรมในประเด็ น
การใช้เข็มขัดนิรภัย
ผลของงานวิจยั ดังกล่าว ได้นาไปใช้เพื่อประเมินแผนมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนว่าพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนนเปลี่ยนไปในทิศทางใด และสอดคล้องบรรลุตามแผน
มาตรการที่ตอ้ งการจะลดอุบตั ิเหตุทางถนนหรื อไม่
-

รู ปที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน [6]
ความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมขึ้นกับตัวกาหนด 3 ตัว คือ
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (Personal factor) คื อ ทัศ นคติ ต่ อ การ
กระท าพฤติ ก รรม (Attitude toward the behavior, AB) กล่ า วว่ า การ
ประเมินทางบวก-ลบ ของบุคคลต่อการกระทาพฤติกรรมหรื อสนับสนุ นต่ อ ต้ า นการกระท านั้ น ถ้ า บุ ค คลมี ท ัศ นคติ ท างบวกต่ อ การกระท า
พฤติกรรมนั้นมากเท่าใด บุคคลควรมีความตั้งใจหนักแน่ นที่ จะกระท า
พฤติกรรมมากเท่านั้น หรื อในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีทศั นคติทางลบ
ต่ อการกระท าพฤติ ก รรมนั้นมากเท่าใด บุ ค คลควรลดความตั้งใจหนัก
แน่นที่จะไม่ทาพฤติกรรมมากเท่านั้น
2. ปั จ จัย ทางสั ง คม (Social factor) คื อ การคล้ อ ยตามกลุ่ ม
อ้างอิง (Subjection Norm, SN) กล่าวคือ เป็ นการประเมินความเชื่ อของ
บุคคลที่มีต่อความคิดเห็ นของบุคคลส่ วนมากที่ มีความสาคัญสาหรั บเขา
คิดว่าเขาควรหรื อไม่ควรทาพฤติกรรมนั้น
3. ปัจจัยควบคุม (control factor) คือ การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral Control, PBC) กล่ า วคื อ
เป็ นการรับรู ้ ของบุคคล เป็ นการง่ายหรื อยากที่จะทาพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นการสะท้อ นจากประสบการณ์ ใ นอดี ต และการคาดคะเนปั จ จัย ที่
เอื้ อ อ านวยหรื อ เป็ นอุ ป สรรค การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม

2.2 ท ฤ ษ ฎี พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น (Theory of Planned
Behavior)
ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนTheory of Planned Behavior [56] เห็ นว่าการจะบรรลุถึงเป้ าหมายของพฤติ กรรมไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั เจตนา
หรื อความต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดี ยวส่ วนหนึ่ งขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยที่
ไม่ใช่สิ่งจูงใจอื่นๆ โดยบุคคลจะตัดสิ นใจกระทาพฤติกรรมเกิดจากการใช้
ข้อมูลที่มีอยูซ่ ่ ึงประกอบไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม ความ
เชื่ อเกี่ ยวกับกลุ่มอ้างอิ ง และความเชื่ อเกี่ ยวกับปั จจัยควบคุ ม ความเชื่ อ
เหล่านี้ ส่ งผลต่อพฤติกรรมโดยผ่านเจตนาที่ มีต่อพฤติ กรรม การคล้อย
ตามกลุ่ มอ้างอิ ง การรั บรู้ ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม และ
เจตนาเชิงพฤติกรรม
โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน ปรากฏในรู ป
ที่ 1 ซึ่ งอธิ บายได้ว่าปั จจัยหลักในการกาหนดพฤติ กรรมของบุคคล คื อ
ความตั้ง ใจเชิ ง พฤติ ก รรม (Behavioral Intention, I) โดยความตั้ง ใจที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติ กรรม ความตั้งใจจะเป็ นตัวบ่งชี้ ว่าบุคคลได้ทุ่มเทความ
พยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจ
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2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และสรวิศนฤปิ ติ (2552) ได้ศึกษาการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ท ฤ ษ ฎี Norm-activation theory แ ล ะ The theory of
plannedbehavior ในการตรวจสอบทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลด
การใช้รถจักรยานยนต์ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นความสาคัญของความ
ตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการใช้รถจักรยานยนต์และความตระหนักถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ ต ามมาจากการใช้ ร ถจัก รยานยนต์ เ กี่ ย วกับ
อุบตั ิเหตุจราจรมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสี ยงที่มีต่อบรรทัดฐาน
ของบุค คลเกี่ ยวกับคุ ณค่ าของสิ่ งแวดล้อมในชุ ม ชนซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ มี
อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ ความตั้ง ใจลดการใช้ ร ถจัก รยานยนต์
นอกจากนี้ ยงั พบว่าการสนับสนุ นจากคนใกล้ชิดและการที่กลุ่มตัวอย่าง
รั บรู้ ว่าการลดการใช้รถจัก รยานยนต์เ ป็ นสิ่ งที่ ท าได้ง่ ายนั้นเป็ นปั จ จัย
ส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารลดการใช้ ร ถจัก รยานยนต์มี โ อกาสที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จในทางปฏิบตั ิเพิม่ ขึ้น
กมลวรรณ ประภาศรี สุ ข (2555) ได้ ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์
โครงสร้ า งความสั ม พัน ธ์ เ ชิ งสาตุ ข องพฤติ ก รรมการใช้ ว ารสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ของนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มาใช้เป็ นกรอบในการศึกษา
ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมการใช้ ว ารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี
ข้อตกลงว่า พฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดมาจากเจตนาที่จะปฏิ บตั ิเป็ น
ส าคัญ โดยมี อ งค์ป ระกอบ 3 อย่ า ง คื อ เจตคติ ข องบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรม, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้ ความสามารถในการ
ควบคุ ม พฤติ ก รรม โดยผลการวิ จ ัย พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ ว ารสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากเจตนาเชิ งพฤติกรรมและการ
รับรู้ ความสามารถในการควบคุมในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มจากทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรม และการรั บ รู ้
ความสามารถในการใช้ว ารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผ่ า นเจตนาเชิ ง
พฤติกรรม

3.

รู ปที่ 2 พื้นที่ศึกษาเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่
ที่มา:http://www.cmcity.go.th/cmcity/index.php/th/

3.1 การสารวจและวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามได้ทาการสุ่ มสารวจข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่า งใน
เขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จานวน 400 คน โดยแบบสอบถามประกอบไป
ด้วย ข้อมู ล ด้านคุ ณลัก ษณะทางเศรษฐกิ จและสังคม ได้แ ก่ เพศ, อายุ,
ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ,
การขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และการคาดเข็มขัดนิ รภัย ประกอบ
ไปด้วยตัวแปรที่มีผลต่อการทาพฤติกรรมได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม
, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับพฤติกรรม และการรับรู ้ถึงการควบคุม
พฤติกรรม
ตารางที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
ชาย
เพศ
หญิง
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่ วนตัว
อาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
นักศึกษา/นักเรี ยน
อื่นๆ

แนวทางการดาเนินงานวิจยั

ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตและพื้นที่ศึกษา
เพื่อสารวจทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนคร
เชี ยงใหม่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ40,216 ตารางกิ โลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่
14 ตาบลในเขตอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ดังรู ปที่ 2
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ร้อยละ
54
46
35
53
8
4
9
42
8
9
11
21
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คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
< 10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
รายได้
20,001-25,00
25,001-30,000
> 30,001
ไม่มี
มีต่ากว่า 1 ปี
มีต้ งั แต่ 1-3 ปี
ใบอนุญาตขับขี่
มีต้ งั แต่ 3-5 ปี
มีต้ งั แต่ 5-10 ปี
มีมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ร้อยละ
33
20
18
11
10
8
15
5
18
15
8
39

รู ปที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปั จจัย
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเมาแล้วขับ
ผลการศึกษาพบว่า อิทธิ พลที่มีผลต่อพฤติกรรมต่อพฤติกรรม
เมาแล้วขับอย่างมีนัยสาคัญ (β= 0.623, t = 0.800, β= 0.679, t = 9.303,

4. ผลการวิจยั
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล

β= 0.631, t = 8.179 ตามลาดับ) โดยจากค่า R2 พบว่าตัวแปรทั้งสามตัว
สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปร B พฤติกรรมเมาแล้วขับ ได้

จากกระบวนการวิเคราะห์การถดถอยโดยอาศัยทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of Planned Behavior)ผูศ้ ึกษาได้ทาการพิจารณาคัดเลือก
ตัว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตัว ด้ ว ยการตรวจสอบความมี นัย ส าคัญ และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามได้ค่าอิทธิ พลระหว่าง
ตัวแปรในแบบจาลองดังนี้

ร้อยละ 48.8 และเปรี ยบเทียบอิทธิ พลที่ AB SN และ PBC มีต่อ B พบว่า
อิ ท ธิ ผ ลของ SN มี ผ ลต่ อ B มี ค่ า สู ง สุ ด และ PBC ABมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมรองลงมาตามลาดับ ดังนั้น จะพบว่าครอบครัว เพื่อนสนิ ท และ
คนใกล้ชิ ด เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ในการเลื อ กที่ จ ะท าหรื อไม่ ท า
พฤติกรรมการเมาแล้วขับ ดังนั้นถ้าครอบครัว เพื่อนสนิ ท และคนใกล้ชิด

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่ อพฤติกรรมเมาแล้ วขับ

มีทศั นคติที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการเมาแล้วขับ รวมถึ งไม่ยอมรับใน
พฤติ ก รรมก็ จ ะส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามเชื่ อ และแนวโน้ น ต่ อ

ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความสัม พัน ธ์ ท างสถิ ติ ระหว่ า ง
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเมาแล้วขับ โดยพิจารณาปั จจัยทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมการเมาแล้วขับ (AB) คือ ทัศนคติ ต่อการเห็ นด้วยหรื อไม่เห็ น
ด้วยกับพฤติกรรมเมาแล้วขับ บทลงโทษทางกฎหมาย และมาตรการที่
บัง คับ ใช้, บรรทัด ฐานของบุ ค คลเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเมาแล้ ว ขับ
(SN)คื อ การยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บ ต่อพฤติ กรรมการขับขี่ ห ลังจากดื่ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของท่าน จากครอบครัว คนใกล้ชิด และเพื่อนสนิ ท
รวมถึ งการรณรงค์ทางสื่ อต่ า งๆ และการรั บรู้ ถึ งความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมเมาแล้วขับ (PBC)คือการเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการขับรถ
หลังจากดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงไว้ดงั รู ปที่ 3

พฤติกรรมเมาไม่ขบั มากยิ่งขึ้น และปั จจัยของการรับรู ้ถึงความสามารถใน
การควบคุ ม พฤติ ก รรม พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งถ้า อยู่ใ นสถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่ ไม่ส ามารถหลี กเลี่ ยงพฤติ ก รรมการขับขี่ หลังจากดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ได้ รวมถึ งระบบการขนส่ งที่ ไม่รองรั บ ทาให้การ
หลี กเลี่ ยงพฤติกรรมการเมาแล้วขับเป็ นไปได้ยาก นอกจากนี้ ปัจจัยของ
ทัศนคติที่มีต่อการเมาแล้วขับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ไม่เห็ นด้วย
กับพฤติกรรมการเมาแล้วขับ เนื่ องจากมีความตระหนักถึ งผลกระทบต่อ
คนรอบข้าง และไม่ ยอมรั บ ต่ อพฤติ ก รรมเมาแล้วขับ ของบุ ค คลอื่ นใน
สังคม แต่เห็ นด้วยกับบทลงโทษของกฎหมายเกี่ ยวกับการเมาแล้วขับใน
ปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่ อพฤติกรรมขับรถเร็ ว
ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความสัม พัน ธ์ ท างสถิ ติ ระหว่ า ง
ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมขับ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายก าหนดเมื่ อ
พิจารณาปั จจัยทัศนคติ ที่มีต่อพฤติกรรมการขับรถเร็ วเกิ นกว่ากฎหมาย
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กาหนด (AB) คือ ทัศนคติต่อการเห็นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วยกับพฤติ ก รรม
การขับรถเร็ วเกิ นกว่ากฎหมายก าหนด บทลงโทษทางกฎหมาย และ
มาตรการที่บงั คับใช้, บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการขับรถ
เร็ ว เกิ น กว่า กฎหมายก าหนด (SN)คื อ การยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ต่ อ
พฤติกรรมการขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนดของท่าน จากครอบครัว
คนใกล้ชิด และเพื่อนสนิ ท รวมถึงการรณรงค์ทางสื่ อต่างๆ และการรับรู้
ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด (PBC)คือการควบคุมพฤติกรรมการขับรถของตนเองเมื่ ออยูใ่ น
สถานการณ์ที่เร่ งรี บหรื อมีความแปรปรวนของอารมณ์แสดงไว้ดงั รู ปที่ 4

อยู่ใ นสภาวะหรื อสถานการณ์ ที่ เ ร่ งรี บ หรื อมี ค วามแปรปรวนทางด้าน
อารมณ์
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่ อพฤติกรรมไม่ คาดเข็มขัดนิรภัย
ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความสัม พัน ธ์ ท างสถิ ติ ระหว่ า ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคาดเข็มขัดนิ รภัย ปั จจัยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการ
ขับ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายก าหนด (AB) คื อ ทัศ นคติ ต่ อ การเห็ น ด้วย
หรื อไม่เห็ นด้วยกับการคาดเข็มขัดนิ รภัย และคิดว่าการคาดเข็มขัดนิ รภัย
สามารถช่วยลดความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ, บรรทัดฐานของบุคคล
เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการขับรถเร็ วเกิ นกว่ากฎหมายกาหนด (SN) คือ การ
ยอมรับหรื อไม่ยอมรับกับการคาดเข็มขัดนิ รภัยของท่านเมื่อเดิ นทางโดย
รถยนต์ จากครอบครัว คนใกล้ชิด และเพื่อนสนิท รวมถึงการรณรงค์ทาง
สื่ อต่างๆ และการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการขับ
รถเร็ วเกิ นกว่ากฎหมายกาหนด (PBC) คือ การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิ บ ตั ิข อง
ตนเองในการคาดเข็มขัดนิ รภัย เมื่ อเป็ นการเดิ นทางระยะใกล้ หรื อไม่มี
การตรวจจับ อย่างเคร่ งครั ดของเจ้าหน้าที่ จึง ไม่ จาเป็ นต้องคาดเข็ ม ขัด
นิรภัย แสดงไว้ดงั รู ปที่ 5

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปั จจัย
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
ผลการศึกษาพบว่า อิทธิ พลที่มีผลต่อพฤติกรรมอย่างมีนยั สาคัญ
ต่ อ พฤติ ก รรมการขับ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายก าหนด (β= 0.921, t =
23.795, β= 0.905, t = 21.380, β= 0.871, t = 17.816ตามลาดับ ) โดยจาก
ค่า R2 พบว่าตัวแปรทั้งสามตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
B พฤติกรรมเมาแล้วขับ ได้ร้อยละ 92.6 และเปรี ยบเทียบอิทธิ พลที่ AB
SN และ PBC มีต่อ B พบว่าอิทธิผลของ ABมีผลต่อ B มีค่าสูงสุ ด และ SN
PBC มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรองลงมาตามลาดับ ดังนั้นปั จจัยของทัศนคติ
มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการขับ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายก าหนด โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างไม่เห็ นด้วยและไม่สนับสนุ นพฤติ กรรมการขับรถเร็ วและเห็ น
ด้ว ยกับ การเพิ่ ม การตรวจจับ และบทลงโทษของการไม่ ก ระท าตาม
กฎหมายควบคุ มความเร็ ว นอกจากนี้ บรรทัดฐานของบุ ค คลเกี่ ย วกับ
พฤติ ก รรมการขับ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายก าหนด กลุ่ ม เป้ า หมายมี
แนวโน้มที่จะขับรถไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ถ้าคนในครอบครัว คน
ใกล้ชิด หรื อเพื่อนสนิ ทเห็นด้วยกับการปฏิบตั ิเช่นนั้น และพฤติกรรมการ
ขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนดจากสภาพแวดล้อม คนรอบข้าง หรื อ
สังคม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถเร็ วของกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการ
รั บ รู ้ ถึ ง ความสามรถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการขับ รถเร็ ว เกิ น กว่ า
กฎหมายกาหนด พบว่ากลุ่มเป้ าหมายจะขับรถด้วยความเร็ วที่เพิ่มขึ้ นถ้า

รู ปที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการคาดเข็มขัดนิรภัย
ผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อพฤติ กรรมการคาดเข็มขัดนิ รภัย(β= 0.570, t = 6.870, β= 0.144, t =
1.440, β= 0.175, t = 1.764 ตามลาดับ ) โดยจากค่า R2 พบว่าตัวแปรทั้ง
สามตัวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปร B พฤติกรรมเมาแล้ว
ขับ ได้ร้อยละ 31.6 และเปรี ยบเทียบอิทธิ พลที่ AB SN และ PBC มีต่อ B
พบว่าอิ ทธิ ผลของ AB มีผลต่อ B มีค่าสู งสุ ด และ PBC SNมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมรองลงมาตามลาดับ พบว่าปัจจัยของทัศนคติที่มีต่อการคาดเข็ม
ขัดนิ รภัยของกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็ นด้วยกับพฤติกรรมการคาดเข็ม
ขัดนิ รภัย เนื่ องจากมีความตระหนักและเห็ นถึงความสาคัญของการคาด
เข็มขัดนิ รภัยและมีความเชื่ อว่าสามารถช่ วยลดความรุ นแรงของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุได้ สาหรับบรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมการคาดเข็ม
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ขัดนิ รภัย และการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการคาด
เข็ม ขัด นิ ร ภัย มี อิ ท ธิ พ ลน้ อ ยมากที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การคาดเข็ ม ขัด นิ ร ภัย
เนื่ องจากพฤติ ก รรมการคาดเข็ม ขัดนิ รภัยเป็ นพฤติ ก รรมที่ ง่า ยต่ อ การ
กระทาและตรงตามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง

5.

[3]

[4]

บทสรุป

งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาปั จจัยด้านคนที่ เกี่ ยวกับทัศนคติ ค วามเชื่ อที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ โดยอาศัยการประยุกต์ใ ช้
ทฤษฎี พฤติ ก รรมตามแผน เพื่อศึ ก ษาแนวทางการส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมของผูใ้ ช้รถใช้ถนนให้เ กิ ดเป็ นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนของผูใ้ ช้รถใช้ถนน การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาประเด็น
ปัญหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ 3 พฤติกรรมเสี่ ยง ได้แก่ พฤติกรรมเมาแล้ว
ขับ พฤติกรรมการขับรถเร็ ว และพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัย
สาหรับประเด็นพฤติกรรมเมาแล้วขับ จะเห็ นได้ว่าบรรทัดฐาน
ของบุ ค คลเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมเมื่ อ ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลทางบวกจากความ
ตระหนักถึงผลกระทบของการเมาแล้วขับทั้งจากคนรอบข้าง และรณรงค์
เพื่อปลูกฝังจิตสานึ กให้เกิดในสังคมจนนาไปสู่ การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เมาแล้วขับต่อไปส่ วนประเด็นพฤติกรรมการขับรถเร็ ว เกินกาหนดและ
การคาดเข็ม ขัด นิ ร ภัย จะเห็ น ได้ว่า ทัศ นคติ ต่ อ พฤติ ก รรมมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจที่จะทาพฤติกรรมเหล่านี้ ถ้าผลการประเมินของบุคคลต่ อผลที่
ตามมาของพฤติกรรมเป็ นบวกบุคคลนั้นก็จะมีทศั นคติที่ดีต่อพฤติ กรรม
นั้น ในทางตรงข้ามถ้าผลการประเมินเป็ นลบ บุคคลนั้นก็จะมีทศั นคติ ที่
ไม่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าวดังนั้นการส่ งเสริ มหรื อสร้ างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนดเป็ นความเชื่ อที่ ผิด
และส่ งผลเสี ยต่อบุคคลอื่ นถ้าเกิ ดอุบตั ิเหตุ จนนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการขับรถเร็ ว ส่ วนการคาดเข็มขัดนิรภัยพบว่าพฤติกรรมคล้อย
ตามทัศนคติ ที่เ ห็ นด้วยและเห็ นความสาคัญของการคาดเข็มขัดนิ ร ภั ย
บรรทัดฐานทางสังคมที่ พึ งกระท าเพื่ อความปลอดภัยของตนเองและ
สนับสนุนครอบครัวและคนใกล้ชิดปฏิบตั ิตาม

[5]

[6]

[7]

เอกสารอ้ างอิง
[1]

กมลวรรณ ประภาศรี สุข, “การวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ของนิ สิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตามแนวทาง
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน”, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2555
[2] สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, สรวิศนฤปิ ติ, “การประยุกต์NormActivation Theory และ The Theory of Planned Behavior เพื่อการ
อธิบายความตัhงใจลดการใช้รถจักรยานยนต์”, 2552

307

สานักงานตารวจแห่ งชาติ, “สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบก (25492557” http://apps.dlt.go.th/statistics_web/st1/
accident.xls, 2557
AAA Foundation for Traffic Safety.(2008). “2008 Traffic Safety
Culture Index”.
Receive January 30, 2015. From
https://www.aaafoundation.org/sites/default/files/2008TSCIndex
FinalReport.pdf
Ajzen, I. “Behavioral interventions based on the theory
of planned behavior”, http://www.people.umass.edu/aizen/,
2006.
Ajzen, I. “The theory of planned behavior”,Organizational
Behavior and Human Decision Process, Vol. 50, 1991, pp. 179211.
Sigþórsson, H.and Einarsson, S. “Traffic culture human factors &
traffic safety”, Receive August 3, 2015. From
http://www.wos2010.no/assets/presentations/127.pdf

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Comparison of Different Standards in Designing Signalized Mid-Way
Crossings for Maharagama, Sri Lanka
Paper Identification number: AYRF15-054
Sohani Pramoodha LIYANAGE1, Djoen San SANTOSO2
1

Department of Civil and Infrastructure Engineering, School of Engineering and Technology
Asian Institute of Technology, Pathumthani
Telephone +94714922504, +66923428931
E-mail: sohani9114@gmail.com

2

Associate Professor, Department of Civil and Infrastructure Engineering, School of Engineering and
Technology, Asian Institute of Technology, Pathumthani
Telephone +6625245534, Fax. +6625245509
E-mail: djoensan@yahoo.com

Abstract
Pedestrian safety should be the first priority when designing any kind of pedestrian facility. But in
Maharagama town, Sri Lanka none of the crossings are signalized although heavy vehicular traffic and
pedestrian volume uses and passes those crossings daily. Currently at peak hours traffic policemen service
help pedestrians to cross the road but when the traffic policemen service is not functioning people face high
risk to cross the road. So designing signalized crossing to High Level Road of Maharagama town will enhance
the pedestrian safety and reduce vehicular traffic. This study designs signalized crossings for Maharagama
considering high, medium and low pedestrian volume stations during peak hours and off peak hours in both
weekdays and weekends. Data counted by recording four stations; each station for 1.5 hour duration, in total
80 recordings; whereas 64 for pedestrians and 16 for vehicles count covering peak and off-peak hours of
weekdays and weekends. When designing signalized crosswalk the key parameter is the pedestrian clearance
time (the time required by pedestrians who enter the crossing at the end of the pedestrian green time to
complete crossing before conflicting with the releasing vehicular traffic) and discharge time (time taken by
pedestrians to leave the shoulder and start crossing) which ensures the pedestrian safety when crossing the
road. Currently, Sri Lanka is using Australian-Austroads standard as Sri Lanka doesn’t has its standard which
is developed by analyzing Sri Lankan environment. So this study clarifies whether the currently using
standard is appropriate for Sri Lankan condition or not. Then identify the reason which influenced to select
Australian standard out of available standards for Sri Lanka by comparing the implementation advantages
and disadvantages of Australian standard with another Asian standard which is the Japanese standard by
selecting different vehicular traffic volume and pedestrian volume for the study area.

Keywords: Pedestrian safety, Signalized mid-way crossing, Japanese standard, AUSTROADS standard,
Clearance time.
when crossing the road with same high vehicular
traffic. The risk can be minimized by implementing
traffic signal systems to the un-signalized mid-way
zebra crossing in Maharagama, Sri Lanka by
analyzing pedestrian behavior in both peak and nonpeak hours for weekdays and also weekends. Every
disabled, normal/healthy, young, elderly people,
children, male and female pedestrians are taken in to
the consideration when collecting data by video
recording the actual road condition in Maharagama,
Sri Lanka. Traffic signal indication system will be

1. Introduction
In Maharagama, Sri Lanka there is high
populated pedestrian and vehicle that uses and
passes most of the time of the day. Even though
there's a high volume of pedestrians and vehicles
every pedestrian crossing is un-signalized whereas
traffic policemen are there to control the vehiclepedestrian flow. It is not practical to have traffic
policemen twenty four hours to guide the traffic
flow, so when there's no policemen to control the
flow, high volume of pedestrian flow face high risk
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designing considering the pedestrian flow on zebra
crossing according to the existing length and width.
Currently Sri Lanka is using Australian design
standard which is designed by analyzing Australian
road condition, so the problem is whether the
Australian standard is compatible to the Sri Lankan
road condition or not.

by analyzing pedestrian and vehicular volume. Six
seconds is chosen as minimum pedestrian green
time. According to the Akc¸elik (1981) Australian
standard minimum pedestrian stable green man time
is calculated as follows;
Pedestrian Green time = Min. walk period (6s) +
shoulder to shoulder distance (D)
Pedestrian walking speed during clearance

In this research two main objectives are
mentioned below:

(1)

Then the pedestrian stable red man time is
calculated by analyzing vehicular traffic and
converting all types of vehicles to the standard
passenger car unit (by multiplying each different
type vehicular volumes by PCU factor). After
obtaining PCU value vehicle time for an hour is
calculated by dividing PCU value by Length of the
PCU which is six meters and multiplying by the time
taken by one PCU which is two seconds. After
obtaining vehicle time for an hour, that value is
divided by three thousands six hundred (3600)
seconds and multiplying by the cycle length to
obtain the Pedestrian Stable Red Man Time for that
cycle length.

1. Analyze the pedestrian behavior and design
signalized mid-way crossings for Maharagama
town, Sri Lanka according to the different traffic
signal indication systems (Australian standard
and Japanese standard).
2. Compare two standards (currently using
Australian standard with the Asian standard) and
analyze which design method is more appropriate
for existing condition for the Maharagama, Sri
Lanka.

2. Literature Review
Table 1 Purposes of different pedestrian phases

Minimum Pedestrian Red time (Ra)
= Number of PCU per second (no. of vehicles
passed converted to PCU unit) * Cycle length

(2)

Length of the PCU is 6 meters and time taken
by one PCU is 2 seconds. PCU factors for each type
of vehicles are, car-1.00, van-1.80, bus-2.40, truck1.50, bicycle-0.70, motor bicycle-0.40, three
wheeler-0.80, heavy truck-3.80 and medium truck2.00. (Source: Road Development Authority, Sri
Lanka).
Buffer Interval before Green to pedestrians is
calculated as below, since this time gap is provided
to ensure that vehicle flow is stopped and it is safe to
allow pedestrians to start walking the stopping sight
distance of the driver should take into consideration.
Buffer Interval before Green to pedestrian =
Stopping Sight Distance (SSD)
Maximum speed limit of the region

(3)

Maharagama, Sri Lanka has a maximum
speed of sixty (60) km/h, so the design stopping sight
distance with accordance to that speed is eighty five
(85) meters. (Source: AASHTO) Buffer Interval
before red to pedestrians lies within one to five
seconds duration. The value is identifying by
analyzing the pedestrian volume, if the pedestrian
volume is very low one second of Buffer Interval and

2.1 Current Practice: Australian Standard
Pedestrian stable green man phase is
calculated by considering pedestrian discharge time
and clearance time. According to the Australian
standard designing concept the minimum green time
for pedestrian which is displayed as Ga is calculated
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if pedestrian volume is very high five seconds of
Buffer Interval should be provided.

For each crossing recording was done for
sixteen trials for pedestrian analysis, so totally for
four stations sixty four videos was collected
covering peak and off peak hours in weekdays and
weekends. For vehicle count selected the best peak
and best off peak videos for weekday and weekend
out of sixty four videos. So vehicle count was done
from four videos for each station, totally sixteen
videos for all four stations.

2.2 Asian standard: Japanese Standard
Minimum pedestrian green phase interval is
calculated by the following equation according to the
Iryo-Asano and Alhajyaseen (2014) Japanese signal
indication system.
Minimum pedestrian green phase (t) = Clearance
𝐿
P
time + Discharge time = +
(4)

Then carefully noticing should be done on the
first person who walks in to the pedestrian crossing,
until that person exit from the other end of the
crossing. From the time he or she left the crossing
pedestrian out-flow counting should be start for one
and half hour duration from that end of the
pedestrian crossing. The number of pedestrians who
walked into the pedestrian crossing from both ends
and number of pedestrians who leave the crossing
from the other end were counted separately and
noted separately.

𝑉 s∗W

Where, P - Number of queuing pedestrians at
the onset of pedestrian green indication, s-Saturation
flow of pedestrians per unit width, W-Width of the
crossing, L - Length of the crossing and V Pedestrian speed on the crossing.
Pedestrian green flashing man/ yellow time (PFG)
Length
=
(5)
Speed(V))
(2∗Pedestrian

The time taken to walk the entire crossing will
be measured by observing the random pedestrians
who walks the entire pedestrian crossing in the direct
manner, for the pedestrian walking time
measurement had to avoid the pedestrians who
crosses the road in the diagonal manner. Time taken
to walk the entire crossing was measured by
observing total of random 256 pedestrians of
different aged for all four stations and then
calculated the average value for pedestrian travel
time of each station. Also, if traffic police service
was not functioning pedestrian travel time calculated
by using a stop watch, so that walking obstructed
time excluded by pause the stop watch.

Buffer Interval before green to pedestrians
and Buffer Interval before red to pedestrians is in the
range of one to five seconds. When analyzing
particular station the pedestrian volume of that
station is the parameter to decide the value from the
range of one to five, if the pedestrian volume is very
low one second of Buffer Interval and if pedestrian
volume is very high five seconds of Buffer Interval
should be provided.
3. Methodology

3.1 Data Collection
Pedestrian survey was carried out by
recording four un-signalized mid-way zebra
crossing stations in Maharagama town, Sri Lanka
covering low pedestrian volume, medium pedestrian
volume and high pedestrian volume for one and half
hour time duration. Recording was done in both peak
and off peak hours in weekdays and weekends by
also covering different age and gender categories of
people. Camera was placed in a top place, so then the
both ends of the pedestrian crossing were recorded
clearly without any obstruction so that the number of
pedestrians who enters and exists a particular
pedestrian crossing at one edge can be counted by
analyzing the video recording during a selected time
period (for this research one and half hours duration
was selected).

Fig. 1 Top view of pedestrian crossing
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Here, Q1 - Pedestrian entering volume to the
pedestrian crossing from one edge, Q2 - Pedestrian
exiting volume from the pedestrian crossing from the
other edge, Q3 - Pedestrian exiting volume from the
pedestrian crossing from the first edge, L - Length
of the pedestrian crossing, W - Width of the
pedestrian crossing.

Pedestrian Flow =∑Pedestrian count in both
directions

When data collecting for this research, the
observed fact was that none of the pedestrian gave
up the crossing and came back to the origin shoulder.
Once they start to cross the road they somehow or
rather complete the walking of the pedestrian
crossing by pausing in front of obstructions. Because
of this reason Q1 was equal to Q2 every moment, so
the total pedestrian count from both ends was simply
the summation of the Q1 and Q2.

Saturation Flow Rate = same as above but in
saturation condition

(6)

Pedestrian Flow Rate (ped. per meter per min) =
ped

Pedestrian Flow per unit crossing width (
)
m
Time duration which will consider in counting
pedestrians (min)

(7)

(8)

Pedestrian Speed (meters per minute) =
Length of the pedestrian crossing (m)
Average time (of first and last pedestrian)
taken to walk the entire crossing (min)

(9)

Number of pedestrian at queue on one set (p) =
Pedestrian flow rate (pedestrian per
meter per hour)
Number of cycles per hour

This recording procedure was repeated to all
four un-signalized mid-way crossing stations and for
all trials covering peak, off peak, weekdays and
weekends for each selected station in Maharagama,
Sri Lanka.

(10)

Total Pedestrian Phase = Pedestrian green time +
Pedestrian yellow time
(11)
3600 seconds

Number of cycles per hour =Time of one phase

The four stations were selected considering
the roughly estimated pedestrian volume. Station 1,
2 and 4 situated in the same main road (High Level
Road) which drives through the center of the town.
Station 3 is situated in the top position of the main
linking road to the High Level Road. Station 2 is
situated in the middle of the town; where the
surrounding of the station is consist of shopping
malls, school and large private tuition classes.
Because of this reason the station 2 pedestrian
crossing seems to be the most attractive pedestrian
crossing which has the highest pedestrian volume
and vehicular volume. Station 1 is situated near a bus
stop and it seems to be the lowest pedestrian volume.
Station 4 is situated near a bus stop, supermarket and
school and station 3 is situated near a bus stop which
is the busiest bus stop from the pedestrians who
connects to the main High Level Road. So both
station 3 and 4 seems to be the medium pedestrian
volume stations. Station 3 is a two-way, two lanes
road whereas the station 4 is four lanes, two-way
road.

(12)

For these calculation general field
measurements are required. The following
measurements were done for each station before
conducting the recording; pedestrian crossing width,
Pedestrian crossing length (excluding shoulders),
Left shoulder width and Right shoulder width. Total
length of the crossing is the summation of left
shoulder width, right shoulder width and pedestrian
crossing length.
According to the method of analysis stated in
those two standards, the pedestrian red phase and the
pedestrian green phase can be calculated from the
AUSTROADS standard. Pedestrian yellow phase
and pedestrian green phase time are calculated from
the Japanese standard. So the remaining phases of
the pedestrian cycle are calculated after obtaining the
cycle length for each station.
Cycle Time is measured by observing the
crossing in peak hours and non-peak hours to obtain
the time passed to gather a considerable amount of
pedestrians at the both edge of the pedestrian
crossing (one phase time). For station 1
approximately three to five pedestrian gathering
time, for station 2 approximately fifteen to twenty
pedestrian gathering time and for station 3 and 4
approximately eight to ten pedestrian gathering time

3.2 Method of Analysis
The pedestrian flow will be the total count
from the both direction of the crossing when Q1 =
Q2 otherwise Q1-Q2 should be added to Q3 to get
the total pedestrian flow.
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were calculated. After obtaining the cycle length for
all four stations, remaining pedestrian phases are
calculated as below;

done in peak hours and off peak hours of week days
and week end days for all four stations.
Sample figures of four stations are as
follows, the order of the pictures are; low pedestrian
volume station, high pedestrian volume station,
medium pedestrian volume two lane station and
medium pedestrian volume four lane station.

In Japanese standards;
Pedestrian red stable man phase = (one phase timetotal pedestrian phase-buffer before pedestrian
green time-buffer before pedestrian red time) (13)
In Austroads standard;
Pedestrian Yellow Time/Flashing Red man phase
= One phase time -pedestrian green time-pedestrian
red time-buffer before pedestrian green time-buffer
before pedestrian red time.
(14)
From the above procedure the time
allocation for each pedestrian phase of all four
stations in every four station was calculated. Then
the comparison of results between the two standards
was observed to identify which method is most
appropriate for Sri Lankan condition. The
comparison is done by considering the total
pedestrian phase (which is the summation of
pedestrian green time, pedestrian yellow time, buffer
interval before green to pedestrian time and buffer
interval before red to pedestrian time.
4. Analysis
Table 2 General Measurements

Fig. 2 Recorded stations
After recording all videos in peak and off peak
hours in both week days and week end days for every
four stations the pedestrian count was begun. Q1, Q2
and Q3 pedestrian volumes counted separately. Q1
was always equal to Q2 because none of pedestrians
turn back and return to their origin shoulder in any
of my recorded videos. So, total pedestrian volume
is calculated by Q1 + Q3.

Although, the standard size of the pedestrian
crossing width is three meters, practically it is
observed that pedestrian crossing width value is not
exactly the required value. Video recording was
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Table 3 Pedestrian count Summary for four stations

The relationship between vehicle count and
pedestrian count is observed. When it is pedestrian
off peak the vehicle volume shows the peak, and
vice-versa for all the four stations.
Then pedestrian time measurement record is
done by analyzing the movement of two hundred
fifty six (256) randomly selected pedestrians. For
each station sixty four (64) numbers of random
pedestrians were chosen by considering peak and off
peak time durations in week days and week end
days. Recorded both of the moments where the
traffic police service is functioning and not
functioning. When measuring the pedestrian travel
time to walk the entire crossing in a situation where
traffic police service is not functioning I had to use
the stop watch to calculate the exact travel time by
excluding the obstructed travel time of pedestrian
due to vehicular flow. After measuring all the travel
time trials, the averaged pedestrian travel time is
measured for each station and each peak and off peak
time durations of week day and weekend day.

Then by observing the summary of pedestrian
count of each station identifies the best peak and best
off peak video to calculate vehicular count of those
clips. Since the pedestrian crossing timing is
calculating to improve the pedestrian safety it is
important to identify the vehicular movement during
pedestrian critical moments, which are the moments
of pedestrian maximum volume and pedestrian
minimum volume.

Table 5 Average pedestrian travel time

Table 4 Vehicular count of all four stations
Pedestrian walking speed is calculated by
dividing pedestrian crossing length by pedestrian
travel time. As pedestrian walking distance is
considered as the crossing length I carefully chosen
the people (when measuring the travel time of each
pedestrian) who actually walk along the crossing by
avoiding people who diagonally crossing the road.
Calculated pedestrian walking speed is summarized
below for every station.
Table 6 Calculated pedestrian walking speed

According to the results average pedestrian
walking speed in Maharagama, Sri Lanka during
clearance=1.235 meters per second. The pedestrian
flow rate (in normal pedestrian volume condition)
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and saturated pedestrian flow rate (in saturated
pedestrian volume condition) is calculated by
dividing pedestrian flow per unit crossing width by
time duration of pedestrian count. Number of cycles
per hour is calculated by dividing 3600 seconds from
time of one phase. Time of one phase is obtained by
observing the time taken to gather considerable
amount of pedestrians. For station 1 approximately
three to five pedestrian gathering time calculated and
that was 60 seconds, for station 2 approximately
fifteen to twenty pedestrian gathering time was 120
seconds and for station 3 and 4 approximately eight
to ten pedestrian gathering time was observed and it
was 90 seconds.

After obtaining all the parameters needed to
calculate the pedestrian red, pedestrian green and
pedestrian yellow timing by two design standards,
the pedestrian phases timing calculation was done.
According to the AUSTROADS standard
these three pedestrian phases; Pedestrian stable
green man time, Pedestrian stable red man time,
Buffer interval before green to pedestrians are
calculated with the provided equations in the
Australian design ARR123. Buffer interval before
red to pedestrian is within the range of one to five.
So observing the pedestrian volume in each station
buffer interval time for station 1 is decided to be two
seconds whereas for station 2 it is four seconds and
for station 3 and 4 the buffer interval before red is
three seconds. To calculate the red stable man
according to the Australian standard, the vehicle
count should be obtained. Vehicle count data was
summarized above. Finally, according to the
Australian standard the yellow time or flashing red
man phase is calculated by deducting all the other
phases which is calculated as described above from
the total cycle time. With the reference of Japanese
design standards Pedestrian green time and
pedestrian yellow time is calculated. Then the buffer
interval before green and buffer interval before red
is estimated by observing the pedestrian volume at
each station. After observing the pedestrian volume
in each station buffer interval time for station 1 is
two seconds whereas for station 2 it is four seconds
and for station 3 and 4 it is three seconds which is
same procedure as the above buffer interval before
red phase in Australian standard. Then the pedestrian
red phase is calculated by deducting all the obtained
values of every other phase from the cycle length of
each station.

Number of queuing pedestrians at the onset of
green indication is calculated by dividing pedestrian
flow rate by number of cycles per hour. This data
which is used to identify the number of pedestrians
gather in both ends of the crossing. This should be
taken in to consideration because when designing the
timing we shouldn't allow people waiting near the
edges for a considerably long time period. And also
we shouldn't allow lengthening the vehicular queue
length. These two issues should take in to
consideration when designing the timing, the first
factor is evaluating by this number of queuing
pedestrians at onset data.
Table 7: Summary of pedestrian flow rate data for
all four stations

According to the two design standards;
AUSTROADS-Australian standard, and Japanese
standard pedestrian phases timing calculation was
done. For each pedestrian cycle, starting from
pedestrian yellow time to the end of the pedestrian
red time there were the other pedestrian phases
which are in order, pedestrian yellow time, buffer
interval before green to pedestrians, pedestrian green
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time, pedestrian yellow time, buffer interval before
red to pedestrians and pedestrian red time.
Table 8: Summary of calculated pedestrian phases
of one cycle for every station

Fig. 3 Pedestrian Cycle
In these graphs in the x axis, the percentages
depict how much percentage is each position from
the total cycle length.
Pedestrian cycle length is decided by
observing the time taken to gather considerable
number of pedestrians at both which is explained in
the analysis section. According to the results the low
pedestrian volume station’s cycle length decided to
be the shortest cycle length which is one minute
whereas the high pedestrian volume station’s cycle
length has the longest cycle length of two minutes.
Medium pedestrian volume stations’ cycle length
has the medium length which is 1.5 minutes.

5. Discussion
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The comparison of calculated pedestrian
green time, pedestrian yellow time and pedestrian
red time were observed and analyzed the relationship
and the differences of the two design methods which
are identified for each four stations. When
comparing the results of the analysis, it is observed
that the Australian standard has provided more time
for pedestrians (design is pedestrian prioritized)
while Japanese Standard has given more time for
vehicles (vehicle prioritized design) when analyzing
for the Sri Lankan condition. Every design standard
is designed in a proper way to analyze accurate
pedestrian phase times of each country. Since Sri
Lanka itself doesn’t has a design standard, need to
identify the appropriate design standard which is
designed by analyzing the most similar environment
condition to the actual Sri Lankan condition.

phase should be design by considering both vehicles
and pedestrians. When pedestrian phase is
calculating number of pedestrian on set in green
indication and the vehicle queue length both should
be taken in to consideration as both vehicles and
pedestrian volume are in the critical condition.
Neither vehicles nor pedestrians will like to wait
longer till they get the time to move on.
When designing a pedestrian facility first
priority is given to the pedestrian safety and also then
drivers comfort. When designing pedestrian crossing
for Sri Lankan situation according to the Australian
design standard designing will lead to better
pedestrian safety and less risk of pedestrian
accidents. If Japanese design standard is used to
design Sri Lankan pedestrian crossing it will lessen
the vehicle queue length and reduce traffic by
providing more time for vehicles.

In a situation where pedestrian peak overlaps
with the vehicular peak time duration it is needed to
analyze the pedestrian queue on set of green
indication and vehicular queue length and decide
which flow is the critical and should give the priority
according to the criticalness of the flow. But in the
Maharagama town analysis every station shown the
non-lineally proportional relationship, whereas
when if it is pedestrian peak it is vehicular off peak.
So the criticalness is always considered in the peak.
There were no conflicts because the pedestrian peak
and vehicle peak conflict was not seen in this
Maharagama town analysis. Total pedestrian phase
is the summation of pedestrian green time,
pedestrian yellow time, buffer interval before red to
pedestrian and buffer interval before green to
pedestrians.

According to the results obtained from
Maharagama pedestrian analysis average walking
speed of Sri Lankan people during clearance is 1.235
meters per second.
Table 9 Average walking speed during clearance
Design Standard

Walking Speed

AUSTROADS

1.2 meters per second

Japanese

1.5 meters per second

Japanese standard is appropriate for higher
walking speed condition. Sri Lankan pedestrian
walking speed approximately equal to the Australian
pedestrian walking speed, which means Australian
standard phase time values are the relevant values
for Sri Lankan condition as the both pedestrian
behavior on the crossing is similar.

6. Conclusion
According to the data analysis in
Maharagama, Sri Lanka peak volume values of
pedestrians and peak volumes of vehicles shown a
nonlinear proportional relationship. As this is the
relationship when designing pedestrian green phase,
pedestrian can be prioritized because it is the
duration where there is the vehicle off peak situation.
If by any chance the relationship between pedestrian
and vehicle volume is nonlinear relationship, each

In Maharagama, Sri Lanka roads and crossing
usage by pedestrians and vehicles is high,
a. If pedestrians are prioritized when designing,
that will lead to more vehicular traffic and
drivers will influence to break the rules and
drive without considering pedestrian safety
because normally vehicular drivers won’t like
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to wait longer time stuck in high traffic. They
will not wait longer in traffic or pause for traffic
lights for more than acceptable level of
patience.
b. If vehicles are prioritized in the design that will
reduce the pedestrian safety, people will
influence to cross the road even in their red time
and increase the number of pedestrian at queue
on one set. Because people will not wait for
longer time duration at the both ends of the
pedestrian crossing till they get the signal light
to cross the road.

[4] Bonneson, J. A., Sunkari, S. R., & Pratt, M. P.
(2009). Traffic signal operations handbook
(Tech.Rep.). Texas Transportation Institute,
Texas A & M University System.
[5] Bressi, T. W. (2002). The new york city privately
owned public space project, new york, new
york [edra/places awards, 2001-2002–
research]. Places, 15(1).
[6] Fabian, H., Gota, S., Mejia, A., Leather, J., &
Center, A. C. (2010). Walkability and
pedestrian facilities in asian cities: State and
issues. Asian Development Bank, Manila,
Philippines.
[7] Fruin, J. (1992). Designing for pedestrians.
Public Transportation United States.
[8] Giles-Corti, B., Knuiman, M., Timperio, A., Van
Niel, K., Pikora, T. J., Bull, F. C., et al. (2008).
Evaluation of the implementation of a state
government community design policy aimed at
increasing local walking: design issues and
baseline results from reside, perth western
australia. Preventive medicine, 46(1), 46–54.
[9] Gotschi, T., & Mills, K. (2008). Active
transportation for america: The case for
increased federal investment in bicycling and
walking.
[10] Iryo-Asano, M., & Alhajyaseen, W. K. (2014).
Analysis of pedestrian clearance time at
signalized crosswalks in japan. Procedia
Computer Science, 32, 301–308.
[11] Kaluarachchi, R. (2011). A methodology for
design of pedestrian crossing facilities in sri
lanka.
[12] Kell, J. H., & Fullerton, I. J. (1991). Manual of
traffic signal design.
[13] Kim, S., Choi, J., & Kim, Y. (2011).
Determining the sidewalk pavement width by
using pedestrian discomfort levels and
movement characteristics. KSCE Journal of
Civil Engineering, 15(5),883–889.
[14] Kiyota, M., Vandebona, U., Katafuchi, N., &
Inoue, S. (2000). Bicycle and pedestrian traffic
conflicts on shared pavements. In Fourteenth
velo-city international conference proceedings,
munich.
[15] Koonce, P., Rodegerdts, L., Lee, K., Quayle, S.,
Beaird, S., Braud, C., et al. (2008). Traffic
signal timing manual (Tech. Rep.).
[16] Methorst, R., HMi, B., Risser, R., Sauter, D.,
Tight, M., & Walker, J. (2010). Pedestrian
quality needs. UK: Walk21.

Practically people behave such a natural way
in which they have very less patience when it comes
to waiting or stopping their movement in front of
traffic signal lights. Because of this reason when
designing traffic signal lights for pedestrians and
vehicles it is need to have a good analysis about the
behavior of vehicular and pedestrian flow after the
design is actually implemented on the road. When
considering this practical problem which is highly
influencing factor for the Sri Lankan condition,
Australian design standard seems to be fairer when
comparing with other two standards.
Comparing to the Japanese standard, the
AUSTROADS standard time allocation is more
appropriate to Sri Lankan condition because it
address the above issues and provides similarity in
pedestrian walking speeds. In conclusion Sri Lankan
condition is more similar to Australian condition and
Japanese standard is appropriate for a situation
where higher pedestrian walking speed is there.
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้นาเสนอการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบตั ิเหตุและความรุ นแรงที่เกิ ดขึ้นกับอุบตั ิเหตุรถกระบะในประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู ้การสื บสวนเชิงลึกอุบตั ิเหตุทางถนนซึ่ งเป็ นการตรวจสอบปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ ได้แก่ ปั จจัยคน ปั จจัยรถ และปั จจัยถนนและสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาในครั้งนี้ ได้คดั เลือกกรณี ศึกษา 3 กรณี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนของประเทศไทยนอกจากนี้ ยงั ได้รวบรวมการสื บสวนเชิ งลึ กที่
เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุรถกระบะจากการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิ งลึกที่ผา่ นมาในประเทศไทยรวมทั้งหมด 90 กรณี ศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการเกิดอุบตั ิเหตุและเสนอแนะแนวในทางการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุรถกระบะในประเทศไทย จากการศึกษา 3 กรณี ศึกษา อุบตั ิเหตุในพื้นที่ศึกษา
พบว่ามีสาเหตุท้งั ปั จจัยคน ปัจจัยรถ และปั จจัยถนนและสิ่ งแวดล้อม เช่น การเมาแล้วขับ การใช้ยางที่เสื่ อมสภาพ ทางโค้งมีตน้ ไม้บดบังระยะมองเห็น ผิว
ทางชารุ ด การขีดสี ตีเส้นเลือนราง ส่ วนสาเหตุของความรุ นแรง เช่ น ไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย การบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย จากการศึกษาการสื บสวน
เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุรถกระบะ 90 กรณี ในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปั จจัยคนเป็ นหลัก รู ปแบบ
การเกิดอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถเสี ยหลักและเสี ยหลักแล้วชนวัตถุอนั ตรายข้างทาง สาเหตุของความรุ นแรงส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัยและมีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย

คาสาคัญ: รถกระบะ, การสื บสวนเชิงลึกอุบตั ิเหตุทางถนน, สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ, สาเหตุของความรุ นแรง
Abstract
This article presents analyze the likely causes and the severity of the pick-up truck involved crashes in Thailand. The in-depth crash
investigation knowledge was applied to examine the three contributing factors to road crashes including humans, vehicles and road and the environment.
Three case studies of the pick-up truck involved crashes in the upper northeastern region of Thailand were selected for the in-depth investigation. As a
result of previously completed in-depth crash investigations, 90 the pick-up truck involved crashes in Thailand were systematically reviewed and
analyzed to identify the likely causes of the road crashes and its severity as well as recommend the appropriate remedial treatments. The research
findings revealed that all three contributing factors including humans, vehicles, road and the environment were the combined causes of the road crashes,
for example, drunk and driving, fatigue, insufficient sight distance, defected road surface conditions, and inappropriate road traffic markings. Moreover,
the study also indicated contributing factors leading to crashes severity, such as not wearing seat belt and passengers traveling in the freight carrying
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compartment and others. The review and analysis of previous research studies on the in-depth crash investigations of 90 pick-up truck involved crashes
in Thailand indicated that the major causes of these crashes was human factor, most frequent types of crashes are rollover of the road and then collided
with roadside hazard objects, while the main contributing factor to the severity were not wearing seat belts and passengers traveling in the freight
carrying compartments.

Keywords: pick-up truck, in-depth crash investigation, causes of these crashes, factor to the severity
ป้ องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้อุบตั ิเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้วกลับมาเกิ ดขึ้นซ้ าอีก ซึ่ ง
เป็ นวัตถุประสงค์หลักของงานการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ โดยบทความนี้ ได้
นาเสนอวิธีการดาเนิ นการวิจยั ผลจากการวิจยั และสรุ ปผลโดยนาเสนอ
แนวทาง มาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ

1. บทนา
ปั ญหาอุบตั ิเหตุบนท้องถนนเป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บและ
เสี ยชีวิต ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็ นปัญหาที่มีความสาคัญอย่างมาก ในปี
พ.ศ. 2551 มหาวิ ท ยาลัย มิ ชิ แ กนเผยว่ า ประเทศไทยมี ผู ้เ สี ย ชี วิ ต จาก
อุ บ ัติ เ หตุ ท างมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก โดยมี ก ารเสี ย ชี วิ ต 44 คนต่ อ
ประชากรหนึ่งแสนคน [1] และในปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกเผยว่า
ประเทศไทยมีผเู้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางมากเป็ นอันดับ 3 ของโลก โดย
พบว่ามีการเสี ยชีวิต 38.1 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน [2]
สาหรับการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในประเทศไทย สิ่ ง
หนึ่ งที่ยงั ขาดคือการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก ซึ่ งการสื บสวนอุบตั ิเหตุจาก
หน่ วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นเพียงเพื่อสอบสวนว่าฝ่ ายใดเป็ นผูก้ ระท าผิ ด
บ่อยครั้งพบว่าการสันนิ ษฐานของผูบ้ นั ทึ กข้อมูลถู กใช้เป็ นข้อสรุ ปของ
การเกิดอุบตั ิเหตุโดยขาดหลักฐานและกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ซึ่ งการวิเคราะห์ ห าสาเหตุข องอุบตั ิเหตุให้ถูก ต้องนั้นจาเป็ นต้องมี อ งค์
ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ในการสื บสวนอุบตั ิเหตุในเชิ ง
ลึ ก เนื่ อ งจากการสื บสวนอุ บ ัติ เ หตุ เ ชิ ง ลึ ก จะเป็ นการตรวจสอบ
องค์ประกอบทั้งหมดที่ก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุ ทั้งปั จจัยด้านคน รถและถนน
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ทราบและอธิ บายได้ว่าปั จจัยใดที่เป็ นต้นเหตุ สิ่ ง
ใดที่ทาให้อุบตั ิเหตุมีความรุ นแรง เพื่อนาไปสู่ การป้ องกันหาวิธีการรั บมือ
กับอุบตั ิเหตุแบบเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมี ก ารใช้รถกระบะอย่างกว้างขวาง
จากสถิติจานวนรถจดทะเบียนระหว่าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า รถ
กระบะมีสัดส่ วนการจดทะเบียนประมาณร้ อยละ 18 ซึ่ งมากเป็ นอันดับ
สองรองจากรถจัก รยานยนต์ จากสถิ ติก ารเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ของส านัก งาน
ตารวจแห่ งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2549 ถึ ง พ.ศ. 2556 พบว่า รถกระบะมี
สัด ส่ วนการเกิ ด อุบ ตั ิ เ หตุ ประมาณร้ อ ยละ 16 รองจากรถยนต์นั่ง ส่ ว น
บุ ค คลและรถจัก รยานยนต์ [3] แต่ ใ นช่ ว งเทศกาลต่า งๆ เช่ น เทศกาล
สงกรานต์หรื อเทศกาลปี ใหม่ จะมีสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุเป็ นอันดับสอง
รองจากรถจักรยานยนต์ [4] บ่อยครั้ งเมื่อเกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกี่ ยวข้องกับรถ
กระบะพบว่า มัก จะเป็ นอุ บ ัติ เ หตุ ที่ มี ค วามรุ น แรง มี ก ารบาดเจ็บ และ
เสี ยชี วิตหลายรายต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุเพียงครั้งเดี ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณี ที่มีผโู ้ ดยสารอยูใ่ นกระบะท้ายรถซึ่ งพบเห็นได้ทวั่ ไปในประเทศไทย
ในการที่จะลดปั ญหาเหล่านี้ ได้ จาเป็ นต้องทราบถึ งสาเหตุที่มาของการ
เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ปั จ จัย ที่ ท าให้ อุ บ ัติ เ หตุ มี ค วามรุ นแรง และแนวทางการ

1.1 บททวนวรรณกรรม
E.B.R. Desapriya และคณะ (2004) ได้ศึกษาอัตราส่ วนความ
รุ นแรงของอุบตั ิเหตุจากการชนกันระหว่างรถกระบะกับรถเก๋ งส่ วนบุคคล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุในรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
จานวน 953 กรณี จากการศึกษาพบว่า เมื่ อรถกระบะชนกับรถเก๋ งส่ วน
บุคคล โอกาสในการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถกระบะจะมี
น้อยกว่ารถเก๋ งส่ วนบุ คคลถึ ง 2 เท่ า เนื่ องจากรถกระบะมี โครงสร้ างที่
แข็งแรงกว่าและมีมวลมากกว่า [5]
ปกรณ์ อนิ วตั กูลชัย และ กัณวีร์ กนิ ษฐ์พงศ์ (2551) ได้ศึกษา
วิเคราะห์กลไกการบาดเจ็บของผูโ้ ดยสารที่ประสบอุบตั ิเหตุทางถนน จาก
การศึ กษาพบว่าการสัมผัสภายในห้องโดยสารและการเคลื่ อนไหวที่ผิด
ลัก ษณะที่ เ ป็ นผลกระทบจากการชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรง (Impact
force) และความเร่ ง (Acceleration) ที่ ถ่ ายโอนมาจากตัวรถ เป็ นสาเหตุ
หลักของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ ตาแหน่ งที่นั่งของผูโ้ ดยสาร การใช้เข็ม
ขัดนิ รภัยก็เป็ นปั จจัยที่ สาคัญของการได้รับบาดเจ็บในทุกๆรู ปแบบการ
ชน [6]
อรรถกร สาละ และ พนกฤษณ คลัง บุ ญ ครอง (2552) ได้
ท าการศึ ก ษาการสื บ สวนอุ บ ัติ เ หตุ ก ารจราจรเชิ ง ลึ ก : กรณี ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนของประเทศไทย โดยมีกรณี ศึกษา 3 กรณี
ได้แก่ กรณี รถกระบะชนกับรถกระบะ กรณี รถกระบะยางล้อระเบิ ด เสี ย
หลักพุ่งชนประสานงากับรถบรรทุกกึ่ งพ่วง และกรณี รถเก๋ งส่ วนบุคคล
แซงไม่พน้ พุง่ ชนกับรถโดยสารประจาทาง จากการศึกษาทั้ง 3 กรณี พบว่า
ความประมาทของผูข้ บั ขี่เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุและเป็ นสถิติส่วนใหญ่
ที่ผ่านมาของการเกิดอุบตั ิเหตุ ประกอบกับปั จจัยถนนและสิ่ งแวดล้อมซึ่ ง
เป็ นปั จจัยเสริ มให้อุบตั ิเหตุมีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น และปั จจัยรถที่อยูใ่ น
สภาพไม่พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทาง เช่ น ระบบเบรก ยางล้อ เป็ นต้น
[7]
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T. Brenac และคณะ (2013) ได้ ท าการศึ ก ษาการสื บสวน
อุบตั ิเหตุเชิ งลึกในเรื่ องการเปรี ยบเทียบระหว่างความเร็ วที่ได้จากรายงาน
ของผู้ข ับ ขี่ แ ละจากการสื บ สวนอุ บ ัติเ หตุ ย อ้ ยรอย การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ช้
จานวนอุบตั ิเหตุท้ งั หมด 73 กรณี จากการศึกษาพบว่าถึงแม้ความเร็ วที่ได้
จากการรายงานของตัวผูข้ บั ขี่และความเร็ วที่ได้จากการสื บสวนอุบตั ิเหตุ
ย้อนรอยเฉลี่ยแล้วจะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ความเร็ วที่ได้จากรายงานของผู ้
ขับขี่ไม่สามารถนามาใช้แทนความเร็ วที่ได้จากการสื บสวนอุบตั ิเหตุยอ้ น
รอยได้ เนื่ องจากพบว่า 27 เปอร์ เ ซ็ นต์ จากกลุ่ ม ตัวอย่าง มี ค วามคลาด
เคลื่อนประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง [8]

1.4.4 ในการวิเ คราะห์ ส าเหตุแ ละความรุ น แรงของการเกิ ด
อุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ รถกระบะจะใช้ ห ลัก การด้า นพลศาสตร์ ข อง
ยานพาหนะ (Vehicle Dynamics)
1.4.5 ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับอุบตั ิเหตุที่เกิด
ขึ้ นกับ รถกระบะ 90 กรณี เป็ นผลที่ ด าเนิ น การโดยผู้เ ชี่ ย วชาญ ใช้
กระบวนการสื บสวนอุบตั ิ เหตุเชิ งลึ กที่เหมาะสม ดังนั้นข้อมูลจึงเป็ นที่
น่าเชื่อถือได้

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.2.1 เพื่ อ ประยุก ต์ใ ช้อ งค์ค วามรู้ แ ละกระบวนการในการ
สื บสวนเชิ งลึกอุบตั ิเหตุทางถนนในการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบตั ิเหตุและ
วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความรุ น แรงของอุ บ ัติ เ หตุ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษา 3
กรณี ศึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุทางถนนของรถกระบะ
1.2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นกับ
รถกระบะ 90 กรณี ในประเทศไทย และวิเคราะห์หาสาเหตุสาหรับการชน
แต่ละประเภท พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย คน
รถ ถนนและสิ่ งแวดล้อม

1.3 ขอบเขตของการวิจยั

รู ปที่ 1 พื้นที่ศึกษา [9]
2. 2. วิธีการดาเนินการวิจยั

2.1 การสื บสวนอุบตั เิ หตุเชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถกระบะใน
พื้นทีศ่ ึกษาศึกษา 3 กรณี

1.3.1 พื้ น ที่ ศึ ก ษาครอบคลุ ม ภาคอี ส านตอนบน 11 จัง หวัด
ประกอบไปด้ว ย จัง หวัด ขอนแก่ น หนองคาย มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด
นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย กาฬสิ นธุ์และบึงกาฬ ดัง
แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาในรู ปที่ 1
1.3.1 คัดเลือกกรณี อุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นในเขตพื้นที่ศึกษาจานวน
3 กรณี ศึกษา โดยคัดเลือกกรณี ที่เกิดกับรถกระบะ มีการเสี ยชี วิตอย่างน้อย
1 คน และเป็ นที่สนใจของสาธารณะชน

ลาดับขั้นตอนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกได้แสดงในรู ปที่ 2
2.1.1 การรับแจ้งเหตุ
หน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุได้เชื่ อมต่อสื่ อสารกับหน่ วยงานต่าง ๆ
ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์แ ละวิ ท ยุสื่ อสารโดยใช้ค ลื่ น ความถี่
เดียวกันเพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบการเกิ ดอุบตั ิเหตุได้ตลอดเวลา
โดยข้อมูลเบื้องต้นในการรับแจ้งเหตุ ได้แก่ สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ ลักษณะ
การเกิดอุบตั ิเหตุ จานวนผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ ความรุ นแรงและอาการของผู้
ประสบอุบตั ิเหตุ
2.1.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ในการเก็ บ ข้อ มู ล อุ บ ัติ เ หตุ หน่ ว ยสื บ สวนจะต้อ งท างาน
ร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่พยาบาล หน่วย
กู้ชีพ ซึ่ งหน่ วยสื บสวนจะต้องติ ดต่อสื่ อสารกับหน่ วยงานดังกล่ าวอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะหน่วยงานตารวจและหน่วยงานพยาบาล ในการสารวจ
เก็ บ ข้อมู ลในภาคสนามนั้น หน่ วยสื บ สวนจาเป็ นจะต้องมี อุปกรณ์ และ
เครื่ องมื อที่ เตรี ยมพร้ อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
อุบตั ิเหตุเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ มีดงั นี้

1.4 สมมติฐานของการวิจยั
1.4.1 ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ถึ ง จุ ด เกิ ด เหตุ ไ ด้ท ัน ก่ อ นที่
เจ้าหน้าที่ตารวจจะย้ายรถที่ประสบอุบตั ิเหตุไปที่พกั ของกลาง สามารถ
เก็บข้อมูลตัวรถได้ที่ที่พกั ของกลาง
1.4.2 ข้อ มู ล การบาดเจ็ บ และการเสี ย ชี วิ ต ของผู้ป ระสบ
อุบตั ิเหตุได้จากผลตรวจวินิจฉัยจากแพทย์
1.4.3 การรวบรวมข้อมูลกรณี อุบตั ิเหตุ ในบางกรณี จาเป็ นต้อง
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น เจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้รั บ ผิ ด ชอบคดี หน่ ว ยงานของสื่ อ ข่ า ว หน่ ว ยกู้ชี พ หน่ ว ยกู้ภ ัย หรื อ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

321

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

5.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ ความปลอดภัย เช่ น เข็มขัดนิ รภัย
ถุงลมนิรภัยและพนักพิงศีรษะ
6 ติดตามข้อมูลการบาดเจ็บ และการรักษาพยาบาล
6.1 ข้อมูลทางการแพทย์
6.1.1 ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด
6.1.2 รายงานทางพิษวิทยา
6.1.3 ข้อมูลสุขภาพจิต
6.1.4 อาการป่ วยก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ
6.1.5 ใบสัง่ ยา
6.1.6 รายงานการรับการรักษา
6.2 รายงานข้อมูลคดีความของเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.3 สัมภาษณ์ผปู้ ระสบอุบตั ิเหตุโดยตรง
7 การติดตามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ก ารสื บสวนเ ชิ งลึ ก อุ บ ั ติ เ ห ตุ คื อก ารต ร วจ สอ บ ข อ ง
องค์ป ระกอบทั้ง หมดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ทั้ง ด้า นคน รถ ถนนและ
สภาพแวดล้อม เพื่ออธิ บายลาดับเหตุการณ์อุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้น [10] วิธีการ
สื บสวนที่เป็ นระบบจะสามารถเปิ ดเผยสาเหตุของอุบตั ิเหตุ ซึ่งสามารถทา
ให้เข้าใจได้ว่าอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใดจึงมี ความรุ นแรง
โดยจะต้องพยายามหาคาตอบของคาถามให้ได้ว่า ใคร เมื่ อไหร่ ที่ ไหน
อย่างไร ทาไม ซึ่ งคาถามเหล่านี้ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นแนวทางในการวิเคราะห์
หาสาเหตุและกลไกของการเกิ ดอุบตั ิเหตุเชิ งลึ กต่อไป [11] ความสาคัญ
ของการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิ งลึก คือ การลาดับเหตุการณ์และผลที่ตามมา
ของการเกิ ดอุ บ ตั ิ เ หตุ [12] ในการที่ จะจาลองให้ เ ห็ นภาพการเคลื่ อนที่
ในขณะเกิ ดอุบตั ิเหตุอาจต้องทราบความเร็ ว ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่การวิเคราะห์เชิ ง
ลึกมักจะทา การใช้สมการพื้นฐานทางฟิ สิ กส์จึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ทราบว่ามี
ความเร็ วมากน้อยเพียงไร โดยสามารถค านวณได้จากสมการค านวณ
ความเร็ วจากรอยไถล สมการค านวณความเร็ วจากรอยแฉลบ สมการ
คานวณความเร็ วตามกฎอนุรักษ์โมเมนตัม สมการคานวณความเร็ วตาม
กฎอนุรักษ์พลังงาน สมการคานวณความเร็ วกรณี รถตกจากที่สูง สมการ
คานวณความเร็ วกรณี รถพลิกคว่า และสมการคานวณอัตราส่ วนโอกาส
การเสี ยชี วิต [13,14] ซึ่ งสุ ดท้ายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะต้องสรุ ปให้ได้
ว่ า ปั จ จัย ใดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ สาเหตุ ข องอุ บ ัติ เ หตุ คื อ อะไร ท าไม
อุบตั ิเหตุจึงมีความรุ นแรง พร้องทั้งเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุต่อไป

ได้รับการแจ้งเหตุ
รวบรวมทีมงานที่จะออกภาคสนาม
งานภาคสนาม

1.ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
2.แนะนาตัวต่อเจ้าหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบในที่เกิดเหตุ
3.ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
4.รวบรวมข้อมูลและสารวจภาคสนาม
ถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด
5.รวบรวบและตรวจสอบสภาพตัวรถหลังการชน
โดยละเอียด ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
6.ติดตามข้อมูลการบาดเจ็บ การเสี ยชีวิต
และการรักษาพยาบาล
7.ติดตามข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลคดีจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ในตัวรถจากบริ ษทั /อู่ซ่อมรถ
ไม่พอใจ
งานในสานักงาน

จาลองอุบตั ิเหตุยอ้ นรอย

พอใจ

วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

เขียนรายงานการสื บสวนอุบตั ิเหตุและสรุ ปผล

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก [9]
1 ประเมินสถานการณ์และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
2 แนะนาตัวต่อเจ้าหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบในที่เกิดเหตุ
3 ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
4 รวบรวมข้อมูลสารวจภาคสนามถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ
4.1 ระบุตาแหน่งสถานที่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ
4.2 ติดตั้งป้ ายและอุปกรณ์เตือนอื่นๆเพื่อความปลอดภัย
4.3 ระบุตาแหน่งจุดเริ่ มต้น จุดชนและจุดสุดท้ายของรถ
4.4 ถ่ายภาพรายละเอียดต่างๆให้ครอบคลุมที่เกิดเหตุและ
ทาเครื่ องหมายหลักฐานต่างๆ
4.5 ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ทางก ายภาพข องถนนแ ล ะ
สภาพแวดล้อมในจุดเกิดเหตุและร่ างสถานที่เกิดเหตุในเบื้องต้น
4.6 วัดค่าความเสี ยดทานของผิวถนน
4.7 หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจราจรบริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ เช่ น
ปริ มาณจราจร สัดส่วนปริ มาณจราจร ความเร็ วในการจราจร เป็ นต้น
5 รวบรวบและตรวจสอบสภาพตัวรถหลังการชนโดยละเอียด
ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
5.1 ถ่ายภาพความเสี ยหายของตัวรถทั้ง 8 ด้าน
5.2 วัดการเสี ยรู ปของตัวรถ
5.3 ตรวจสอบองค์ประกอบของรถ เช่ น ระบบเบรก ไฟ
ส่องสว่าง ระบบบังคับเลี้ยว สภาพยางและอื่นๆ

2.2 การศึกษาการสื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกในประเทศไทยที่
เกีย่ วข้ องกับรถกระบะ 90 กรณี
บทความนี้ ได้รวบรวมข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิเหตุที่มีการสื บสวน
อุบตั ิ เหตุเชิ งลึ กที่ มีในประเทศไทยโดยคัดเลื อกกรณี ที่เกิ ดกับรถกระบะ
จากรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุจาก
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การขนส่ งและจราจรของสานักนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ปี
พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 รายงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ องค์
ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์วิจยั อุบตั ิ เหตุแห่ งประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2552 และรายงานโครงการวิจยั การสื บสวนเชิ งลึกสาเหตุการ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งและจราจรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถ นน ปี พ.ศ. 2554 ซึ่ งได้แ บ่ งพื้น ที่ ศึก ษาออกตามภูมิภาค
ได้แ ก่ เขตพื้ นที่ ส่ วนกลาง (กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล) และเขต
พื้นที่ส่วนภูมิภาค (เชี ยงใหม่ ขอนแก่น นครราชศรี มาและสงขลา) [1526] รวมทั้งสิ้ น 90 กรณี โดยนามารวบรวมสรุ ปรายละเอียดปั จจัยหลักที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บตั ิ เ หตุ สาเหตุ ส าหรั บการเกิ ด อุ บ ัติเ หตุ ใ นแต่ ล ะประเภท
สาเหตุของความรุ นแรง พร้ อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จจัย คน รถ ถนนและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งขั้นตอนการศึ ก ษาการสื บสวน
อุบตั ิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี ได้แสดง
ในรู ปที่ 3

จากการเก็ บข้อมูลอุ บ ตั ิ เ หตุ ในกรณี ชนแบบประสานงา
จ านวน 13,162 ครั้ ง ของ FARS 1975-1998 พบว่ า อัต ราส่ ว นโอกาส
เสี ยชี วิตของผูโ้ ดยสารในรถที่มีมวลน้อยกว่าจะมีโอกาสเสี ยชี วิตมากกว่า
ผูโ้ ดยสารในรถที่มีมวลมากกว่า [14] ในกรณี น้ ี พบว่าโอกาสเสี ยชี วิตของ
ผูโ้ ดยสารในรถเก๋ งส่ วนบุคคลมีมากกว่ารถกระบะถึ งเกื อบ 12 เท่า ซึ่งการ
ค านวณโอกาสการเสี ยชี วิตของผูโ้ ดยสารมี สมมติ ฐ าน ได้แ ก่ สมการ
อัตราส่ วนโอกาสการเสี ยชี วิต [Evans L, 2004] R = ( m2 / m1 ) λ โดยที่
R คื อ อัตราส่ วนโอกาสการเสี ยชี วิตของผูข้ บั ขี่ m1 คือ มวลของรถที่เบา
กว่ามีค่าเท่ากับ 1200 กิ โลกรัม m2 คือ มวลของรถหนักกว่ามีค่าเท่ากับ
2400 กิ โลกรัม รถกระบะและรถเก๋ งส่วนบุคคลชนกันแบบประสานงา λ
คื อ สั ม ประสิ ทธิ์ ลั ก ษณะการชน ในกรณี ชนแบบประสานงาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ λ = 3.58 ดังนั้น R = ( 2400 / 1200)3.58 ≈ 12 เท่า

รวบรวมการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก
ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี
จาแนกลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุตามรู ปแบบการชน
รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุและความรุ นแรง โดยแยกตาม
ปัจจัย คน รถ ถนนและสิ่ งแวดล้อม

รวบรวมสาเหตุของอุบตั ิเหตุและ
สาเหตุของความรุ นแรง โดยแยกตาม
ปัจจัย คน รถ ถนนและสิ่ งแวดล้อม

เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุทางถนนของรถกระบะ โดยนาเสนอในรู ปแบบ 5 เสาหลัก
ตามแผนทศวรรษแห่งการปฏิบตั ิการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี [9]

รู ปที่ 4 ลาดับเหตุการณ์กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะชนรถเก๋ งส่ วนบุคคล [23]
2 ปั จ จัย ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ดอุ บ ตั ิ เ หตุ สาเหตุ ข อง
ความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความ
รุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะชนรถเก๋ ง
ส่วนบุคคลแสดงในตารางที่ 1
3.1.2 กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสี ยหลัก
พลิ ก คว่ า ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 23 กม.ที่ 51+800 ต.หนองโก
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เสี ยชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 15 ราย
1 ลาดับเหตุการณ์
ผูข้ บั ขี่รถกระบะคนแรกขับรถพาญาติเดิ นทางกลับบ้าน
จากกรุ งเทพฯไปยัง จ.กาฬสิ นธุ์ มีผูโ้ ดยสาร 16 คนรวมผูข้ บั ขี่ ออกจาก
กรุ งเทพฯ เวลา 20.00 น. เมื่อเวลา 6.30 น. ได้หยุดพักที่ จ.นครราชสี มา
และได้เปลี่ ยนผูข้ บั ขี่คนที่ 2 จากนั้นเวลา 7.00 น. ได้ออกเดิ นทางต่อจน
มาถึงจุดเกิดเหตุ ยางหลังด้านขวาระเบิด ผูข้ บั ขี่พยายามจะเบรกรถเพื่อลด
ความเร็ ว ทาให้รถเสี ยหลักตกลงไปยังร่ องน้ ากึ่งกลางถนน รถพลิกคว่า 1
รอบและตัวรถหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็ นมุมประมาณ 180 องศา

3. ผลการวิจยั และอภิปราย
3.1 ผลการศึกษาการสื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถ
กระบะในพื้นทีศ่ ึกษาศึกษา 3 กรณี
3.1.1 กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะชนรถเก๋ งส่ วนบุคคล ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 กม.ที่ 567+300 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
เสี ยชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 1 ราย
1 ลาดับเหตุการณ์
ผูข้ บั ขี่รถกระบะเดิ นทางไปร่ วมงานบุ ญกฐิ นโดยได้ดื่ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ต้ งั แต่ช่วงบ่าย จากนั้นเดิ นทางเพื่อไปช่วยญาติขน
ของหนี น้ าท่วมโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2183 เมื่อเดินทาง
มาถึ ง ทางแยกผู้ข ับ ขี่ ร ถกระบะได้เ ลี้ ย วซ้ า ยเพื่ อ ที่ จ ะตัด เข้า ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 แต่ไม่สามารถบังคับรถได้จึงชนท้ายรถจักรยานยนต์
ที่อยูด่ า้ นหน้า จากนั้นผูข้ บั ขี่รถกระบะได้ขบั รถข้ามเกาะกลางถนนไปยัง
อีกฝั่งในทิศทางตรงกันข้ามและได้ขบั ย้อนศรจนกระทัง่ มาถึงที่เกิดเหตุซ่ ึ ง
เป็ นบริ เวณทางโค้ง รถกระบะจึงชนแบบประสานงากับรถเก๋ งส่ วนบุคคล
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การคานวณความเร็ วที่ปลอดภัย มีค่าที่ใช้ในสมการดังนี้
e คื อ อัตราการยกโค้งมี ค่าเท่ากับ 4 % f คื อ สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทาน
จลน์ เ ฉลี่ ย เท่ า กับ 0.16 R คื อ รั ศ มี โ ค้ง มี ค่ า เท่ า กับ 94 เมตร และ v คื อ
ความเร็ วออกแบบสาหรับรถแล่นในทางโค้ง จากสมการออกแบบยกขอบ
โค้ ง [AASHTO, 2001] ( 0 .01e+f
v = 50 km / h

2

) / 1-( 0 .01ef) = v / 127 R

ดั ง นั้ น

[27] ซึ่งหมายความว่า หากรถใช้ความเร็ วที่มากกว่า 50

กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง การควบคุมรถจะทาได้ลาบาก มีโอกาสเกิ ดอุบตั ิเหตุ
จากการหลุดโค้งสูง
รูปที่ 5 ลาดับเหตุการณ์กรณี รถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสี ยหลัก
พลิกคว่า [23]
2 ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ สาเหตุของ
ความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความ
รุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะบรรทุก
ยางระเบิดแล้วเสี ยหลักพลิกคว่า แสดงในตารางที่ 2
3.1.3 กรณี อุบตั ิ เ หตุรถกระบะเสี ยหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนน
บนทางหลวงชนบท ขก 3020 กม.ที่ 21 บ.หนองบัวรอง ต.ดอนดู่ อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น เสี ยชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 9 ราย
1 ลาดับเหตุการณ์
รถกระบะได้ตระเวนเล่นน้ าสงกรานต์ โดยมีคนขับและ
ผูโ้ ดยสารรวม 15 ราย เมื่อพบด่านตรวจ ผูข้ บั ขี่มีอาการเมาสุ ราและไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ จึงหลี กเลี่ยงการตรวจจับโดยกลับรถแล้วใช้เส้นทางใหม่
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุซ่ ึ งเป็ นทางโค้งรัศมีแคบ ผูข้ บั ขี่ได้หักหลบหลุมริ มถนน
ผนวกกับรถแล่นด้วยมาความเร็ วสู ง ทาให้เสี ยหลักชนหลักนาทาง 2 ต้น
แล้วชนกับต้นไม้หมุนรอบต้นไม้เ ป็ นมุม ประมาณ 90 องศา ในจานวน
ผูเ้ สี ยชี วิตและบาดเจ็บมีเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี เป็ นผูโ้ ดยสารจานวน 6
ราย เสี ยชีวิต 3 ราย ซึ่งเด็กที่เสี ยชี วิตนัง่ อยูภ่ ายในห้องโดยสารทั้งหมด
การประมาณความเร็ ว ขณะเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ มี ส มมติ ฐ าน
ได้แก่ เศษกระจกและชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ มีการเคลื่อนที่แบบ

รู ปที่ 6 ลาดับเหตุการณ์กรณี รถกระบะเสี ยหลักพุง่ ชนต้นไม้ริมถนน [23]
2 ปั จ จัย ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ดอุ บ ตั ิ เ หตุ สาเหตุ ข อง
ความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความ
รุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะเสี ยหลัก
พุง่ ชนต้นไม้ริมถนน แสดงในตารางที่ 3

Projectile หลังการชน เศษกระจกแตกและกระเด็นออกจากรถทันที ที่เกิ ด
การชน ให้ความเร็ วของเศษกระจกที่กระเด็นออกจากตัวรถในแนว 45o
กับแนวราบมีค่าเท่ากับความเร็ วของรถที่ ปะทะกับต้นไม้ d คือ ระยะที่
เศษกระจกกระเด็นไกลที่สุด 16.7 เมตร และ h คือ ความสูงจากกระจกถึง
ระดับ พื้ น ดิ น 2.33 เมตร จากสมการหาความเร็ ว [R.W.River, 1999]
S = 7.94 d / h ดัง นั้น S = 86.9 km / h [13] ซึ่ ง หมายความว่ า ความเร็ ว
ของรถกระบะก่อนชนต้นไม้มีค่ามากกว่า 86.9 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
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ตารางที่ 1 สาเหตุของอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณี รถกระบะชนรถเก๋ งส่วนบุคคล [9]
ปัจจัย

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
- ผูข้ บั ขี่มีอาการเมาสุรา และขับรถย้อนศร

คน

รถ

-

ถนนและ
สิ่ งแวด
ล้อม

- ขณะเกิดเหตุเป็ นช่วงเย็น มีฝนตกส่งผลให้
ถนนลื่นและทัศนวิสยั ในการมองเห็นไม่ดี
จุดเกิดเหตุเป็ นทางโค้ง มีเนินดิน วัชพืชและ
ต้นไม้ข้ ึนรกบดบังระยะการมองเห็น

สาเหตุของความรุ นแรง
- ผูข้ บั ขี่รถกระบะ ผูข้ บั ขี่รถเก๋ งส่วนบุคคล
และผูโ้ ดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
- การชนของรถเป็ นลักษณะชนประสานงา
- มวลและค่าความแข็งแรงของโครงสร้าง
รถเก๋ งส่วนบุคคลมีค่าน้อยกว่ารถกระบะ

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจเพื่อบัง คับใช้กฎหมายเมาแล้วขับ การคาดเข็มขัด
นิ รภัยและการขับรถเร็ วเกิ นอัตราที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัดโดยมีก ารตั้ง ด่ าน
ถาวรและด่านลอย
- ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ให้รถที่ผลิตมีถุงลมนิรภัยทุกคัน

- ควรดาเนิ นการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบริ เวณที่เกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์หา
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข เช่น การปรับปรุ งระยะ
มองเห็นในทางโค้งทั้งจากต้นไม้และเนิ นดิ น การติดตั้งป้ ายโค้งอันตราย ป้ ายชะลอ
ความเร็ ว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งแถบชะลอความเร็ ว (Rumble Strips) เป็ นต้น

-

ตารางที่ 2 สาเหตุของอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณี รถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสี ยหลักพลิกคว่า [9]
ปัจจัย
คน

รถ

ถนนและ
สิ่ งแวด
ล้อม

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ

สาเหตุของความรุ นแรง

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

- ความประมาทของผูข้ บั ขี่ที่ไม่มีการตรวจ
สภาพยางรถก่อนการเดินทาง
- รถกระบะใช้ยางคละรุ่ น ยี่ห้อ ผลิตในช่วง
เวลาที่แตกต่างกัน แรงดันลมยางและขนาด
ของหน้ายางของแต่ละล้อมีความแตกต่าง
กัน
- รถกระบะใช้ยางที่เสื่ อมสภาพ
- การบรรทุกน้ าหนักเกินพิกดั

- ผูข้ บั ขี่ใช้เบรกขณะยางระเบิดทาให้ตวั รถ
เสี ยสมดุลมากยิ่งขึ้น
- โครงเหล็กหลังคาผ้าใบไม่สามารถ
ปกป้องผูโ้ ดยสารได้และเป็ นสาเหตุของการ
บาดเจ็บและเสี ยชีวิตเนื่องจากโครงเหล็ก
หลังคาพับลงมาขณะรถพลิกคว่า

- ควรบังคับใช้กฎหมายและเคร่ งครัดในการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะสภาพยาง
เพื่อใช้ในการต่อทะเบียน และควรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสภาพรถ
- ควรเคร่ ง ครั ด ในเรื่ องบรรทุ ก น้ า หนัก เกิ น พิ ก ัด ทั้ง จ านวนผู้โ ดยสารและสิ่ ง ของ
สัมภาระ
- ผลักดันการบัง คับใช้กฎหมายในเรื่ อ งของการใช้รถผิดประเภท การห้ามบรรทุก
ผูโ้ ดยสารที่กระบะท้ายที่ไม่มีการต่อเติมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- การบังคับใช้กฎหมายและเคร่ งครัดในการอนุญาตให้ต่อหรื อดัดแปลงในเรื่ องการ
ติดตั้งโครงหลังคาผ้าใบ โดยมีการออกข้อกาหนดและมาตรฐานของโครงหลัง คาที่
ชัดเจน มีการศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ และให้ใบอนุญาตในการติดตั้งโครงหลัง คา
ให้แก่ผผู้ ลิตที่ผา่ นมาตรฐานเท่านั้น
- ควรมีการติดตั้งราวกั้นอันตรายข้างทาง(Guard rail)
- ร่ องน้ ากลางถนนควรมีการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผใู้ ช้เส้นทาง โดย
รถที่เสียหลักตกร่ องน้ ากลางถนนสามารถกลับขึ้นมาบนผิวถนนและไม่พลิกคว่า

-

- ตัว รถเสี ย หลัก ตกลงไปในร่ อ งน้ า กลาง
ถนนและพลิกคว่า

ตารางที่ 3 สาเหตุของอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณี รถกระบะเสี ยหลักพุง่ ชนต้นไม้ริมถนน [9]
ปัจจัย

คน

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
- ผูข้ บั ขี่มีอาการเมาสุรา
- ผูข้ บั ขี่ใช้ความเร็ วสูงขณะเข้าสู่ทางโค้ง
- ผู้ข ับ ขี่ ไ ม่ คุ้น เคยกับ การควบคุ ม รถยนต์
(ไม่ มี ใบอนุ ญาตขั บ ขี่ )และไม่ คุ้ น กั บ
เส้นทาง

สาเหตุของความรุ นแรง
- ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย

- การบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย
- ในรถไม่มีเบาะนัง่ นิรภัยสาหรับเด็ก
รถ

-

ถนนและ
สิ่ งแวด
ล้อม

- เส้นทางมีลกั ษณะเป็ นทางโค้งรัศมีแคบ
- ผิวทางชารุ ดเป็ นหลุมบ่อ
- ไม่ มี ก ารขี ด สี ตี เ ส้ น และการติ ด ตั้ง ป้ า ย
เตือนลดความเร็ วที่ได้มาตรฐาน
- ไม่มีแถบชะลอความเร็ ว

- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการหลุดโค้งหรื อราว
กันตก กาแพงกันชน
- การที่มีวตั ถุอนั ตรายข้างทาง
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- เจ้าหน้าที่ควรเคร่ งครัดและเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจเพื่อบังคับใช้ก ฎหมาย เช่น
การขับรถขณะมึนเมา การตรวจจับความเร็ วเกินกว่าความเร็ วที่กฎหมายกาหนด
- ปลูก จิ ตสานึ ก การเมาไม่ขบั ในเขตชุม ชน รวมถึ ง การควบคุมสอดส่ อ งดูแลอย่า ง
ใกล้ชิดโดยชุมชนและเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
- ควรมีการเสนอแนะให้มีการควบคุมพื้นที่เฉพาะเพื่อการเล่นน้ าสงกรานต์
- เจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ย วข้องควรเคร่ งครัดและเข้มงวดในการบัง คับใช้ก ฎหมาย เช่น การ
บรรทุกผูโ้ ดยสารเกิ นอัตราที่กาหนดในห้องโดยสาร การใช้ยวดยานผิดวัตถุประสงค์
และเป็ นอันตราย
- ไม่อ นุ ญาตให้เ ด็ก โดยสารในรถที่ ไม่มีที่นั่ง พิ เศษและการยึดรั้ง เฉพาะสาหรับเด็ก
(Child Restraint)
- ติ ดตั้ง อุปกรณ์ ควบคุมการจราจร เช่น ป้ ายเตื อ นชะลอความเร็ ว แถบเตื อ นชะลอ
ความเร็ ว และกาแพงกันชน บริ เวณทางโค้งรัศมีแคบและมีระดับผิวจราจรกับพื้นดิน
ต่างกันมาก
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3.2 ผลการศึ กษาการสื บสวนอุบัติเหตุเชิ งลึกในประเทศไทยที่
เกีย่ วข้ องกับรถกระบะ 90 กรณี

3.3 แนวทางแก้ ไขปัญหาอุบัตเิ หตุรถกระบะจากการศึกษาการ
สื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถกระบะ
90 กรณี

จากการศึ กษากรณี อุบตั ิเหตุที่เกี่ ยวข้องกับรถกระบะที่ มีการ
ประยุกต์ใช้วิธีการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกทั้ง 90 กรณี พบว่าปัจจัยที่ทาให้
เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ม ากที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย คน ดัง แสดงในรู ป ที่ 7 บริ เ วณที่ เ กิ ด
อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เป็ นทางตรง รู ปแบบการเกิ ดอุบตั ิ เหตุส่วนใหญ่เป็ น
การเสี ยหลักและเสี ยหลักแล้วชนวัตถุขา้ งทาง ดังแสดงในตารางที่ 4 ผูว้ ิจยั
ได้รวบรวมสรุ ปสาเหตุข องอุบตั ิ เ หตุแ ละสาเหตุข องความรุ นแรงตาม
รู ปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยยกตัวอย่างรู ปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
มากที่สุด 2 รู ปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 5-6

จากแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ ได้
เรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิ ก (รวมถึงประเทศไทย) ดาเนิ นการตามกรอบ
ปฏิ ญญามอสโก โดยกาหนดให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ งการ
ปฏิ บตั ิการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่ งมีการนาเสนอแนวทาง 5 เสา
หลัก [28] เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร โดยมี สาระสาคัญ
ได้แ ก่ เสาหลัก ที่ 1 การสร้ างความสามารถในการบริ ห ารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) เสาหลักที่ 2 ถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะ
ที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) เสาหลักที่ 4 ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
(Safer Road Users) และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบตั ิเหตุ
(Post Crash Response) เมื่ อพิจารณาปั ญหาอุบ ตั ิ เ หตุ ที่ เ กิ ด กับ รถกระบะ
และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรตามกรอบ 5 เสาหลัก ผู้วิ จ ัย ได้
รวบรวมข้อเสนอแนะจากการศึ ก ษาเพื่ อลดโอกาสการเกิ ดอุ บ ตั ิ เ หตุ ที่
เกี่ ยวข้องกับ รถกระบะที่ มีก ารสื บสวนอุบตั ิ เหตุเ ชิ งลึ ก ในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้ น 90 กรณี จากโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสื บสวน
อุบตั ิ เหตุจากการขนส่ งและจราจร ปี พ.ศ. 2549 ของสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม จากโครงการศึ ก ษา
ประยุกต์ใช้ตวั แบบหน่ วยสื บสวนอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งและจราจรเพื่อ
นาไปสู ก ารปฏิ บตั ิ ปี พ.ศ. 2551 ของสานัก งานนโยบายและแผนการ
ขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม จากโครงการศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่ ง
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู ้ ด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ปี พ.ศ. 2552 ของศู น ย์วิ จ ัย อุ บ ัติ เ หตุ แ ห่ ง ประเทศไทย และจาก
โครงการวิจยั การสื บสวนเชิ งลึ กสาเหตุการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจากการขนส่ ง
และจราจร ปี พ.ศ. 2554 ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน โดยเสนอในรู ปแบบของ 5 เสาหลัก ดังแสดงในตารางที่ 7

รูปที่ 7 ปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุที่
เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี [9]
ตารางที่ 4 รู ปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุที่
เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี [9]
รู ปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุ

จานวนครั้ง

เสี ยหลักและเสี ยหลักแล้วชนวัตถุขา้ งทาง

21

ชนแบบประสานงา

14

ชนแบบตั้งฉาก

14

ชนท้าย

11

รถไฟชน

11

ชนรถที่จอดอยู่

5

ชนรถที่เสี ยหลัก

4

เปลี่ยนช่องจราจรแล้วชน

4

ตัดหน้ากระชั้นชิด

3

อื่นๆ

3
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ตารางที่ 5 สาเหตุของอุบตั ิเหตุกรณี เสี ยหลักและเสี ยหลักแล้วชนวัตถุขา้ งทาง [9]
ปัจจัย

คน

รถ

ถนน
และ
สิ่ ง
แวด
ล้อม

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
- สภาพร่ างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วงนอน อ่อนเพลีย
หลับใน
- การมองเห็นของผูข้ บั ขี่ไม่ปกติ
- ผูข้ บั ขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์
- ผูข้ บั ขี่รถกระบะยังไม่มีความชานาญในการขับขี่ที่เพียงพอ
- ใช้ความเร็ วสูงเกินไป
- ความบกพร่ องในการควบคุมรถ เช่น เข้าโค้งลึกกว่ารัศมีโค้ง
แซงโดยใช้ไหล่ทางและขอบทาง การใช้เบรกมากเกินไปใน
การวิ่งลงเขา
- ยางระเบิด ยางเสื่ อมสภาพ ความดันลมยางไม่เหมาะสม
ใช้ขนาดยางไม่เหมาะสม
- บรรทุกน้ าหนักเกิน
- ระบบเบรกชารุ ด

สภาพพื้นผิวจราจร เช่น ผิวทางขรุ ขระ ชารุ ดและมีน้ าขัง
สภาพทางเรขาคณิ ต เช่น ทางตรงหลายกิโลเมตรแล้วเป็ นทาง
โค้งส่งผลให้ผขู้ บั ขี่หลับในได้ง่าย ไหล่ทางและข้างทางมี
ความต่างระดับกันมาก รอยต่อระหว่างทางโค้งและทางตรงมี
ความต่างระดับ เส้นทางมีความคดเคี้ยวลาดชัน ถนนเป็ น
ลักษณะหลายช่องจราจรเอื้อให้ผขู้ บั ขี่ใช้ความเร็วสูง
การควบคุมจราจร เช่น การขีดสี ตีเส้นเลื่อนราง ไม่มีป้ายเตือน
ทางโค้ง ทางโค้งขาดอุปกรณ์นาทาง ไม่มีแถบชะลอความเร็ ว
ข้างทางมีวตั ถุอนั ตราย เช่น มีการก่อสร้างบริ เวณข้างทาง มี
ต้นไม้ใหญ่อยูใ่ นเขตปลอดภัย
สภาพแวดล้อม เช่น มีตน้ ไม้บดบังระยะมองเห็นในทางโค้ง
ไฟส่องสว่างชารุ ดหรื อไม่เพียงพอ

สาเหตุความรุ นแรง
- ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย
- การโดยสารที่นงั่ เบียดกันในห้อง
โดยสาร เมื่อเกิดการชนทาให้
ผูโ้ ดยสารกระแทกกับเบาะ คอนโซน

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรมีที่พกั รถแก่ผขู้ บั ขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง
- รณรงค์ในเรื่ องการขับขี่ที่ปลอดภัย ง่วงไม่ขบั เมาไม่ขบั ใช้เข็มขัดนิรภัย
การบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินกาหนด
- ควรพิจารณาการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผูท้ ี่มีทกั ษะ ความ
พร้อม มีความสามารถในการรับรู้ที่ปกติอย่างเคร่ งครัด
- เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องควรเคร่ งครัดในเรื่ อง การตรวจจับความเร็ ว การขับรถ
ขณะมึนเมาและการใช้เข็มขัดนิรภัย

- มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย
- การพลิกคว่าของรถหลังจากพุง่ ชน
เกาะกลางถนน
- รถมีการติดตั้งถุงลมนิรภัย แต่ถุงลม
นิรภัยไม่ทางาน
- วัสดุตกแต่งภายในรถสามารถทา
อันตรายต่อผูโ้ ดยสารภายในได้
- การที่รถตกลงในรางระบายน้ าแต่
ไม่สามารถควบคุมรถให้กลับมาบน
ถนนได้
- อุปกรณ์ก้ นั ข้างทางไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- บริ เวณจุดเกิดเหตุมีตน้ ไม้ขนาด
ใหญ่ในพื้นที่ปลอดภัย (Clear Zone)
- พื้นที่ขา้ งทางมีความชันมากแต่ไม่มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้
- รถตกลงไปในบ่อน้ าบริ เวณข้างทาง
ทาให้การช่วยเหลือทาได้ยาก

- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- บังคับหรื อออกกฎหมายห้ามการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในเรื่ อง การบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินอัตรา
- พิจารณาการออกแบบเกาะกลางถนนเพื่อไม่ให้รถที่ชนเสี ยหลักพลิกคว่า
- ผูผ้ ลิตรถควรมีการพิจารณาระบบการทางานของถุงลมนิรภัยและควรมี
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งภายในรถที่เป็ นอันตรายต่อผูโ้ ดยสาร
ภายใน
- ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ไข เส้นขอบทาง เครื่ องหมายจราจร ไฟส่องสว่าง
พื้นผิวจราจรที่ชารุ ดและควรมีกาหนดการที่แน่นอนในการบารุ งรักษา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาตรวจสอบความแข็งแรงของราวกั้น
ข้างทาง
- พิจารณาการออกแบบรางระบายน้ าข้างทางเพื่อให้รถที่ตกลงไปสามารถ
บังคับให้รถกลับขึ้นมาและวิ่งต่อไปได้
- ติดตั้ง Rumble Strip เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ให้มีความตื่นตัวเพื่อป้องกันการหลับ
ใน
- บริ เวณที่เป็ นทางโค้งควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนทางโค้ง ป้ายเตือนชะลอ
ความเร็ ว แถบเตือนชะลอความเร็ว อุปกรณ์นาทาง ราวกันตกและไฟส่อง
สว่าง
- ไม่ควรมีตน้ ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยูบ่ ริ เวณข้างทาง
(Clear Zone)
- ควรมีการติดตั้งราวกันอันตรายในบริ เวณข้างทางที่มีแหล่งน้ าหรื อมีความ
ลาดชันมาก
- กาจัดวัชพืช ต้มไม้ไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นทั้งทางโค้งและทางแยก

ตารางที่ 6 สาเหตุของอุบตั ิเหตุกรณี ชนแบบประสานงา [9]
ปัจจัย

คน

รถ

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
- ผูข้ บั ขี่ขบั รถด้วยความเร็ ว
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
- สภาพร่ างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วงนอน อ่อนเพลีย
หลับใน
- ผูข้ บั ขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์
- ผูข้ บั ขี่รถกระบะยังไม่มีความชานาญในการขับขี่ที่เพียงพอ

สาเหตุความรุ นแรง
- ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารไม่ได้คาดเข็ม
ขัดนิรภัย

- ยางระเบิด
- แสงไฟหน้ามีค่ามุมกดต่ากว่าปกติ ส่งผลต่อระยะการ
มองเห็น

- มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย
- ระดับความสูงกันชนของรถทั้งสอง
คันที่ต่างกัน
- ตัวรถเกิดไฟไหมหลังจากการชน
- วัสดุตกแต่งภายในรถสามารถทา
อันตรายต่อผูโ้ ดยสารภายในได้
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรมีการลดความเร็ วก่อนเข้าโค้งโดยติดป้ายโค้งอันตราย ป้ายจากัด
ความเร็ วและเส้นชะล้อความเร็ว (Rumble Strip)
- รณรงค์ในเรื่ องการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ง่วงไม่ขบั เมาไม่ขบั
- ควรมีที่พกั รถแก่ผขู้ บั ขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง
- เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องควรเคร่ งครัดในเรื่ องการขับรถขณะมึนเมา
- ควรพิจารณาการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผูท้ ี่มีทกั ษะ ความ
พร้อม มีความสามารถในการรับรู้ที่ปกติอย่างเคร่ งครัด
- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- ควรมีการออกกฎหมายห้ามมีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้าย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของรถ
2 ชนิด ที่มีมวลและมีระดับความสูงต่างกัน และเมื่อรถเกิดอุบตั ิเหตุทา
อย่างไรถึงจะไม่ทาให้เกิดไฟลุกไหม
- ผูผ้ ลิตรถควรมีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งภายในรถที่เป็ นอันตราย
ต่อผูโ้ ดยสารภายใน
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ตารางที่ 6 สาเหตุของอุบตั ิเหตุกรณี ชนแบบประสานงา [9] (ต่อ)
ปัจจัย

ถนน
และ
สิ่ ง
แวด
ล้อม

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
สภาพทางเรขาคณิ ต เช่น เป็ นทางตรงหลายกิโลเมตรแล้วเป็ น
ทางโค้งส่งผลให้ผขู้ บั ขี่หลับในได้ง่าย ทางแยกเป็ นมุมแหลม
ทาให้ผขู้ บั ขี่เผลอเลี้ยวขวาย้อนศร ทางโค้งมีรัศมีแคบ
การควบคุมจราจร เช่น การขีดสี ตีเส้นบนผิวจราจรเลือนราง
ไม่ชดั เจน
สภาพแวดล้อม เช่น ระยะมองเห็นถูกจากัดด้วย พุ่มไม้ ต้นไม้
และเนินดิน ข้างทางเป็ นร่ องระบายน้ าเมื่อรถตกลงไปทาให้
พลิกตระแครงข้าง ไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน พื้นผิว
ถนนลื่นเนื่องจากเป็ นเวลาหลังฝนตก
สภาพพื้นผิวจราจร เช่น ผิวทางขรุ ขระ ชารุ ด

สาเหตุความรุ นแรง

-

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ติดตั้ง Rumble Strip เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ให้มีความตื่นตัวเพื่อป้องกันการหลับ
ใน
- ในการออกแบบ ก่อสร้างทางควรจะทาในลักษณะที่ช่วยให้ผใู้ ช้รถใช้ถนน
ตัดสิ นใจขับขี่ได้ถูกต้อง หรื อช่วยป้องกันไม่ให้ผขู้ บั ขี่ปฏิบตั ิผิดพลาด
- บารุ งรักษาให้เส้นขอบทางเห็นได้ชดั เจนตลอดเวลา
- ควรตัดพุ่มไม้และต้นไม้ ออกเพื่อเพิ่มระยะมองเห็น
- ควรมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโดยมีกาหนดตรวจซ่อมที่แน่นอน
- ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ดและควรมีกาหนดตรวจซ่อมที่แน่นอน

ตารางที่ 7 แผนปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ [9]
เสาหลัก
การสร้าง
ความสามารถในการ
บริ หารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน

ถนนและการสัญจร
อย่างปลอดภัย

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุทางถนนที่มีประสิ ทธิภาพ
- ภาครัฐควรสนับสนุนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบตั ิเหตุทาง
ถนนที่รุนแรงและเป็ นที่น่าสนใจของสาธารณะชน

แผนปฏิบตั ิการที่เสนอแนะ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุทางถนนที่มีประสิ ทธิภาพ
- ภาครัฐควรสนับสนุนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบตั ิเหตุทางถนนที่รุนแรงและ
เป็ นที่น่าสนใจของสาธารณะชน

สภาพพื้นผิวจราจร
- ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ไขพื้นผิวจราจร ในจุดที่ชารุ ดและควรมีระยะเวลา
ที่แน่นอนในการตรวจซ่อมบารุ งรักษา
สภาพทางเรขาคณิ ต
- ในการออกแบบ ก่อสร้างทางควรจะทาในลักษณะที่ช่วยให้ผใู้ ช้รถใช้
ถนนตัดสิ นใจขับขี่ได้ถูกต้อง หรื อช่วยป้องกันไม่ให้ผขู้ บั ขี่ปฏิบตั ิ
ผิดพลาด
การควบคุมการจราจร
- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายชะลอ/ลด
ความเร็ ว ป้ายทางแยกให้มีความเหมาะสมในทุกๆเส้นทาง
- ติดตั้ง Centerline Rumble Strip เพิ่มเติมในเส้นทางที่มีการใช้ความเร็ ว
สูงเพื่อคอยเตือนผูข้ บั ขี่ไม่ให้ล้ าเข้าไปในช่องจราจรฝั่งตรงข้าม
- ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ไขเส้นขอบทาง ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร
ในจุดที่ชารุ ดและควรมีระยะเวลาที่แน่นอนในการตรวจซ่อมบารุ งรักษา
สภาพอันตรายข้างทาง
- พิจารณาติดตั้งราวกั้นอันตรายข้างทางในจุดที่มีความเสี่ ยง
- ดาเนิ นการปรับปรุ งเกี่ยวกับเขตปลอดภัยริ มถนน (Clear Zone) โดยไม่
ควรมีวตั ถุอนั ตรายหรื อต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยู่
บริ เวณข้างทาง
- ในที่ที่มีประวัติอบุ ตั ิเหตุรถตกถนนข้างทางบ่อยควรพิจารณาความ
เหมาะสมในการใช้กาแพงคอนกรี ตที่สูงกว่าปกติ(Barrier)
สภาพแวดล้อม
- กาจัดวัชพืช ต้มไม้หรื อป้ายโฆษณาไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นใน
ทุกๆทางโค้งและทางแยก
- ออกกฎหมายจับ/ปรับป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริ เวณข้างทาง

- ส่งเสริ มสภาพการใช้งานและการบารุ งรักษาถนนที่ปลอดภัย
- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณสาหรับการก่อสร้าง/บารุ งรักษาถนน ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการรับประกันความปลอดภัยของถนนที่ได้มาตรฐานสากล
- ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนโครงข่ายถนนสายหลักและทางหลวงสายอาเซี ยน
- แก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนสายหลักและทางหลวงสายอาเซี ยน
- ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดความรู้ดา้ นความปลอดภัยทางถนนโดยการ
จัดการอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการแก้ไขจุดอันตราย
- ประยุกต์ใช้การยับยั้งการจราจรที่เหมาะสมกับถนนทุกประเภท
- ปรับปรุ งถนนหลายช่องจราจรที่แบ่งทิศทางกระแสจราจรโดยใช้เกาะสี โดยการก่อสร้าง
เกาะจริ ง
- ปรับปรุ งการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่แยกยานพาหนะที่มีขนาดเล็ก
และเคลื่อนตัวช้าออกจากยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่และเคลื่อนตัวได้เร็ว
- กาหนดกฎหมายขีดจากัดความเร็ วที่ปลอดภัยในพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง
- พัฒนาระบบถนนจาแนกลาดับชั้นการใช้งานของถนนและเน้นหนักด้านความปลอดภัย
- จัดการความปลอดภัยบริ เวณข้างทาง
- ปรับปรุ งการออกแบบถนนที่ปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้รถใช้ถนนทุกประเภท
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เสาหลัก

ยานพาหนะที่
ปลอดภัย

ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย

การตอบสนองหลัง
การเกิดอุบตั ิเหตุ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
การตรวจสภาพรถ
- ควรมีการสุ่มตรวจสภาพรถอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถที่มีอายุการใช้งาน
มาเป็ นระยะเวลานาน
- กวดขันจับกุมยานพาหนะที่มีการดัดแปลงต่อเติมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
- ควรมีการเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- ควรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสภาพรถเคลื่อนที่
การโดยสารที่กระบะท้าย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดในการตรวจจับรถที่มีการบรรทุกเกิน
อัตรา เช่น มีการตั้งด่านถาวรและด่านลอย
- สานักงานขนส่งควรให้รถสองแถวมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริ มด้านความ
ปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสารที่กระบะท้าย
- ควรมีการบังคับหรื อออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่
กระบะท้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
- ควรทบทวนวิธีปฏิบตั ิที่ใช้รถกระบะในการขนส่งนักเรี ยน
- ควรเปลี่ยนรู ปแบบของรถโดยสารที่ดดั แปลงมาจากรถกระบะให้เป็ น
ลักษณะของรถโดยสาร
- ในการผลิตรถบรรทุกและรถพ่วงควรจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ทา้ ยรถเพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถมุดเข้าไปใต้รถเมื่อมีการชน
เกิดขึ้น
- ควรมีการรณรงค์ จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสานึกให้ผขู้ บั ขี่รู้จกั วิธี
ขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัย การใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ความสาคัญของยางรถต่อความปลอดภัยในการ
ขับขี่ ง่วงไม่ขบั และอันตรายจากเมาแล้วขับ
- ควรเข้มงวดในเรื่ องการตรวจจับผูท้ าผิดกฎจราจร เช่น เมาแล้วขับ ใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโดยมีการตั้งด่านถาวรและ
ด่านลอยเพิ่ม และเพิ่มการตรวจจับด้วยการติดตั้งกล้อง Speed Camera
และ Red light Camera
- ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจจับและมีที่พกั รถแก่ผขู้ บั ขี่เมื่อมีอาการง่วงนอนหรื อ
ต้องการพักรถ เป็ นระยะตลอดตามแนวเส้นทาง
- ควรพิจารณามาตรการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผูท้ ี่มีความ
พร้อม ความชานาญและประสาทการรับรู้ที่ปกติอย่างเคร่ งครัด
- ควรมีการบังคับหรื อออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่
กระบะท้าย
- ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุทางถนนก่อนถึง
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ
- ควรมีมาตรการเพื่อให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยา
แก่ผปู้ ระสบภัยจากอุบตั ิเหตุทางถนน
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แผนปฏิบตั ิการที่เสนอแนะ

- เข้มงวดในการตรวจสภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ และเคร่ งครัดการตั้งจุดตรวจสภาพ
ยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะบนโครงข่ายถนนสายหลักและ
ทางหลวงสายอาเซี ยน
- แก้ไขกฎหมายที่สาคัญด้านการขนส่งทางบกและการตรวจสอบสภาพรถ และปรับปรุ ง
ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ
- การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการให้บริ การ
- ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทัว่ ประเทศ
- พัฒนาแผนการปรับปรุ งระบบขนส่งสาธารณะ
- จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะและส่งเสริ มการใช้รถโรงเรี ยนเพื่อความปลอดภัย

- ส่งเสริ มการให้ความรู้ การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทางถนนแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผูข้ บั ขี่รถโดยสารสาธารณะ
- เคร่ งครัดในการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
กฎหมายการขับขี่ดว้ ยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด กฎหมายเกี่ยวกับโทษของผู้
ขับขี่ขณะเมาสุรา กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัย
โดยเน้นหนักที่ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และรถโดยสาร
สาธารณะ
- บรรจุการศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการศึกษาระดับโรงเรี ยน
- ปรับปรุ งกระบวนการสอบเพื่อขอใบขับขี่โดยการใช้ระบบการออกใบอนุญาตขับรถอย่าง
เป็ นขั้นตอน
- เพิ่มบทลงโทษสาหรับผูข้ บั ขี่ยานพาหนะที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน
- กาหนดมาตรการที่จะกากับมาตรฐานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เช่น เกณฑ์
คัดเลือกคนขับและการกากับติดตามพฤติกรรมเสี่ ยง
- ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุทางถนนก่อนถึงโรงพยาบาลที่ได้
มาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ
- ควรมีมาตรการเพื่อให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยาแก่ผปู้ ระสบภัยจาก
อุบตั ิเหตุทางถนน
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Abstract
Queue lengths are the performance measures for traffic signal control, and can be estimated using
traffic data from detectors. However, particularly in Bangkok, these devices, which are mostly installed near
the intersections, could not cover the actual queue length by limitation of amount of detectors and traffic
congestion. For better adaptive signal control, queue length estimation and reliability of its data are necessary.
Therefore, queue length estimation based on GPS probe data collected from taxis instead of traffic detectors
is proposed in this study. Probe data was collected from taxis, and at least one arterial section was selected
as the study site. Trajectories of each probe vehicle were plotted into time-space diagram. To verify reliability
of probe trajectories, actual growth of queues and observed traffic signal timings were collected. Then, growth
of actual queues was compared with queues predicted by probe trajectories in each cycle time by error
identification. Verification methods included (1) time error when probe trajectories stopped at the queue, (2)
moved from the queue, and (3) error from stopping position of them. Wilcoxon Signed-Rank Test was used
as the statistic tools for reliability examination of 3 methods. After probe trajectories were proven in
reliability, the maximum queue length in each cycle time was estimated based on stopping positions of probe
trajectories by creating the new slope of shockwaves and virtual probe trajectory. Reliability of the maximum
length queue estimation was examined by Mean Average Percentage Error (MAPE). As a result, probe data
could well reflect the trajectory according to traffic flow theory. By using Wilcoxon Signed-Rank Test, time
error of probe trajectories in all cases provided satisfactory results from error examinations in all cycle times.
The maximum queue length estimation result, compared to actual queues (MAPE = 18.6), could be obtained
in this study.

Keywords: Queue Length, GPS Probe Data, Shockwaves, Virtual Probe Trajectory
has been proposed in many studies. However, traffic
information from many detectors is necessary to
operate in adaptive signal control System effectively
and, it is difficult to install them due to limitations of
area and cost.
Thus, we have another idea to use traffic
information by using probe vehicles in order to know
traffic situation near intersections. Moreover, traffic
information from probe has already been
commercialized in Bangkok, but it is provided only
average travel speed on road segments. Therefore,
queue length estimation based on the location of
probe data will be used for monitoring information
for adaptive signal control; however, reliability of

1. Background
Queue length detection on signalized
intersections has importance in (1) real-time traffic
condition report which can reflect level of service,
(2) basic data for road network planning and design,
and (3) traffic control management.
Especially, for traffic control management,
metropolitan like Bangkok has encountered traffic
congestion for a long time. One reason of traffic
congestion is inappropriate signal control at the main
intersections which were controlled by a traffic
policeman sometimes. To solve this problem, the
idea of installation of adaptive signal control system
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queue length estimation are necessary to prove
before approaching to adaptive signal control
process.
To control traffic in saturation of traffic
congestion, oversaturation flow, which affect queue
spillover at the upstream, should be controlled
because traffic signal is so difficult to control in this
situation. As a result, traffic signal could be efficient
operation by minimizing delay in each direction in
one intersection by providing fairness of green time
in each direction.
Therefore, the objective in this study will
focus on queue length estimation for adaptive traffic
signal control based on traffic information collected
from GPS probe data.

able to improve safety, efficiency and reliability of
the transportation system; as a result, it has
importance in the development of new Intelligent
Transportation Systems (ITS) [4]. Probe vehicles
could collect real-time traffic data by locating the
vehicle via mobile phones or GPS over the entire
road network. Traffic data such as vehicle location,
speed and direction of travel are sent to a central
processing centre. After being collected and
extracted, it could be redistributed to the drivers for
traffic condition information and transportation
organizations for traffic control and management.
There is research related to contribution of
probe vehicle data for traffic condition reports and
management [6], [7], [8] but, regarding these
previous studies, they only focused on the speed of
probe data for travel time estimation, and probe
vehicles were tracked only 2 positions (Input and
Output) and used for accuracy check. As a result,
they did not focus on the change of position of probe
vehicles for queue length estimation.
Regarding queue length estimation based on
probe data, although Comert and Cetin [9] studied
probe vehicles in the proportion of probes and
growth models using the last position of probes in
queue to estimate queue length, sufficient probe data
is needed and some input data must be known such
as traffic flow, or traffic signal.
Therefore, this study proposed to estimate
queue length based on probe data collected from
many vehicles instead of using traffic detectors or
sensors in Bangkok. The changing position of each
probe vehicle moving on the selected section was
focused in this study by using time-space diagram.
Then, the result of probe movement was verified and
proved with the observed traffic data.

2. Literature Review
2.1 Queue Length Estimation
Queue length could be estimated by using
basic traffic data including traffic flow, speed, and
density from traffic detectors or sensors. Then,
queue length is calculated by applying traffic flow
theory such as cumulative plot approach and
shockwave analysis.
There is literature on queue length
estimation which employed raw traffic data from onroad detectors [1], [2], [3]; however, detectors have
limitations to collect traffic data, especially queue
spillover because of traffic congestion, bad weather
condition, and high cost installation and
maintenance [4]. Such an example is often seen in a
developing city, particularly in Bangkok. Because of
the limitations of budget, only one sensor is available
per section, which is not sufficient.
Moreover, the actual queue length could not
be covered by sensors due to the traffic congestion.
Although, the Royal Thai Police have installed a
traffic detection system in Bangkok, and traffic data
have been collected and processed at the Traffic
Command and Control Center by image processing
cameras at 152 locations throughout the road
network in Bangkok (43 intersections), most of the
queue lengths from sensors are shorter than the real
queues in most of the intersections, and collected
queue length data is aggregated into a long time
period (> 5 minutes) [5].
Therefore, the accurate queue length
detection reflecting the dynamic characteristics of
traffic is not available.

3. Probe Data and Study Site
Probe data in this study was obtained from
many probe vehicles installed with GPS, which
could identify the position. Since probe data operates
in every section in Bangkok area, at least one section
was necessary to select for data analysis.
Consequently, Asoke Montri Section between
Asoke Sukhumvit and Asoke Phetchaburi
intersection was selected as the study site, as shown
in Figure 2. This section is 1,400 meters in length
with 2 lanes in each direction. The data was collected
on 22nd October 2013 during 15:00-16:30 in the
afternoon both in northbound and southbound
directions.

2.2 Probe Data Technology
Probe vehicle data is an alternative source
of high quality data to existing technologies. It is
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Growth of actual queues can be explained in
the theory of shockwave phenomenon [10]. When
the traffic stage changes from moving to stopping
caused by the red signal, growth shockwave of queue
occurs. On the other hand, when it changes from
stopping to moving caused by the green signal,
dissipation shockwave occurs.
Actual queues would be efficient data if
queue length could thoroughly be observed all the
time. However, this study could not observe whole
queue phenomenon due to limitation of video
camera installation (only one point observation in
each direction). Therefore, in each cycle time,
growth rates of queues were necessary for obtaining
representative rate.

4.3 Results of Time-space Diagrams

Fig. 1 Study Site

Shockwave values from green signals
(Dissipation Shockwave) in all cycle times were not
different, which were around 5.4-5.6 m/s both in
northbound and southbound directions. On the other
hand, during red signals, since different results from
traffic volume and vehicle speed were obtained at
that period, shockwave values were different in each
cycle time.
Regarding the average shockwave value
from the red signal (Growth Shockwave),
northbound direction (5.4 km/hr) is higher than
southbound direction (2.6 km/hr), although traffic
flow rates in each direction are not different. This is
because in northbound direction has only 4 lanes (2
storage lanes); whereas in southbound direction has
6 lanes (4 storage lanes). As a result, shockwave
values in southbound direction are decelerated due
to lane sharing.
Time-space diagram showing the selected
trajectories of probe vehicles could be shown in
Figure 3 in Northbound direction (during 15:2015:38), on 22nd October 2013.
By time-space diagram results, when probe
trajectories approached queues, they could stop after
growth shockwave line and move out from the
intersection after dissipation shockwave lines.
However, detail of probe movement when passing
the intersection or stopping at queue length could not
be readily seen, and queue length estimation was not
focused upon. Consequently, stopping of probe
vehicles at the queue was verified for reliable
examination by observed traffic data which will be
shown in the next section.

4. Time-space Diagrams
4.1 Probe Trajectories
In traffic flow theory, time-space diagram is
a basic method to explain the trajectory of vehicles
in the relationship between distance (Y-Axis) and
time (X-Axis). In this study, position changing of
probe vehicles in 5 second intervals was able to be
plotted into the time-space diagram, which could
identify 3 stages of changing, including approaching
to, stopping in, and moving from the queue, as
shown in Figure 2.

Fig. 2 Position changing of probe vehicle in Timespace diagram

4.2 Observed Traffic Data
After probe trajectories had already plotted,
to verify reliability of probe trajectories, observed
traffic data including actual growth of queues and
traffic signal timings were collected. Then, growth
of actual queues was compared with queues
predicted by probe trajectories in each cycle time.
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Fig. 3 Time-space diagram showing probe trajectories in northbound direction
queue and moving from the queue is equal to 10 and
16 seconds, respectively, and the average error of
stopping position equals 19 m. However, average
values could not be judged and explained that these
results were quite close to the observation.
Consequently, non-parametric statistic was used for
reliability judgment.
In non-parametric statistic, Wilcoxon
Signed-Rank Test [11] is a method which makes use
only of the plus and minus signs of the differences
between the observations and the median. Then,
Frank Wilcoxon invented a test procedure that uses
both direction (sign) and magnitude.
Each error value in each cycle time was
considered in this method. Firstly, hypothesis (H0)
was specified as median of error equal to expected
median which the time that shockwave lines passed.
Secondly, the difference between error and expected
median was calculated as shown in equation (1).

5. Reliability of Probe Trajectories
To verify reliability of probe trajectories,
growth of actual queues was compared with queues
predicted by probe trajectories in each cycle time by
error identification. Verification methods included
(1) time error when probe trajectories stopped at the
queue, (2) moved from the queue, and (3) error from
stopping position of them compared to possible
queue length from shockwave data.
Reliability of every probe trajectories
stopping at queue length in each cycle time were
examined, as shown in examples in Figure 4
(Northbound). An example during 15:09-15:12 at
cycle time No.1, probe vehicle No.N1 in Figure 4
comes from Asoke Sukhumvit intersection heading
for Asoke Phetchaburi intersection. It approaches
congestion period (Speed < 20 km/hr) after
15:09:40. When it approaches the queue, it stops
after the growth shockwave line at 10 seconds. So,
there is an error from the possible queue position
around 30 m. Moreover, it moves out from the queue
after the dissipation shockwave line at 15 seconds.
15:09:00

Phetchaburi

15:10:00

15:11:00

Di = Xi – M0

15:12:00

0

1
100

N1

200
Distance from Phetchaburi (m)

(1)

Where Di = Different value (could be +, or -)
Xi = Error median
M0 = Expected value = 0

Dissipation shockwave

Then, each different value was ordered from
the lowest to the highest by using absolute value, and
was separated into the group of positive and negative
values. After that, order values in each group were
summarized. Lastly, between positive and negative
group, the minimum summary was selected to
compare with the critical value of Wilcoxon SignedRank Test. If summary value was greater than the
critical value, that means the summary value was not
significantly different (Accept H0). Table 1

posible queue position
Time error stopping = 10 sec
Time error moving = 15 sec
Queue position error = 30 m.

Congestion period

Fig. 4 An example of verification result of probe
vehicle (Northbound)
For the results of all probe trajectories
detected, the average error of time stopping at the
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summarized the results of Wilcoxon Signed-Rank
Test in each case.

the same speed, have the same length, and maintain
the same constant spacing. Lastly, although previous
probe trajectory had moved out from the
intersection, virtual trajectory could stop at the
queue in the next cycle time by the slope that parallel
line between real and virtual trajectory following the
theory mentioned before. The mechanism in this
case was represented in Figure 5. If the next cycle
did not detect probe again, virtual trajectory would
create again following previous virtual trajectory.

Table 1 Error reliability examination by using
Wilcoxon Signed-Rank Test
Tested Data
(Amount of
data)
Time error
stopping at
the queue
(14)
Time error
moving from
the queue
(15)
Average
error of
stopping
position (14)

The
Minimum
Summary

Critical
Value at
95%
Confiden
ce

Significant
difference

52.5

21

No

32.5

25

No

24.5

21

No

Fig. 5 Creating of virtual probe trajectory in case of
without probe data in a cycle time

From Table 1, all tested data could be
proved that all errors are not significantly different.
Consequently, probe trajectories when stopping at
the queue could be insisted in reliability.

6. Maximum Queue Length Estimation
When positions of queue from probe
trajectories were identified in the previous section,
the maximum queue length in each cycle time could
be estimated by creating a slope of growth
shockwave line from the beginning of red signal to
the critical point of probe stopping at the queue, and
another slope of dissipation shockwave line from
green signal to the critical point of probe moving
from the queue. Then, two shockwave lines were
continuously dragged until they met together. By
this method, signal timing information was
necessary to collect; otherwise, the maximum queue
length could not be estimated.
Moreover, if no probe vehicle passed or
stopped at the queue in a cycle time, the maximum
queue length could not be calculated. Therefore, this
study proposed a method for estimating queue length
without probe vehicle by using previous probe
trajectory.
Firstly, virtual probe trajectory was created
when the traffic signal changed from red to green.
Then, virtual trajectory ran parallel to the real
trajectory. This behavior could be explained by
traffic flow theory [12] in the part of deterministic
spacing models assumed that all vehicles travel with

Fig. 6 Algorithm for maximum queue length
estimation
The algorithm in cases of with and without
probe vehicle was summarized in the flow chart in
Figure 6.
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After finishing for estimation in each cycle
time, the result is compared to observed maximum
queue length by Percentage Error and all cycle time
results summarized by Mean Average Percentage
Error (MAPE).The results from creating the new
slope of developed shockwave compared to
observation both in northbound and southbound
direction could be summarized in Table 2 together

with the amount of probe vehicles approaching the
queue in each cycle time.
In Table 1, the result found that southbound
direction has less error than northbound direction, by
lower MAPE (16.8 < 19.5), and MAPE both in 2
directions equals 18.6 which could be observed in
this study.

Table 2 Summary of maximum queue length estimation
Queue Length (meters)

Direction

Cycle
Time

Probe Data

Observation

Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Northbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound
Southbound

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

120
130
420
150
170
220
350
200
290
190
230
160
490
200
80
130
350
375
370
230
210
240
320
380
330
290
240

200
150
330
240
170
250
380
140
210
270
260
200
550
180
90
150
370
300
420
275
180
200
320
320
260
240
270
MAPE (NB)
MAPE (SB)
MAPE (ALL)
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% Error
40.0
13.3
27.3
37.5
0.0
12.0
7.9
42.9
38.1
29.6
11.5
20.0
10.9
11.1
11.1
13.3
5.4
25.0
11.9
16.4
16.7
20.0
0.0
18.8
26.9
20.8
11.1
19.5
16.8
18.5

Amount of
Probes
1
0
0
1
2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
3
1
1
2
1
0
2
2
0
1
2
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Real-Time Prediction of Delay and Maximum
Queue Length at Signalized Intersections,
Transportation Research Board, No. 2035, pp.
69-80.
[4] Leduc, G. (2008) Road Traffic Data: Collection
Methods and Applications, Joint Research Centre
- Institute for Prospective Technological Studies,
European Commission.
[5] Narupiti, S., Sakakibara, H., Kato, T., and
Srisakda, N. (2012) Bangkok Traffic Monitoring
System, 12th Asia Pacific ITS Forum and
Exhibition.
[6] Puangprakhon, P., and Narupiti, S. (2013) Travel
Time Estimation by Running Speed and Stopped
Delay Method on Urban Road Using Probe
Vehicle Data, the 10th International Conference
of Eastern Asia Society for Transportation
Studies.
[7] Hanabusa, H., Iijima, M,, and Horiguchi, R.
(2010) Development of delay estimation method
using probe data for adaptive signal control
algorithm, KES 2010, Part IV, LNAI 6279, pp.
308-217.
[8] Mehran, B., Kuwahara, M., and Naznina, F.
(2011) Implementing Kinematic Wave Theory to
Reconstruct Vehicle Trajectories from Fixed and
Probe Sensor Data, 19th International
Symposium on Transportation and Traffic
Theory; Proceeding of Social and Behavioral
Sciences, No. 17, pp. 247–268.
[9] Comert, G., and Cetin, M. (2008) Queue length
estimation from probe vehicle location and the
impacts of sample size, European Journal of
Operational research.
[10]
Lighthill, M.J., and Whitham, G.B. (1955)
On Kinematic Waves. I: Flood Movement in Long
Rivers. II: A Theory of Traffic Flow on Long
Crowded Roads, Proceedings Royal Society,
Vol. A229, pp. 281-345.
[11] Montgomery, D.C., Runger, G.C. (2002)
Applied Statistics and Probability for Engineers,
Third Edition, JohnWiley & Sons, Inc., New
York.
[12] Leutzbach, W. (1988) Introduction to the
Theory of Traffic Flow, Springer-Verlag, New
York.

7. Conclusion
Queue length estimation based on probe
data for adaptive signal control is proposed in this
study. Trajectories of each probe vehicle were
plotted into time-space diagram. Then, they were
compared with observed queue growth and
dissipation shockwaves together with traffic signals
during the same time period for reliability
examination.
As a result, probe data could well reflect the
trajectory according to traffic flow theory. Based on
Wilcoxon Signed-Rank Test, time error when probe
trajectories stopped at the queue, moved from the
queue, and stopping position of them provided
satisfactory and reliable results in all cycle times.
Maximum queue length was predicted by
creating a slope of growth shockwave line from the
beginning of red signal to the critical point of probe
stopping at the queue, and another slope of
dissipation shockwave line from green signal to the
critical point of probe moving from the queue. Then,
two shockwave lines were continuously dragged
until they met together. MAPE both in 2 directions
(Northbound and southbound) equaled to 18.6,
which could be observed in this study. Since signal
timing information was necessary in this study, for
better adaptive signal control, methodology for
queue length estimation without signal timing
information should be considered for further study.
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Abstract
A road traffic accident is currently the most pressing transportation-related issues, which has yet been
solved to satisfaction in Thailand. Specifically at intersections, the risk of an accident is inevitable; however,
its likelihood and severity can be minimized by proper safety management. In Lampang Municipality, the
crash records in 2014 showed that, among 66 intersections, the highest crash intersection location had road
crashes more than 300 crashes per year and there were 16 intersections that had more than 10 accidents per
year. This study applies the Black Spot improvement, the reactive approach in road safety management to
rectify road hazards leading to traffic accidents at hazardous intersections in Lampang Municipality. The
steps of black spot analysis in this study are identifying the black spot intersections using historical crash
records, traffic data, and road geometry data and presenting in Geographic Information Systems (GIS) map;
defining safety hazards at each black spot location; recommending safety countermeasures; prioritizing risks
associated with hazards; and implementing safety countermeasures. This paper demonstrates the black spot
improvement using three case studies varied by their geometry and control including Don Pan signalized
intersection, Clock-tower roundabout intersection, and median U-Turn intersections on Duang Rat Road. The
results show that the Black Spot improvement can be an effective engineering approach to treat the risks at
hazardous intersections.

Keywords: Road Safety, Intersection Design, Black Spot Improvement, Hazardous Location
in Lampang Municipality. In general, the Black Spot
improvement is relatively powerful when the crash
data are available, because safety problems can be
defined effectively and the safety countermeasures
can be properly recommended. The study gathered
historical crash data from involved sectors;
conducted the field investigation survey to observe
road environment; and also defined the safety
problems that may increase the probability of
accident occurrence. In Lampang Municipality, the
crash data showed that among 66 intersections, the
highest crash intersection location had road crashes
more than 300 crashes per year and there were 16
intersections that had more than 10 crashes annually.
This study demonstrates the black spot
improvement using three case studies varied by their
geometry and control: signalized control,
roundabout, and median U-Turn intersections. The
results show that the black spot improvement can be
an effective engineering approach to treat the risks at
hazardous intersections.

1. General Introduction
A road traffic accident is currently the most
pressing transportation-related issues, which has yet
been solved to satisfaction. In Thailand, a road
accident is one of top-ranking major causes of death
and injuries, which results in a large amount of
economic losses and need to be solved immediately.
Specifically at intersections, the risk of a road
accident is inevitable; however, its likelihood and
severity can possibly be minimized by proper safety
management and safer design.
Typically, two safety engineering concepts
are widely implemented to improve safety problems:
Road Safety Audit and Black Spot Improvement
programs. The former is a proactive approach
correcting the road hazards leading to potential
accidents, while the latter is a reactive approach
rectifying the hazards causing accident occurrences
and their consequence.
This study aims at applying the concept of
Black Spot improvement to rectify road hazards
leading to traffic accidents at hazardous intersections
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2. Black Spot Improvement

3. Methodology

A Black Spot improvement is a road safety
improving task, which focuses on geometrical and
environmental conditions on existing roads. The
goal of this approach is to identify road safety
problems and suggest measures to eliminate or
mitigate any concerns based on historical crash
records. The approach is carried out by specialists
trained in the skills of collision investigation and/or
road safety engineering. In general, an influenced
road factor that has been investigated for safety
improvement including geometrical condition, sight
distance, traffic sign, traffic signal, traffic marking
and driving guidance path.
The Black Spot improvement program has
been extensively examined in literature, but mostly
focused on the step of black spot identification.
Identifying black spot locations has been applied
using several measures, such as accident frequency,
accident density, accident rates, severity index, or
combined. For example, Raju et al. [3] identified
black spot locations based on the accident number,
accident severity and fatal number. Four locations
have then been identified as black spots and
suggested modification to those intersections. The
study concluded that the reasons of accidents are
mainly due to the speed of vehicles. Efficient traffic
control systems and road geometry would reduce the
number of accidents.
Nevertheless, the lack of an effective data
source in developing countries makes it difficult for
quantitatively identifying black spot locations. A
public participation approach has then been
proposed and proved that it is useful for black spot
identification. Fukuda et al. [2] identified black spot
locations using the Hiyari-Hatto method. The
observed data were obtained from accident
experience’s respondents and the study area was
conducted in Bangkok. The results showed that the
Hiyari-Hatto method can be a significant alternative
method if the crash data were not available.
Following the identification process,
prioritizing the risks is then performed. Because of
in the real-world we cannot treat all black spot
locations due to the resource limitation. Reshma and
Sharif [4] studied the prioritization of accident black
spot using GIS in South Bangalore. The
prioritization was carried out by assigning weight
scores to influenced factors. The study tested the
prioritization by verifying with the real-time record
data from traffic police office and the result showed
that the most accident occurrences is consistent with
the prioritization of the study.

This study applies a black spot improvement
process as shown in Fig. 1. The steps of black spot
analysis in this study are identifying the black spot
intersections using crash data, traffic data, and road
geometry data and presenting in Geographic
Information Systems (GIS) map; defining safety
hazards at each black spot location; recommending
safety countermeasures; prioritizing risks associated
with
hazards;
and
implementing
safety
countermeasures.
Crash
Records

Road
Geometry

Traffic Data

Identification of Black Spot Locations

Defining Safety Problems at Individual
Black Spot Locations

Recommending Safety
Countermeasures

Assessing the Risks and Prioritizing the
Safety Problems

Implementing Safety Countermeasures

Evaluating Safety Improvements

Fig. 1 Black Spot Improvement Process
(Ogden, 1996)
For each black spot intersection, the study
collected data from field investigation and retrieved
accident frequency and severity by accident type
from the hospital. The researchers prepared a draft
intersection plan, investigated the potential crash
type using photos and video records data. Drivers’
behavior was examined by driving through the
intersection on every intersection approach. In
addition, traffic data were collected, such as traffic
volume, approach speed, etc. Finally, the study
proposed safety improvements according to
highway engineering concept.
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the simplest to the most complicated one. Fig. 2
illustrates the GIS map of the black spot locations.
The size of the circles represents the accident
frequency at each intersection.

4. Study Area
The study area of this research is the
Lampang Municipality area, which contains 69
unsignalized and signalized intersections. Among
them, the intersection improvement is varied from

Fig. 2 Map of Black Spot Locations in the Study Area
The signal control at this intersection is
operated with two-phase signal groups: EB/WB and
NB/SB phases. Consequently, there is no protected
phase for right-turn vehicles. The layout of Don Pan
intersection and its safety improvement are proposed
as shown in Fig. 4 and Table 1.

5. Applications to Intersection Improvement
The paper demonstrated how the black spot
intersections were treated via three examples varied
by their intersection geometry, control, and accident
occurrence.
5.1 Don Pan Signalized Intersection
Don Pan intersection is an urban four-leg
signalized intersection between two four-lane roads:
Chat Chai/Prasarnmaitri Road and Phahon Yothin
Road. The intersection area is wide because two
roadways intersect at skewed angles; as a result, the
intersection has unused spaces as shown in Fig. 3.
A traffic condition at Don Pan intersection
is heavy on all approaches especially morning and
evening peak period. Most of traffic volumes on
Chat-Chai road are eastbound-westbound (EB-WB)
through traffic and EB right-turn traffic. The EB
right-turn is about 20-25 percent of all traffic
volumes on Chad-Chai road.

Fig. 3 Unused space at Don Pan intersection
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Fig. 4 Proposed safety improvements at Don Pan
intersection

Fig. 6 Proposed safety improvements at Clocktower intersection

5.2 Clock-tower Roundabout Intersection

5.3 Median U-Turn Openings on Duang Rat
Road

The Clock-tower intersection is a five-leg
double-lane roundabout as shown in Fig. 5. The
circular island diameter is 12.8 meters and the width
of circulating traffic lane varies between 13.0-18.8
meters.
This roundabout is located at the center of
Lampang Municipality. It is surrounded by many
trip attractions, such as school, government offices,
stores, and a park. The traffic condition at Clock
tower intersection is congested on all approaches.
The safety improvement is proposed as
shown in Fig. 6 and Table 2.

Duang Rat Road is a six-lane main road with
four-lane frontage road in both directions. Along
Duang Rat Road, there are three intersections: Phen
Sab intersection (A), Wieng Thong four-way
intersection (B) and Wieng Thong three-way
intersection (C). There are two median openings
between these three intersections; and at these
locations there are also openings between the main
road and frontage road as shown in Fig. 7. Since the
openings are at the same location, many conflicting
points occur among vehicles making U-turns,
traveling from the main road to the frontage road and
vice versa as presented in Fig. 8. Moreover, the
width of median opening is wide; therefore, it could
make vehicles maneuver freely and cause various
possible crashes.

Fig. 5 Traffic condition and geometry at Clocktower intersection

Fig. 7 Conflict between main road and frontage
road vehicles
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Table 1 Description and Safety Problems at Don Pan Intersection
Safety
Category
Intersection
geometry

Traffic sign
Traffic
signal

Safety Description









Pavement
marking

Intersection area is very
wide
Turning radius
Insufficient sight
distance
Insufficient traffic sign
Obstructed traffic sign
Permitted right-turn
Poor-visibility traffic
light
Poor-visibility traffic
marking

Safety Treatment









Design channelization to discourage
improper movement (No.2)
Shift stop bar to leave unused spaces (No.1)
Provide driving guidance path for rightturn maneuver
Install a proper traffic sign
Move obstacle out
Provide right-turn protected phase
Provide LED traffic light
Install high-visibility and properly located
traffic marking

Risk Level
High

Medium
High

High

Table 2 Description and Safety Problems at Clock-tower Intersection
Safety
Category
Intersection
geometry

Traffic sign
Pavement
marking

Safety Description






Safety Treatment

Unsymmetrical
intersection
A number of entrance
and exit lanes is not
equal



Insufficient traffic sign
Poor-visibility traffic
marking










Expand the diameter of roundabout island
to guide the drivers’ visibility of
roundabout
Modify the roundabout geometry to a
fully 2-lane roundabout
Realigning the turning path (No.1)
Install channelization islands to limit all
turning movements (No.2)
Install proper traffic sign
Install proper pavement marking and
signage at roundabout
Install safe pedestrian crosswalk on all
approaches

Risk Level
Medium

Medium
High

Table 3 Description and Safety Problems at median-openings on Duang Rat Road
Safety
Category
Intersection 
geometry


Safety Description

Safety Treatment

Five conflicts at the
 Close median openings along the major
median opening
road to U-turn movements (No.1)
The median-opening
 Design U-turn treatments at adjacent
space is wide
intersection (No.2)
 The U-turn vehicles
 Design safe entry and exit bays between
obstruct the main road
the major road and frontage roads to
vehicles
prohibit illegal movements (No.3)
Pavement
 Poor-visibility traffic
 Install proper pavement marking
marking
marking
Remark: (No.x) is the safety treatment number as shown in the Fig. 4, Fig. 6 and Fig.8.

341

Risk Level
High

Medium

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

safety countermeasures for each intersection
location.
The
safety
improvements
are
recommended for implementation by the
municipality officials. The results show the potential
of the Black Spot improvement, as an effective
engineering approach, to alleviate the risks at black
spot locations.
The further study should take into
consideration not only the accident frequency, but
also its severity. In addition, the study should
incorporate the public participation during the black
spot identification and implementation process in
order to ensure that the proposed safety treatments
are possible and acceptable.
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Fig.8 Proposed safety improvements at median
openings on Duang Rat Road
Tables 1 to 3 present the description of
safety problems, safety treatment and their
associated risk level at three intersections,
respectively. The risk levels were defined by the
probability of accident occurrence, potential of
treatment, and estimated costs of treatment.

6. Conclusions
This paper employed the black spot
improvement using three case studies in Lampang
Municipality varied by their geometry and control
including Don Pan signalized intersection, Clocktower roundabout intersection, and median U-Turn
intersections on Duang Rat Road. The steps of black
spot analysis in this study include identifying the
black spot intersections presented in Geographic
Information Systems (GIS) map and analyzed by
using crash data, traffic data, and road geometry
data; prioritizing the risk levels; and proposing
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บทคัดย่ อ
ปั ญหาการขับรถด้วยความเร็ วสู งเป็ นสาเหตุสาคัญสาเหตุหนึ่ งของการเกิ ดอุบตั ิเหตุบนถนนในประเทศไทยส่ งผลให้เกิ ดการเสี ยชี วิต การ
บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสี ยหายคิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 6,800 ล้านบาทในแต่ละปี [1] กฎหมายขีดจากัดความเร็ วของประเทศไทยพบว่ามีขอ้ จากัดในการ
นามาบังคับใช้กบั สภาพถนนจริ งในหลายสถานการณ์ ดังนั้นการพัฒนาวิธีการก าหนดค่าขี ดจากัดความเร็ วซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บและเหมาะสมกับ ถนน
ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยจะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุจากการขับรถด้วยความเร็ วสูงได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล บทความ
นี้ นาเสนอการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลักสาหรั บประเทศไทย ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบนี้ ถูก
พัฒนาขึ้นโดยชุดโปรแกรมการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญของ Logic Programming Associates (LPA) [2] จะสามารถแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนน
สายหลักตามโครงสร้างและกระบวนการที่กาหนดไว้ และสุ ดท้ายระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบถูกนาไปใช้ในการแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสาย
หลักของกรณี ศึกษาเมืองขอนแก่น ผลจากการวิจยั พบว่า ค่าขีดจากัดความเร็ วมีค่าเปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละกรณี ศึกษา ซึ่ งมีความ
แตกต่างจากค่าขีดจากัดความเร็ วที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั ที่ มีค่าเท่ ากันในทุกกรณี ศึก ษา และสามารถแนะนาค่าขี ด จากัด ได้อย่างสอดคล้องกับ ระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ USLimits2

คาสาคัญ:ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ, ขีดจากัดความเร็ ว, การจัดการความเร็ ว
Abstract
Speeding is one of the most important contributing factors to road crashes in Thailand. Speeding has long been specified as the most likely cause of road
crash fatalities, injuries and properties damages on national highways and rural roads. The recent estimated costs of road crashes were over 6,800 million baht each
year [1]. A national speed limit law adopted in Thailand has suffered from limitations in applying to certain road and land use conditions. Consequently, the
development of the appropriate and acceptable speed limit laws in Thailand will potentially minimize the frequency and severity of road crashes caused by speeding.
This paper presents the development of a Knowledge–Based Expert System (KBES) to recommend appropriate speed limits of the main road in Thailand. The KBES
prototype was developed by an expert system shell, namely Logic Programming Associates (LPA) [2]. Finally, the KBES prototype was employed to determine the
speed limits of the main road (the national highway no. 2) in KhonKaen city. It was found that the KBES prototype can recommend the speed limits that consistent
with different road and land use conditions in the study area. The results are comparable to the outcomes derived from the USLimits2 approach, but they are much
different from the existing speed limit being in forced.

Keywords: Speed Limits, Expert system, Speed Management
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1. บทนา

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในประเทศไทยอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับรถเร็ วเกินกว่าอัตรา
ที่กฎหมายกาหนดเป็ นสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรอันดับหนึ่ งซึ่ งคิ ดเป็ น
สัดส่ วนมากกว่าหนึ่งในสามของอุบตั ิเหตุจราจรทั้งหมด ส่ งผลให้เกิดการ
เสี ยชี วิต การบาดเจ็บ และทรั พย์สินเสี ยหายคิ ดเป็ นมูลค่ามากกว่า 6,800
ล้านบาทในแต่ละปี [1] ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของปั ญหาอุบตั ิเหตุจากการ
ขับ รถเร็ ว เกิ น กว่า อัต ราที่ ต้อ งได้รั บ การแก้ไ ขอย่า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจาก
ความเร็ วของยวดยานที่สูงขึ้นเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ ยง
ต่อการบาดเจ็บ และการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรเพิ่มสู งขึ้นด้วย [3] การ
ดาเนิ นมาตรการควบคุ มควบคุ มความเร็ วที่ มีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะ
มาตรการขี ด จ ากัด ความเร็ ว (Speed limits)จะช่ ว ยควบคุ ม ให้ ผูข้ บั ขี่ ใ ช้
ความเร็ วในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมาตรการขีดจากัดความเร็ วที่ มี
ประสิ ทธิภาพต้องเป็ นที่ยอมรับและปฏิบตั ิตามของผูใ้ ช้รถใช้ถนน ในทาง
ตรงกันข้าม การกาหนดความเร็ วที่ไม่สมเหตุสมผลกับความปลอดภัยและ
การขับขี่จริ งจะทาให้ผขู้ บั ขี่รู้สึกขัดแย้ง และไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตาม
กฎหมาย และอาจท าให้ ก ารใช้มาตรการควบคุ ม ความเร็ ว ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในที่สุด
จากผลการวิ จ ัย การใช้ ค วามเร็ ว ในการขับ ขี่ ที่ ป ลอดภัย ที่
ดาเนิ นงานโดย ศูนย์วิจยั อุบตั ิ เ หตุแ ห่ งประเทศไทย[4] พบว่า ยังมี ก าร
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วที่ไม่สมเหตุสมผลสาหรับรถยนต์บนถนนบาง
ประเภท โดยเฉพาะบนถนนสายหลักซึ่ งให้ความสาคัญกับความคล่องตัว
ในการเดิ นทาง เช่น บนถนนสายหลักที่มีการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ ว
ที่ 60 กม./ชม. เป็ นต้น [4] ดังนั้น จึ งมี ค วามจาเป็ นในการพัฒนาวิธี การ
กาหนดค่าขี ดจากัดความเร็ วที่ สามารถเสนอผลลัพธ์ที่เหมาะสมสาหรับ
สถานการณ์ในประเทศไทย
กระบวนการก าหนดค่าขี ด จากัดความเร็ วที่ มีค วามซับซ้อน
และต้องอาศัยการตัดสิ นใจของผูเ้ ชี่ ยวชาญ [5] โดยเฉพาะในประเทศไทย
ซึ่ งไม่ปรากฏถึ งวิธีก าร หรื อสมการที่ เป็ นที่ ยอมรั บตามหลักวิ ศ วกรรม
จราจร เป็ นลัก ษณะของปั ญ หาที่ เ หมาะสมในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
เทคโนโลยีระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ(Expert system technology)ดังนั้น การศึกษา
นี้ จึ งได้ด าเนิ น การพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญต้นแบบเพื่ อการแนะน าค่ า
ขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก เพื่อนาเสนอความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสาหรับ
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นวิธีการใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่
เกี่ ยวข้องกับการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ ว และจะมี ส่วนช่ วยให้มีการ
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วที่เหมาะสม นาไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
มาตรการขีดจากัดความเร็ วซึ่ งจะมีผลทาให้ความถี่ และความรุ นแรงของ
อุบตั ิเหตุจราจรเนื่องจากความเร็ วลดลงได้

ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนาค่าขี ดจากัดความเร็ วบน
ถนนสายหลักมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อเสนอวิธีการใหม่ในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ ว
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย
2) เพื่ อ เสนอเครื่ องมื อ ช่ ว ยตัด สิ น ใจในการก าหนดค่ า
ขีดจากัดความเร็ วสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อเสนอความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนโครงข่ายถนนในประเทศไทย

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1) ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้น แบบในการศึ ก ษานี้ สามารถเสนอ
ผลลัพธ์ค่าขี ดจากัดความเร็ วได้เฉพาะบนถนนสายหลักสาหรั บยวดยาน
ประเภทรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล และในสภาพภูมิประเทศราบเรี ยบเท่านั้น
2) ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบในการศึกษานี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ใช้พ้ืนที่ ศึกษา คื อ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2 (ทล.2)
หรื อทางหลวงอาเซี ยนหมายเลข 16 (AH16)) ในเขตพื้นที่ตวั เมืองจังหวัด
ขอนแก่ น เริ่ ม ต้น จาก บริ เ วณทางเลี่ ยงเมื อ งด้านทิ ศ เหนื อตัด กับ ทล.2
จนถึ ง บริ เวณทางเลี่ ยงเมื องด้านทิศใต้ตดั กับทล.2 ระยะทางประมาณ 15
กิโลเมตร ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 1
บทความนี้ นาเสนอรายละเอี ยดต่ าง ๆ ของการพัฒนาระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะน าค่ าขี ด จากัด ความเร็ ว บนถนนสายหลัก
ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ทฤษฎี ของระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิธีการศึกษา กรณี ศึกษาเมื องขอนแก่ น และบทสรุ ป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ขีดจากัดความเร็ว
ขีดจากัดความเร็ ว หมายถึ งค่า ความเร็ วสู งสุ ดตามกฎหมายที่ผู ้
ขับขี่ยวดยานสามารถขับขี่ ได้บนช่ วงถนนใด ๆ เป็ นมาตรการพื้นฐานที่
ถู ก ใช้ อ ย่ า งแพร่ หลายในการจัด การความเร็ ว ของยวดยาน (Speed
management) ด้วยการกาหนดค่าความเร็ วสู งสุ ดที่ยวดยานสามารถขับขี่
ได้บนถนน เพื่อสร้ างดุ ลยภาพระหว่างความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถ นนกับ
ความคล่องตัวและรวดเร็ วในการเดินทาง[3]โดยสามารถแบ่งประเภทของ
ขี ด จ ากัด ความเร็ ว ได้ 2 ประเภทหลัก คื อ (1) ขี ด จ ากัด ความเร็ ว ตาม
กฎหมายกาหนด (Default/statutory limits) ซึ่ งกาหนดค่าความเร็ วสู งสุ ดที่
ยวดยานสามารถขับ ขี่ ได้บนถนนประเภทต่ าง ๆ จากกระบวนการทาง
กฎหมาย และมี ก ารบังคับ ใช้ท วั่ ไปโดยไม่ จ าเป็ นต้อ งติ ด ตั้งป้ ายจ ากัด
ความเร็ ว [3] และ (2) ขีดจากัดความเร็ วเฉพาะพื้นที่ (Speed zone limits)
เป็ นการกาหนดค่าความเร็ วปลอดภัยสูงสุดที่ยวดยานสามารถขับขี่ได้อย่าง
สอดคล้อ งกับ สภาพกายภาพของถนน สภาพการจราจร และการใช้
ประโยชน์ที่ดินข้าง ตามหลักวิศวกรรม บนช่ วงถนนที่ขีดจากัดความเร็ ว
ตามกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ [6]
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M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07

รูปที่ 1ตัวอย่างภาพหน้าตัดถนนของพื้นที่ศึกษา
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ตารางที่ 1 ปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วของ Idot
(ต่อ)

2.1.1 วิธีการกาหนดค่ าขีดจากัดความเร็ว
การกาหนดค่าขี ดจากัดความเร็ วเป็ นกระบวนการที่ ซับซ้อน
ต้องใช้หลักการด้านวิศวกรรมจราจร และต้องอาศัยการพิจารณาตัดสิ นใจ
ของบุคคลซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญ [5] ค่าขี ดจากัดความเร็ วสามารถกาหนด
ขึ้นได้โดยวิธีการที่ มีหลักการพื้นฐานที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่
วิธีการเชิ งวิศวกรรม (Engineering approach) วิธีระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert
system approach) วิ ธี ก ารหาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (Optimization) และ
แนวทางระบบเอื้อต่อความปลอดภัย (Safe system approach) [6], [7] โดย
สามารถแสดงผลการทบทวนวิธี การกาหนดค่ าขี ดจากัดความเร็ วที่ ถูก
พัฒนาขึ้นโดย Bellalite [8] IDOT [9] และ VICROADS [10] ได้ดงั ต่อไปนี้
1) Bellalite [8] พัฒนาแบบจาลองการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิ ง
ล าดับ (Hierarchical regressions) เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยตัด สิ น ใจ
(Decision support tools) สาหรับการกาหนดค่าขี ดจากัดความเร็ วในเขต
เมื อ งจากข้อ มู ล การส ารวจบนถนนในเขตเมื อ งต่ า ง ๆ ของรั ฐ ควิ เ บก
(Quebec) ประเทศแคนาดา โดยแบบจ าลองสามารถเสนอผลลัพ ธ์ ค่ า
ขีดจากัดความเร็ วที่มีค่าตั้งแต่ 40 50 60 และ 70 กม./ชม. อย่างแม่นยา จาก
การพิจารณาค่าขีดจากัดความเร็ วทั้งหมด 8 ปั จจัย ได้แก่ (1) จานวนช่ อง
จราจร (2) ความกว้างของช่ องว่างในการมองเห็ นด้านข้าง (3) ความยาว
ของช่ วงถนน (4) ประเภทของพื้นที่ ข ้างทาง (5) จานวนจุดเข้า – ออก
สถานที่ ส าคัญ ต่ า ง ๆ (6) เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องถนนที่ มี ก ารจอดรถอย่ า ง
สม่าเสมอ (7) ความกว้างของผิวจราจร และ (8) จานวนของอาคารเชิ ง
พาณิ ชย์
2) Idot [9] เสนอแนวทางในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ ว
บนถนนสายหลัก ภายในรั ฐ อิ ล ลิ น อยส์ (Illinois) โดยแนะน าว่ า “ค่ า
ขี ดจากัดความเร็ วต้องถูกกาหนดขึ้นตามหลักวิ ศวกรรมจราจร โดยค่ า
ความเร็ วเปอร์ เ ซ็นต์ไทล์ที่ 85 ซึ่ งถู กสารวจภายใต้ส ภาพการไหลอย่าง
อิสระอาจใช้ในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วได้โดยตรง หรื ออาจถู ก
ปรับแก้ตามปั จจัยอื่ น ๆ” [10] ได้แก่ สถิ ติการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ความถี่ ข อง
จานวนทางเชื่ อม การจอดรถ และอื่น ๆ แต่ค่าปรั บแก้ไม่ควรสู งกว่า 15
กม./ชม. ตารางที่ 1แสดงการจาแนกระดับในการพิจารณาปั จจัย สาคัญ
ของ Idot[9]

ค่าความเร็ วเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 85
การปรากฏจุดอันตราย

ระดับในการพิจารณา

จานวนจุดขัดแย้งจาก

ต่า (low) = น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 จุดต่อ

การเข้า – ออกทาง

ไมล์

(Access conflicts

ปานกลาง (medium)= 41 – 60 จุดต่อไมล์

number)

สูง (high) = ตั้งแต่ 61 จุดต่อไมล์ ขึ้นไป

การจอดรถ

1) มีการอนุญาตให้จอดรถ
2) ไม่มีการอนุญาตให้จอดรถ

ที่มา: [9]
3) VICROADS [10] ได้ พ ั ฒ นาคู่ มื อ ในการก าหน ด ค่ า
ขีดจากัดความเร็ วจากหลักการระบบเอื้อต่อความปลอดภัย (Safe systems)
ร่ วมกับการใช้งานระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ VLimits [11] สาหรับช่วงถนนในเขต
รัฐวิคตอเรี ย (Victoria) ประเทศออสเตรเลีย [10]
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการต่าง ๆ ในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ ว เช่น
Txdot [5] และ NSW speed zoning guideline [12] เป็ นต้น

2.1.2 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการกาหนดค่ าขีดจากัดความเร็ว
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า
การกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วจาเป็ นต้องพิจารณาปั จจัยสาคัญทั้งหมด 8
ปั จจัย ได้แ ก่ (1) ประเภทของการพัฒนาพื้ น ที่ ริมถนนตามแนวถนนที่
พิจารณา (2) การแบ่ งทิ ศ ทางจราจร หมายถึ ง ลัก ษณะการแบ่งทิ ศ ทาง
การจราจรเชิงกายภาพของยวดยานในกระแสจราจรซึ่ งเคลื่อนที่ในทิศทาง
ตรงกันข้ามซึ่ งกันและกัน โดยค่าขีดจากัดความเร็ วของช่ วงถนนที่ มีก าร
แบ่งทิ ศทางจราจรจะมี แนวโน้มสู งกว่าช่ วงถนนที่ ไม่มีก ารแบ่ งทิ ศ ทาง
จราจร [11] (3) จานวนช่ องจราจร หมายถึ ง จานวนของช่ องทางที่จดั ไว้
สาหรั บการสัญจรของยวดยานบนช่ วงถนนที่ พิจารณา จานวนของช่ อง
จราจรที่ เพิ่มขึ้ นจะมี ผลทาให้ค่าขี ดจากัดความเร็ วมี แนวโน้มสู งขึ้ น [7],
[8], [13] (4) ทางขนาน หมายถึ ง ช่ องทางเดิ นรถที่ถูกสร้ างขึ้นคู่ขนานกับ
ช่ องทางหลักที่ ยวดยานใช้ความเร็ วขับขี่สูง จัดไว้สาหรับการเข้า – ออก
พื้นที่ ขา้ งทางของยวดยาน และมี การจากัดการเข้า – ออกทาง โดยการ
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วของช่ วงถนนที่มีทางขนานมีแนวโน้มที่จะได้
ค่าที่สูงกว่าช่วงถนนที่ไม่มีทางขนาน [12] (5) ความหนาแน่นของจานวน
ทางเชื่อม ทางแยกและจุดกลับรถ หมายถึง จานวนของทางเชื่อม ทางแยก
และจุดกลับรถต่อระยะทางของช่ วงถนนที่พิจารณา โดยบนช่ วงถนนที่มี
ความหนาแน่ น ของจานวนทางเชื่ อม ทางแยกและจุ ด กลับ รถมากจะมี
แนวโน้ ม ท าให้ ค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ ว มี ค่ า ต่ า [9], [12], [14] (6) สถิ ติ
อุ บ ตั ิ เ หตุ หมายถึ ง อัตราการเกิ ด อุบ ัติเ หตุ ข องช่ ว งถนนที่ พิ จ ารณาใน
ช่ วงเวลาที่ กาหนด (ปี ) ในหน่ วยครั้ ง/100ล้านคัน – กิ โลเมตร อัตราการ

ตารางที่ 1 ปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วของ Idot
ปัจจัยสาคัญ

ปัจจัยสาคัญ

ระดับในการพิจารณา
ค่าใด ๆ
1) ปรากฏจุดอันตรายบนช่วงถนน
2) ไม่ปรากฏจุดอันตรายบนช่วงถนน

ที่มา: [9]
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เกิ ด อุบตั ิ เ หตุที่มีค่ า สู งเกิ น กว่า ค่ าเฉลี่ ยของอัตราการเกิ ด อุ บ ัติเ หตุ จ าก
ฐานข้อมูลอุบตั ิเหตุแห่ งชาติจะมีผลทาให้ค่าขีดจากัดความเร็ วมีค่าลดลง
[13] (7) ค่าความเร็ วในการขับขี่ ข องยวดยาน คื อ ค่ าความเร็ วที่ ผูข้ บั ขี่
ยวดยานใช้ขบั ขี่จริ งบนท้องถนนซึ่ งได้รับมาจากการดาเนิ นการสารวจ
และวิเคราะห์ความเร็ วของยวดยาน ค่าความเร็ วซึ่ งถูกใช้ในการกาหนดค่า
ขีดจากัดความเร็ วมี 2 ชนิด ได้แก่ ค่าความเร็ วเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 และค่า
ความเร็ วเฉลี่ ย ตามล าดับ [13] และ (8) ความกว้างของระยะการขจัด
ด้านข้าง หมายถึ ง ความกว้างของระยะจากเส้นขอบของช่ องจราจรถึ ง
แนวของวัตถุ อนั ตรายข้างถนน บนช่ วงถนนที่ ความกว้างของระยะการ
ขจัดด้านข้างน้อยจะมีผลทาให้ค่าความเร็ วในการขับขี่มีค่าลดลง และทา
ให้ค่าขีดจากัดความเร็ วมีแนวโน้มลดลงด้วย [14]

ตัดสิ นใจนั้นต้องใช้องค์ความรู ้ที่กว้างขวาง และ (4) ปั ญหาที่การถ่ายทอด
องค์ความรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญยาก ใช้เวลานาน หรื อมีค่าใช้จ่ายสู ง เทคโนโลยี
ของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถสามารถนามาใช้งานแทนได้ [15]

3.2 ประโยชน์ และข้ อจากัดของระบบผู้เชี่ยวชาญ
1) ประโยชน์ของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญมีการ
ตอบสนองที่ รวดเร็ วในการตัดสิ นใจที่ ถูกต้องและแม่นยา และสามารถ
อธิ บายถึ งที่มาของคาตอบได้อย่างกระจ่างชัด โดยปราศจากอารมณ์และ
ความรู ้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน [15]
2) ข้ อ จ ากั ด ที่ ค วรค านึ งถึ งในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะ บบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ ข้อสรุ ปที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สามารถแก้ปัญหาที่ ระบุขอบเขตของปั ญหาไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น และ
ฐานความรู้ของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้องได้รับการปรับให้ทนั ต่อเหตุการณ์
อยูเ่ สมอ [15]

2.2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความเร็ ว การไหลอย่ า งอิส ระ
ภายใต้ สถานการณ์ ฐาน (Base Free – Flow Speed, BFFS) และ
ค่ าขีดจากัดความเร็ว

3.3 ส่ วนประกอบพืน้ ฐานของระบบผู้เชี่ยวชาญ

Highway Capacity Manual [14] กล่าวว่า ค่าขีดจากัดความเร็ ว
มี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ค่ า ความเร็ ว การไหลอย่ า งอิ ส ระภายใต้
สถานการณ์ ฐ าน โดยพบว่ า ค่ า ความเร็ ว การไหลอย่ า งอิ ส ระภายใต้
สถานการณ์ฐานจะมีค่าสู งกว่าค่าขีดจากัดความเร็ วประมาณ 8 - 11 กม./
ชม. เมื่อค่า BFFS สามารถประมาณได้โดยพิจารณาปั จจัยทังหมด 5 ชนิด
ได้แก่ (1) ค่าความเร็ วการไหลอย่างอิ สระ(Free – Flow Speed, FFS) (2)
ความกว้างของช่องจราจร (3) ความกว้างของระยะการมองเห็ นด้านข้าง
(4) ลักษณะการแบ่งทิศทางการจราจร และ (5) ความถี่ของจานวนจุดเข้า
– ออกถนน [14]

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วยส่ วนประกอบสาคัญ 4 ส่ วน
ได้แก่ ส่ วนการสื่ อสารกับผูใ้ ช้ (User interface) กลไกการอนุมาน
(Inference engine) ฐานความรู้ (Knowledge base) และส่วนดึงความรู ้
(Knowledge acquisition) ดังรู ปที่ 2 [15], [16] โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูใ้ ช้
ส่วนสื่ อสารกับผูใ้ ช้
หน่วยความจา
ชัว่ คราว

3. ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ระ บบผู้ เ ชี่ ยวช าญเ ป็ น โป รแ ก รมค อม พิ วเ ตอ ร์ ด้ า น
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้
สามารถเลี ยนแบบความสามารถของผูเ้ ชี่ ยวชาญในการแก้ไขปั ญหาที่มี
ขอบเขตที่ แ คบและถู ก ก าหนดไว้อย่างดี [15], [16] โดยสามารถแสดง
รายละเอี ย ดของการประยุก ต์ใ ช้ ที่ เ หมาะสมของระบบผู้เ ชี่ ย วชาญ
ประโยชน์ แ ละข้ อ จ ากั ด ของระบบผู้ เ ชี่ ยวชาญ และโครงสร้ า ง
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ดงั ต่อไปนี้

ข้อสรุ ป

ส่วนการนาเข้า
และส่งออกข้อมูล
ชุดข้อมูลที่ถูกป้อน

และคาอธิบาย
กลไกการอนุมาน
ฐานความรู้
ส่วนการดึงความรู ้

3.1 การประยุกต์ ใช้ ทเี่ หมาะสมของระบบผู้เชี่ยวชาญ
ลั ก ษณะที่ ส าคัญ ของปั ญ หาที่ มี ค วามเหม าะสมในการ
ประยุกต์ใช้กบั ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ (1) ปั ญหาที่มีความซับซ้อนและมี
กระบวนการตัดสิ นใจภายใต้สามัญสานึ กซึ่ งไม่สามารถใช้กระบวนการ
แบบอัลกอริ ธึมในการแก้ปัญหาได้ (2) ปั ญหาที่ ขอ้ มูลซึ่ งใช้ในระหว่าง
กระบวนการแก้ปัญหาอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (3) ปั ญหาที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ต้อ งการใช้ เ ครื่ องมื อ สนับ สนุ น (เช่ น คู่ มื อ และคอมพิ ว เตอร์ ) และ
แหล่ ง ข้อ มู ล อ้า งอิ ง ในการแก้ ปั ญ หา เนื่ อ งจากในกระบวนการการ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รู ปที่ 2 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ [15]
1) ส่ วนการสื่ อสารกับผูใ้ ช้ (User interface) ทาหน้าที่ในการ
สื่ อสารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งระบบผู ้ เ ชี่ ย วชาญและผู ้ ใ ช้ มี
ส่ ว นประกอบย่ อ ย 2 ส่ ว น คื อ (1) ส่ ว นน าเข้ า ข้ อ มู ล (Input/output
facilities) ท าหน้ า ที่ ใ นการน าเข้ า และส่ ง ออกข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นในการ
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แก้ปัญหา และ (2) หน่ วยความจาชัว่ คราว (Working memory) ทาหน้าที่
ในการบันทึกชุ ดข้อมูลที่ถูก ป้ อนโดยผูใ้ ช้ ผลลัพธ์และคาอธิ บาย [15],
[16]
2) กลไกการอนุ ม าน (Inference engine) เป็ นส่ วนการ
ควบคุมของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีการใช้กระบวนการคอมพิวเตอร์ ในการ
แก้ปัญหาจากองค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่ ถูกจัดเก็บไว้ในฐานความรู ้ จนกระทัง่
ได้มาซึ่งคาตอบของปัญหาที่พิจารณา [15], [16]

Flex เป็ น Expert system shells ที่ ส ามารถรองรั บ การแทน
ความรู้ ท้ งั ในรู ปแบบเฟรม (Frame-based Representation) และกฎ (Rulebased Representation) มีการอนุ มานโดยใช้วิธีการสรุ ปความแบบห่ วงโซ่
ไปข้างหน้า (Forward-chaining) และการสรุ ปความแบบห่ วงโซ่ยอ้ นกลับ
(Backward-chaining) ภายใต้รู ป แบบการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง ตรรกะ
(Logic Programming) ด้วยภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบการ
เขี ยนค าสั่งที่ ก ระชับ และเข้าใจง่ าย นอกจากนี้ Flex ยังสามารถทางาน
ร่ วมกับชุ ดพัฒนาอื่ น ๆ ได้โดยเฉพาะซอฟแวร์ ของ Logic Programming
Associates (LPA) เช่ น Prolog และ VisiRuleเป็ นต้น โปรแกรมสามารถ
ประมวลผลการทางานต่าง ๆ ผ่าน Flex Run-time ซึ่ งประกอบด้วย LPA
run-time ซึ่งผูใ้ ช้ถือกรรมสิ ทธิ์ และใช้บริ การผ่าน WebFlex [2]

3) ฐานความรู้ (Knowledge base) ท าหน้ า ที่ จ ัด เก็ บ ความรู้
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น หลักการทัว่ ไป องค์
ความรู ้จากวิจารณญาณ และการตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาดซึ่ งสามารถใช้
ในการแก้ ปั ญ หาที่ พิ จ ารณา การแทนความรู ้ ด้ ว ยกฎ (Rule – based
representation) เป็ นรู ปแบบของการแทนความรู ้ ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและ
สามารถดัดแปลงได้ง่าย โดยการแทนความรู ้ ดว้ ยกฎมีรูปแบบดังนี้ [15],
[16]

4.2 การดึงความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ
การพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญในการศึ ก ษานี้ เลื อกใช้ วิ ธี ก าร
คิ ด ค้ น และจั ด ท าขึ้ นเอง (Manual methods) ในการดึ ง ความรู้ จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งประกอบด้วย 2 เทคนิ ค ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ ความ (Text
analysis) และการสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structured – interview)
[15]โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การดึ งความรู้ โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ ความ เป็ น
การทบทวนเพื่ อ รวบรวมและจัด เก็ บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การก าหนดค่ า
ขี ดจากัด ความเร็ วซึ่ งมี ความน่ าเชื่ อถื อที่ ถูก เผยแพร่ ในรู ปแบบเอกสาร
ได้แ ก่ คู่ มื อ Highway Capacity Manual [14] บทความของ Bellalite [8]
คู่ มื อ Policy on Establishing and Posting Speed Limits on the State
Highway System [9] และคู่ มื อ Traffic Engineering Manual Volume 1
Chapter 7: Speed Zoning Guidelines [10]
2) การสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นอีกหนึ่ งเทคนิ คที่ถูกใช้ใน
การการดึ งความรู ้ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในการศึกษานี้ เพื่อระบุปัจจัยสาคัญที่มี
ผลต่ อการก าหนดค่าขี ดจากัดความเร็ วซึ่ งจะถู ก ใช้ในการสร้ างกฎการ
ตัดสิ นใจในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลักต่อไป
3) การสร้ า งกฎการตั ด สิ นใจ ( Decision rules) ในการ
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก จากการดึ งความรู ้ สามารถ
สร้ างกฎการตัดสิ น ใจในการกาหนดค่าขี ดจากัด ความเร็ วบนถนนสาย
หลักซึ่ งครอบคลุมสถานการณ์ ของกรณี ศึกษาเมื องขอนแก่น ทั้งหมด 4
ชุ ด ได้แก่ (1) กฎการตัดสิ นใจจากคู่มือ Highway Capacity Manual [14]
(2) วิธีการของ Bellalite [8] (3) คู่มือ Traffic Engineering Manual Volume
1 Chapter 7: Speed Zoning Guidelines [10] และ (4) คู่ มื อ Policy on
Establishing and Posting Speed Limits on the State Highway System [9]
โดยสามารถแสดงตัวอย่างของกฎการตัดสิ นใจในการกาหนดค่าขีดจากัด
ความเร็ วบนถนนสายหลักจากวิธีการของ Bellalite ได้ดงั ตารางที่ 2

IF…(premises)…THEN…(conclusions)…ESLSE…(conclusions)
4) ส่ วนดึ ง ความรู้ (Knowledge acquisition) ท าหน้ า ที่ ดึ ง
ความรู้ จากแหล่ ง ที่ ม าต่ า ง ๆ เช่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และสิ่ งพิ ม พ์ เป็ นต้น ที่
เกี่ ย วข้อ งและจ าเป็ นในการแก้ปั ญ หามาจัด รู ป แบบและจัด เก็ บ ไว้ใ น
ฐานความรู้ เพื่อใช้สาหรับแก้ปัญหาต่อไป [15], [16] โดยรายละเอียดของ
วิธีการดึงความรู้จะถูกแสดงต่อไปในหัวข้อที่ 4.2

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษานี้ ดาเนิ นขั้นตอนการศึกษาทั้งหมด 9 ขั้นตอน ได้แก่
การทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการจราจรและขนส่ ง สภาพกายภาพของถนนและ
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างทาง การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ การคัดเลือก
เครื่ อ งมื อ พัฒ นาระบบผู้เ ชี่ ย วชาญ การพัฒ นาระบบผู้เ ชี่ ย วชาญ การ
ตรวจสอบความถู กต้องของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ และสุ ดท้ายการสรุ ปผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยบทความนี้ อธิ บายถึ งขั้นตอนสาคัญของ
วิธีการดาเนิ นการศึกษาดังต่อไปนี้

4.1 เครื่ องมือพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเครื่ องมือพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert System Package,
EXP) ของ Logic Programming Associates (LPA) ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ซอฟต์แวร์ ท้ งั หมด 3 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ Flex WinprologและVisiRuleถูก
เลื อกตามแนวทางการคัดเลื อกเครื่ องมื อ พัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญของ
Chang et al. [17] ซึ่ งประกอบด้วยเงื่อนไขการคัดเลือกทั้งหมด 4 เงื่อนไข
ได้แก่ เงื่อนไขด้านการแทนความรู้ (Representation Criteria) เงื่อนไขด้าน
การให้ เ หตุ ผ ล (Reasoning Criteria) เงื่ อ นไขด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อสาร
(Communication Criteria) และเงื่อนไขด้านราคา (Cost Criteria) [17]
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1) การระบุลกั ษณะของปั ญหา การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ สร้ า งต้น แบบของระบบผู ้เ ชี่ ย วชาญซึ่ งสามารถให้ ก ารแนะน าค่ า
ขีดจากัดความเร็ วที่เหมาะสมบนถนนสายหลัก โดยอาศัยกฎการตัดสิ นใจ
(Decision rules) ที่ ส ร้ า งขึ้ นจากความรู้ ซ่ ึ งได้ รั บ มาจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
2) การสร้ างกรอบแนวความคิด การศึ กษานี้ ทาการทบทวน
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อดึงเอาความรู้ที่จาเป็ นในการ
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก จากแหล่งที่มาต่าง ๆ ดังที่
ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.2
3) การกาหนดโครงสร้ างของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ โครงสร้ าง
การทางานของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ ว
บนถนนสายหลักสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 6 Flex ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒ นาระบบผู้เ ชี่ ย วชาญซึ่ งอ านวยความสะดวกในการสร้ า ง
ฐานความรู้ที่มีการจัดรู ปแบบความรู้ดว้ ยกฎ (Rule – based representation)
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการแทนความรู้ ที่ไม่ซบั ซ้อนและสามารถดัดแปลงได้
ง่าย การกาหนดยุทธ์การควบคุ ม (Control strategy) ด้วยเทคนิ คการสรุ ป
ความแบบย้อนกลับ (Backward chaining) ซึ่งเหมาะสมกับปั ญหาของการ
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วที่มีจานวนของคาตอบน้อย และการสื่ อสาร
กับผูใ้ ช้งานระบบ (Users) ผ่าน Flex Run-time
4) การสร้ า งระบบต้ น แบบ เป็ นขั้ นตอนในการเขี ย น
โปรแกรม (Programming) เพื่ อ สร้ า งส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบโดยใช้เครื่ องมือการพัฒนาที่ ได้กาหนดไว้แล้วอย่าง
เร่ ง รั ด โดยสามารถแสดงตัว อย่ า งการเขี ย นกฎซึ่ งถู ก บรรจุ ล งไปใน
ฐานความรู ้ต่าง ๆ ได้ดงั ตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของกฎการตัดสิ นใจในการกาหนดค่าขีดจากัด
ความเร็ วบนถนนสายหลักจากวิธีการของ Bellalite
Conditions
Conclusions
Rule

Frequency of
LU

NL

RSL

institutional

(km/h)

entrance/exit points
1

urban

4

low

60

2

urban

4

medium

60

3

urban

4

high

50

4

urban

6

low

60

หมายเหตุ ** NL = จานวนช่ องจราจร, LU = ลัก ษณะการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ริ ม ถนน, RSL2 = ค่ า ขี ด จ ากัด ความเร็ ว จากกฎการตัด สิ น ใจของ
Bellalite [8]

4.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
การศึ ก ษานี้ ด าเนิ น การพัฒ นาระบบผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง หมด 5
ขั้นตอน ดังรู ปที่ 3 ได้แก่ การระบุลกั ษณะของปั ญหา (Identification) การ
สร้างกรอบแนวความคิด (Conceptualization) การจัดรู ปแบบโครงสร้ าง
ค ว า ม รู้ ( Formalization)ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
(Implementation) และการทดสอบระบบ (Testing) [15]โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
การระบุลักษณะ

การระบุลักษณะของปัญหาที่

ของปัญหา

กาหนด

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการเขียนกฎซึ่ งถูกบรรจุลงไปในฐานความรู ้
การกาหนดกรอบ

ค้ นหารู ปแบบของการแทนความรู้ ที่

แนวคิด

เหมาะสม

การจัดรู ปแบบ

กาหนดโครงสร้ างของระบบเพื่อ

โครงสร้ างความรู้

จัดการกับความรู้

การสร้ างระบบต้ น

ดาเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ าง

RULE 1

Number of lane is 8 AND
Median type is divided AND

ของกฎการตัดสิ นใจ

Width of lateral clearance is moderate AND

Reformulations

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้ อง

กาหนดหนดกรอบแนวคิดใหม่

กาหนดโครงสร้างใหม่

ปรับปรุ งระบบ

การทดสอบระบบ

Development type is rural or suburban AND

Presence of frontage road is no AND

ระบบผู้เชี่ยวชาญต้ นแบบ
แบบ

IF

Level of access point density is low AND
Crash rate is below average AND
Average speed is 91 km/h
THEN The recommended speed limit is 80 km/h
5) การทดสอบระบบ เป็ นขั้น ตอนสุ ดท้ายของการพัฒ นา
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อดาเนิ นการทดสอบหาข้อผิดพลาด ประเมิ นและ
แก้ไขระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้น การศึกษานี้ ดาเนิ นวิธีการ

รูปที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ [15]
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ทดสอบระบบทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ White - box testing method และ Black
- box testing method [14] โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1) White - box testing method เป็ นการทดสอบเพื่ อ หา
ข้อผิดพลาดจากการเขียนคาสั่งต่าง ๆ (Syntax errors) และทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง [15] ดาเนินการได้โดยใช้ฟังก์ชนั การค้นหาข้อผิดพลาดดังกล่าวที่
เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งที่ มีอยู่ในชุ ดโปรแกรมเครื่ องมือการพัฒนา เช่ น
Trace และ Debug เป็ นต้น
5.2) Black - box testing method เป็ นการทดสอบเพื่อประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบ [15] โดยการศึ ก ษานี้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ของทุกสถานการณ์ ที่ระบบสามารถที่
จะเสนอได้โดยพบว่า ระบบต้นแบบนี้ สามารถเสนอผลลัพธ์ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องในทุกสถานการณ์

1) HCM_2000 knowledgebasefile ถู ก สร้ า งขึ้ นเพื่ อ
ด าเนิ นการก าหนดค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ วบนถนนสายหลั ก จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าขีด จากัดความเร็ วและ BFFS ที่ เสนอโดยคู่มื อ
Highway Capacity Manual (2000) และจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาปั จจัยสาคัญทั้งหมด 8 ปั จจัย ได้แก่ (1) ประเภทของการพัฒนา
พื้นที่ริมถนน(2) การแบ่งทิศทางจราจร (3) จานวนช่ อง (4) ทางขนาน(5)
ความหนาแน่ น ของจานวนทางเชื่ อม ทางแยกและจุ ด กลับ รถ (6) สถิ ติ
อุบตั ิเหตุ (7) ค่าความเร็ วในการขับขี่ของยวดยาน (ค่าความเร็ วเฉลี่ ย และ
ค่าความเร็ วเปอร์ เซ็ นต์ไทล์ที่ 85)และ (8) ความกว้างของระยะการขจัด
ด้านข้าง
2) IDOT_2011and BELLALITE_2013 knowledgebasefile
ถู ก สร้ า งขึ้ นตามวิ ธี ก ารก าหนดค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ วที่ เ สนอโดย
Bellalite[8] และจากคู่ มื อ Policy on Establishing and Posting Speed
Limits on the State Highway System[9] โดยสามารถแนะนาค่าขี ดจากัด
ความเร็ วบนถนนสายหลักในเขตเมือง ชานเมือง และนอกเมืองได้จาก
การพิ จ ารณาปั จ จัย ส าคัญ ทั้ง หมด 3 ปั จ จัย ได้ แ ก่ (1) ประเภทของ
สภาพแวดล้อมริ มถนน (2) จานวนช่ องจราจร (3) ความถี่ของจานวนจุด
เข้า – ออกสถานที่ สาคัญ (4) ความหนาแน่ น ของจานวนทางเชื่ อม (5)
ความหนาแน่ น ของจ านวนทางแยกและจุ ด กลับ รถ (6) สถิ ติ ก ารเกิ ด
อุบตั ิเหตุและ (7) ค่าความเร็ วเปอร์ เซ็นต์ไทลที่ 85

4.4 การทางานของระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญต้ นแบบเพื่ อแนะนาค่ า
ขีดจากัดความเร็วบนถนนสายหลัก
โครงสร้ างของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่ อการแนะน าค่ า
ขีดจากัดความเร็ ว ดังแสดงในรู ปที่ 4ประกอบด้วยฐานความรู้ ท้ งั หมด 3
ฐานความรู้ ซึ่ งท างานอย่ า งเป็ น อิ ส ระต่ อกั น ได้ แ ก่ HCM_2000
IDOT_2011and BELLALITE_2013 แ ล ะ VICROADS_2013 โ ด ย
สามารถอธิ บายการทางานของแต่ละฐานความรู ้ได้ดงั ต่อไปนี้

ผลลัพธ์ และคาอธิบาย

กลไกการอนุมาน

ฐานความรู้ 1: HCM_2000

ฐานความรู้2:IDOT_2011and
Bellalite_2013
ฐานความรู้ 3:
VICROADS_2013

ชุดเครื่ องมือพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ Flex

การดึงความรู้

ส่ วนสื่ อสารกับผู้ใช้

4.5 การใช้ งานระบบผู้เชี่ยวชาญต้ นแบบเพื่อแนะนาค่ าขีดจากัด
ความเร็วบนถนนสายหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ คู่มือ รายงานการวิจัย และอื่น ๆ

ชุดข้ อมูลนาเข้ า

3) VICROADS_2013 knowledgebasefile ถู กสร้ างขึ้ นเพื่ อ
แนะน าค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ วบนถนนสายหลั ก จากคู่ มื อ Traffic
Engineering Manual Volume 1 Chapter 7: Speed Zoning Guidelines [10]
โดยผูใ้ ช้จาเป็ นต้องป้ อนข้อมูลปั จจัยสาคัญทั้งหมด 5 ปั จจัย ได้แก่ ได้แก่
(1) ประเภทของการพัฒนาพื้น ที่ ริมถนน (2) การแบ่งทิ ศทางจราจร (3)
จานวนช่ อง (4) ทางขนาน และ (5) ความหนาแน่ นของจานวนทางเชื่ อม
ทางแยกและจุดกลับรถ

การนาเข้าและส่งออกข้อมูล

ผู้ใช้

การใช้งานระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบในการศึกษานี้ มีข้ นั ตอน
การใช้ง านอย่า งง่ า ยทั้ง หมด 4 ขั้น ตอน ได้แ ก่ (1) การพิ ม พ์ค าสั่ ง เพื่ อ
เรี ยกใช้งานระบบ (2) การเลื อกฐานความรู้ (3) การป้ อนข้อมูลที่จาเป็ น
ทั้งหมดผ่านชุดคาถามต่าง ๆ และ (4) การเสนอผลลัพธ์และคาอธิบาย โดย
รู ปที่ 5แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบผูเ้ ชี่ยวชาญต้นแบบเพื่อการแนะนา
ค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก

5. กรณีศึกษาเมืองขอนแก่ น

รูปที่ 4 โครงสร้างการทางานของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนาค่า
ขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก

ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบน
ถนนสายหลักถู กใช้ในการกาหนดค่าขี ดจากัดความเร็ วบนช่ วงถนนใน
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พื้นที่ ศึก ษาซึ่ งถู ก แบ่งออกเป็ น 7 ช่ วงถนน ได้แ ก่ ช่ วงถนน M01 M02
M03 M04 M05 M06 และ M07 ผลลั พ ธ์ ค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ วข อง
กรณี ศึกษาทั้งหมดแสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ค่าขีดจากัดความเร็ วของกรณี ศึกษาเมืองขอนแก่น
ค่าขีดจากัดความเร็ ว (กม./ชม.)

ขั้นตอนที่ 1: พิมพ์คาสั่ง run. เพื่อเรี ยกใช้งาน

ช่วงถนน

SSL

ระบบ

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญต้นแบบ
HCM

ขั้นตอนที่ 2: เลือกฐานความรู้

M01

60

80

M02

60

80

M03

60

60

M04

60

70

M05

60

60

M06

60

50

M07

60

70

VICROADS

I&B

90

90

80

90

60

70

80

90

80

70

80

60

70

70

USLimits2

80
80
80
80
70
70
80

หมายเหตุ ** SSL = ค่าขี ดจากัดความเร็ วที่ บ งั คับใช้ใ นปั จจุบ นั , HCM =
ค่ า ขี ด จ ากัด ความเร็ ว ที่ เ สนอโดยฐานความรู ้ HCM_2000 ของระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบในการศึกษานี้ , VICROADS = ค่าขีดจากัดความเร็ วที่
เสนอโดยฐานความรู้ VICROADS ของระบบผู้เ ชี่ ย วชาญต้น แบบใน
การศึ ก ษานี้ , I&B = ค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ วที่ เ สนอโดยฐานความรู้
IDOT_2011 and Bellalite_2013 ของระบบผู้ เ ชี่ ยวชาญต้ น แบบใน
การศึ ก ษานี้ , และ USLimits2 = ค่ าขี ดจากัด ความเร็ วที่ เ สนอโดยระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ USLimits2 [18]

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูลที่จาเป็ นทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4: ระบบเสนอผลลัพธ์ และคาอธิบาย

จากตารางที่ 4ค่ า ขี ด จ ากั ด ความเร็ วที่ เ สนอโดยระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบในการศึกษานี้ มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพหน้าตัด
สภาพการจราจร และสภาพการพัฒนาพื้นที่ริมถนน ของแต่ละกรณี ศึกษา
ซึ่งแตกต่างจากค่าขีดจากัดความเร็ วที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั ที่มีค่าเท่ากันใน
ทุ ก กรณี ศึ ก ษา โดยสามารถแสดงตัว อย่ า งช่ ว งถนนที่ ถู ก เสนอให้
กาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วในช่วง 80 –90กม./ชม. ดังรู ปที่ 6

รูปที่ 5แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อการแนะนา
ค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก
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อย่างไรก็ตาม ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบนี้ สามารถแนะนาค่า
ขี ดจากัด ความเร็ วได้เ ฉพาะส าหรั บ ประเภทถนนสายหลัก ในเขตเมื อง
ชานเมื องและนอกเมื อง ซึ่ งใช้ใ นการศึ ก ษาเท่ านั้น ดังนั้น เพื่ อพัฒนา
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อแนะน าค่าขี ดจากัด ความเร็ วที่ ส ามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ จึ งจาเป็ นต้องมีการเพิ่มความรู ้ ในการกาหนดค่าขี ดจากัด
ความเร็ วสาหรั บประเภทถนนอื่น ๆ ได้แก่ ถนนสายรอง ถนนสายย่อย
และทางด่ วน รวมทั้งการด าเนิ น วิธีการประเมิ นผลระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เหมาะสมต่อไป

ช่วงถนน M01 (ทิศมุ่งเหนือ)

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยความกรุ ณ าจาก ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา เสถี ยรนาม ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เสถี ยร
นาม และอาจารย์ ดร. สโรช บุญศิริพนั ธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้
ในการดาเนิ นการศึกษา พร้อมทั้งศูนย์วิจยั และพัฒนาโครงสร้ างมูลฐาน
อย่างยัง่ ยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นที่ ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นการ
ศึกษานี้

ช่วงถนน M01 (ทิศมุ่งใต้)
รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างของช่วงถนนที่ค่าขีดจากัดความเร็ วที่แนะนาโดย
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญต้นแบบนี้มีค่าอยูใ่ นช่วง 80 – 90 กม./ชม.
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่าขีดจากัดความเร็ วที่เสนอโดย
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ USLimits2 พบว่า ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนา
ค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลักสามารถเสนอช่ วงของค่าขีด จากัด
ความเร็ วที่ตรงกันกับระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ USLimits2 บนช่วงถนนในพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด 6 ช่วงถนน คิดเป็ นร้อยละ 85 ของกรณี ศึกษาทั้งหมดแสดง
ให้เ ห็ นว่าระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญต้นแบบนี้ มี ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานที่
เทียบเคียงได้กบั ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ USLimits2

เอกสารอ้ างอิง

6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ นาเสนอแนวทางการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อ
แนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสาหรับประเทศไทย ซึ่ งไม่ปรากฏถึ ง
วิ ธี ก ารก าหนดค่ า ขี ด จ ากัด ความเร็ ว ที่ อ้า งอิ ง ถึ ง รากฐานทางทฤษฎี ที่
เหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาต้นแบบของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ที่สามารถแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบนถนนสายหลัก
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วบน
ถนนสายหลัก ถู กพัฒนาขึ้ นตามโครงสร้ างและกระบวนการที่ กาหนด
สามารถแนะนาค่าขีดจากัดความเร็ วมีค่าเปลี่ ยนแปลงไปตามข้อมูลของ
แต่ ล ะกรณี ศึ ก ษา ซึ่ งแตกต่ า งจากค่ า ขี ด จ ากัด ความเร็ ว ที่ บ ัง คับ ใช้ ใ น
ปั จจุบนั ที่มีค่าเท่ากันในทุกกรณี ศึกษา และสามารถแนะนาค่าขีดจากัดได้
อย่างสอดคล้องกับระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ USLimits2
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญต้นแบบนี้ สามารถใช้ในการศึกษาถึ งวิธีการ
และกระบวนการในการกาหนดค่าขีดจากัดความเร็ วของผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่
เกี่ยวข้องที่ยงั ขาดประสบการณ์ และผูท้ ี่สนใจ
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Abstract
Recent years, the problem of traffic congestion, especially in big cities of Vietnam (for example
Hanoi and Ho Chi Minh City), are essential and urgent. It causes horrendous problems for a low quality of
life, environmental pollution and economic burden. Presently, almost signalized intersections in cities of
Vietnam are using fixed-cycle timing, thus it can not reflect correctly the real situation of traffic flow in
different durations (in day, week or month). It leads into problems of traffic congestion because of increasing
traffic volume in a direction at sometime. In developed countries, Intelligent Traffic System is used to control
traffic signal of directions in accordance with real time traffic volumes. Thus, this study is implemented to
analyse the traffic flow current situation of Pham Hung – Me Tri signalized intersection, which is a typical
intersection in Hanoi, in different durations. The phases of traffic signal will be determined sensibly based
on survey data. In additional, combining design traffic signal with traffic control organization can be an
effective solution to relieve the congestion. Evaluating the effectiveness of solutions is based on 2 principal
elements: vehicle flow quality and traffic flow quality. Besides, technology solutions are also considered and
discussed to apply appropriately for mixed traffic condition in Hanoi City, as well as in other same cities in
the world.

Keywords: Hanoi, Mixed traffic, Signalized intersection, Real-time traffic controlling.
1. General Introduction
Viet Nam is a Southeast Asian country
which is a developing country and has seen a fast
growth of economy in the latest decade. Hanoi is not
only one of the two biggest cities but also the capital
of Vietnam. The rapid urbanization is leading to fast
growth of number and types of vehicles. According
to the statistics of National Safety Traffic
Committee, up to 2013, the number of vehicles in
Hanoi is 4.5 million motorcycles, and 456,000 cars.
Please refer in Fig. 1 for more details.
While the rate of traffic vehicle
development is high, the rate of infrastructure
development is pretty low, it leads a series of
problem on traffic quality, environment and life
condition. Especially, the problem of traffic
congestion in junctions where the traffic flow is
mixed seriously.

5000
4000
3000
Motorcycle

2000

Car

1000

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

0

Source: The National Safety Traffic Committee,
2013
Fig. 1 Number of vehicles in Hanoi
from 2000 to 2013 (x 1,000 vehicles)
To solve those problems, Hanoi has made
efforts to improve the current situation of traffic
quality, especially traffic at intersection, such as:
light bridge construction, intersection extension.
However, one of the most effective measures, that
does not require a large budget, is applying of
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technology on intersection management: Applying
real-time traffic control technology.

mitigate traffic congestion and directly to reduce
wasting-time, fuel consumption and vehicle
emissions.

2. Situation of intersection in Hanoi
By the statistics of Hanoi Department of
Transportation (HDOT), up to the end of 2013,
Hanoi has 2,150 intersections with only 6
interchanges. Around 214 intersections were
installed lighting traffic signals control, and 33
intersections were installed monitoring camera with
52 cameras of VOV broadcast.
According to the notification No.281/TBVP, Hanoi has 46 congestion points [1]. While it is
57 congestion points in 2013 as Hanoi Department
of Transportation’s statistics. The number of
congestion points of Hanoi is shown in Table 1 as
below.
Table 1 The number of congestion points in Hanoi
Year

2011
2012
124
67
Source: Hanoi DOT, 2013;
2014[1].

Source: http://www.iebmedia.com/ethernet.php?id
=8495&parentid=74&themeid=275&hft=68&show
detail=true&bb=1

2013
2014*
57
46
*
) No.281/TB-VP,

Fig. 2 Model of applying real-time traffic control
technology

So the number of congestion points is
reducing lightly, however, the congestion situation
is still serious due to rapid economic growth and
significant traffic increase in recent years.
About the traffic accident data, in 2013,
there was 2,634 accidents in Hanoi, in which there
are 626 people died and 2,008 people injured.
According to the notification of Hanoi Traffic Police
Division, in 11 first months of 2014, Hanoi has 1,804
traffic accidents, killing 506 people and injuring
1,684 people. The number of traffic accidents was
decreased by 174 accidents in comparison with the
same period in 2013, the death toll dropped by 2
persons, and the number of injuries increased by 18
persons. The current situation shows that almost
problems of traffic congestion happened at
intersections, especially at-grade intersection.
In difficult conditions of landing for urban
traffic, changing infrastructure requires both of a
long time and a large budget, while Applying realtime traffic control technology has seen the best
solution on saving time and money.
Applying
real-time
traffic
control
technology is one of applications of Intelligent
Transport System in traffic urban, the core principal
of this solution is to improve timing circle basing on
collected data of basic traffic and travel conditions.
The main purpose is to minimize conflict points,

3. The case study of Hanoi city
3.1 Scope of study

Fig. 3 Pham Hung – Me Tri Intersection [2]
Pham Hung-Me Tri is a signalizedintersection at west of Hanoi city, in which is
intersection of two urban arterial road axes, there are
Pham Hung street axis and Me Tri-Duong Dinh
Nghe street axis. The real volume of approaches
varies over time, especially at peak hours, the
movements concentrate on a direction, its
consequence leads into a serious situation of
congestion.
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The case study of Pham Hung – Me Tri
intersection is under Project of traffic improvement
of intersections in Hanoi. The objective of project is
to analyze in details of the current situation of typical
intersections in Hanoi to provide basic data for
demand forecast, to indentify the meeting and needs,
and to propose measures for traffic improvement at
intersections.
This paper presents the survey result of
Pham Hung-Me Tri intersection and proposes a
solution of applying real-time technology on
intersection management. The survey was carried
out by Institute of Planning and Transportation
Engineering by August, 2014.
The main contents of four surveys are shown
in Table 2 as follows:

In Pham Hung axis vehicle turns left by U-turning at
northbound and southbound of Pham Hung. The
total area of intersection is about 11,865 m2.
Existing intersection is performing at levelof-service D. The general configuration of Pham
Hung-Me Tri intersection is shown in Fig. 4

Table 2 Contents of surveys
No.

Type of survey

Contents

1

Dimensional
survey

2

Traffic
signal Time of phases and
timing circle
circle

3

Traffic
counting

Features of dimension

volume Traffic volume
directions

Queue
length Queue
length
survey
directions
Source: IPTE, 2014 [2]
4

Fig. 4 Layout of Pham Hung - Me Tri signalized

in

Pham Hung street is a dual-4 lanes with
50km/h of speed limit. The approach of Pham Hung
street to intersection (at side of Me Tri street) is
expanded to make a 6 lane-cross section, and the
other side (at side of Duong Dinh Nghe street) is
5lane-section. Pham Hung has a grass-raised median
with 21m of width, above the median is Ring road
No.3, but it has not any significant impaction on the
traffic intersection.
Me Tri street is a dual-4 lanes with a grassraised median which has 3meters of width. The
approach of Me Tri street to intersection is not
expanded.
Duong Dinh Nghe street is a dual-4 lanes
with a grass-raised median which has 3meters of
width. The approach of Duong Dinh Nghe street to
intersection is expanded to make a 5lane-cross
section (2 straight and 3 left-turn).
The intersection has 4 direct-right lanes. Its
dimension is shown Table 3.

in

3.2 Survey methodology
The methodology of survey is combination
between laboratory study and field survey. The
counting and recording was implemented on field,
after that re-checking was conducted in laboratory
by video recorded. The surveys of traffic signal
circle, traffic volume and queue length are
conducted at 2 periods of peak hours: AM Peak (7h
- 8h) and PM peak (17h - 18h).

3.3 Survey results
Pham Hung-Me Tri is a signalizedintersection with 3 phases of signal circle, in the
other hand this is a fully channelized intersection
with four channelizing triangular islands, and
divisional island in each approach [2].
In conflict area of intersection, the
movements make an intersection angle of 900 (this is
the most dangerous intersection). The intersection is
always free at right-turn. In Me Tri-Duong Dinh
Nghe axis, vehicle turns left directly in conflict area.

Table 3 Width of right lane
Sign
1R
2R
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Direction
Pham Hung - Me Tri
Duong Dinh Nghe Pham Hung

Width (m)
7
10
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Sign
3R
4R

Direction
Pham Hung - Duong
Dinh Nghe
Me Tri - Pham Hung

The PCU factor to convert traffic volume
from types of vehicle into passenger car unit (PCU)
is taken from TCVN 4054 (2005) and it is adjusted
to correspond to traffic conditions of Hanoi city.

Width (m)
7
7

Source: IPTE, 2014 [2]

Table 5 PCU factor

The intersection has 2 U-turning on Pham
Hung street, the width and distance from U-turning
to stop-line in corresponding as Table 4.

Type
Motorcycle Car
Factor
0.3
1.0
Source: TCVN4054-2005, 2005 [3]

Table 4 Dimensions of U-turning
Sign
Width
QD1
14
QD2
14
Source: IPTE, 2014 [2].

Radius
7
7

Truck
2.62

The results of traffic volume survey at Pham
Hung-Me Tri intersection at peak hours (pcu/h) are
shown in Tables 6 and 7.

Distance
190
210

Table 6 Traffic volume at AM peak hour

Both of Duong Dinh Nghe street and Me Tri
street have fully marking and signing. Each of mark
line of Me Tri street and Duong Dinh Nghe street for
pedestrian has 40cm of width and 60cm of distance
between each others. Besides there is a pedestrian
tunnel crossing Pham Hung street.
Signing system and signal system are
operating well. There are 3 types of sign: regulatory
sign, warming sign and guide sign.

Direction
1S
1R
2L
2S
2R
3S
3R
4L
4S
4R
Total

Traffic volume (pcu/h)
Compact
Heavy car
car
2,750
76
351
36
471
0
1,219
19
854
27
2,931
24
1,818
30
519
14
2,391
27
635
4
13,939
257

Total
2,826
387
471
1,238
881
2,955
1,848
533
2,418
639
14,196

Table 7 Traffic volume at PM peak hour
Direction
1S
1R
2L
2S
2R
3S
3R
4L
4S
4R
Total

Fig. 3 Layout of Pham Hung-Me Tri intersection
After collecting the traffic data of the
number of vehicles by type, all types of vehicle was
converted into 2 types of vehicle: compact car
(motorcycle & car) and heavy car (truck).
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Traffic volume (pcu/h)
Compact
Heavy car
car
2,621
60
677
26
707
0
1,841
9
1,072
29
2,070
24
1,007
17
344
14
1029
23
321
6
11,689
208

Total
2,681
703
707
1,850
1,101
2,094
1,024
358
1,052
327
11,897
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Timing-circle of signal survey shown that
Pham Hung-Me Tri intersection is using 3 phasesignal. Timing-circle is changing over time:
 Phase 1: straight from Pham Hung street.
 Phase 2: straight and left turn from Duong
Dinh Nghe street.
 Phase 3: straight and left turn from Me Tri
street.
 The right lane of all directions are free.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

A
R

A
R

A
R

3

1A
morning

46

3

2

26

3

2

34

3

2

121

noon

40

3

2

25

3

2

25

3

2

105

evening

46

3

2

34

3

2

26

3

2

121

Source: IPTE, 2014 [2]
Fig. 5 Traffic light circle of
Pham Hung – Me Tri intersection.
Queue length was measured every 5minutes in peak hours. The queue length is quite
long. In overall, there are 47 and 35 vehicles at AM
peak and PM peak respective need to queue [2]. The
detail summary of Pham Hung Me Tri intersection is
provided Tables 8 and 9.
Table 8 Summary of queue length in AM peak
Dir.
3S
3R
App.

0.778
0.700
0.778

2L
2S
2R
App.

0.903
0.864
0.917
0.917

1S
1R
App.

0.604
0.250
0.604

2L
2S
2R
App.
Ove.

0.454
0.947
0.449
0.947
0.947

Ave.
95%
Delay LOS back of
(s)
queue
Pham Hung
34.5
C
26.9
16.4
B
34.5
27.5
C
34.5
Duong Dinh Nghe
66.1
E
19.8
52.9
D
18.1
61.7
E
31.1
58.3
E
31.1
Pham Hung
31.3
C
17.6
10.3
B
4.1
28.8
C
17.6

Ave.
Delay LOS
(s)
Me Tri
49
D
57.9
E
33.5
C
52.3
D
39.7
D

95%
back of
queue

Aver.
Speed
(km/h)

16.4
46.6
17.9
46.6
46.6

33.4
31.1
38.7
32.5
36.5

Table 9 Summary of queue length in PM peak

10

1A
traffic
flow
chart

Deg.
Satn
V/C

Deg.
Satn
V/C

Dir.

Deg.
Satn
V/C

3S
3R
App.

0.551
0.759
0.759

2L
2S
2R
App.

0.903
0.909
0.909
0.909

1S
1R
App.

0.614
0.657
0.657

2L
2S
2R
App.
Ove.

0.615
0.849
0.413
0.849
0.909

cycle

step
light
１A
2
3

Dir.

Ave.
95%
Delay LOS back of
(s)
queue
Pham Hung
30.5
C
16.9
16.2
B
19.6
25.8
C
19.6
Duong Dinh Nghe
60.1
E
27.8
55.7
E
35.1
48.8
D
35.1
54.5
D
35.1
Pham Hung
31.4
C
18.1
16.2
B
14.4
28.3
C
18.2
Me Tri
51.8
D
11.7
53.2
D
19.4
32.6
C
9.3
49.0
D
19.4
38.7
D
35.1

Aver.
Speed
(km/h)
40.2
46.9
42.2
30.4
31.7
33.2
31.9
39.9
46.8
41.1
32.6
32.4
38.8
33.5
36.8

4. Real-time traffic control technology
4.1 Why does Pham Hung-Me Tri traffic light
need a new traffic light circle?

Aver.
Speed
(km/h)

According to the surveys, the traffic
situation at Pham Hung-Me Tri intersection can be
summarized as follows:
 Movements are in confusion, the service
level of intersection is quite low;
 The congestion situation is pretty serious,
especially at peak hours;
 Phases of signal circle do not reflect exactly
the situation of flow traffic.

38.6
46.8
41.4
29.0
32.5
29.7
30.8
39.9
50.5
40.9
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Table 10 The result of circle time calculation
(cycle time = 70 seconds)

4.2 Solutions
In the future, to solve these problems to
improve traffic situation at intersections, Hanoi
needs to have general and durable measures. Some
solutions proposed to improve the current traffic
situation at Pham Hung-Me Tri intersection as
follows:
 Installing a light bridge to make an intergrade intersection;
 Expanding the intersection to increase the
capacity of intersection;
 Changing signal circle and applying sensortechnology with real-time circle.
At that, Applying real-time traffic control
technology is an effective solution which is much
appreciated in aspects of economy, technology and
apropos time.

4.3 Changing signal circle and applying real
time traffic control technology
a. Input data







Cross section of streets:
Duong Dinh Nghe street: 4 straight lanes
(2S) and 1 left lane (2L);
Me Tri street: 3 straight lanes (4S), 1 left
lane (4L).
Traffic light circle contains 3 phases:
Phase 1: straight direction of Pham Hung
street (1S & 3S);
Phase 2: straight direction (2S) and left
direction (2L) of Duong Dinh Nghe street;
Phase 3: straight direction (4S) and left
direction (4L) of Me Tri street.
besides all of right directions (1R, 2R, 3R,
4R) and U-turn (TN, TS) are always free.

Dir.

Deg.
Satn
V/C

3S
3R
App.

0.848
0.750
0.846

2L
2S
2R
App.

0.934
0.764
0.764
0.934

1S
1R
App.

0.702
0.265
0.702

2L
2S
2R
App.
Ove.

0.455
0.937
0.444
0.937
0.937

Ave.
95%
Delay LOS back of
(s)
queue
Pham Hung
29.3
C
16.2
14.0
B
23.0
23.4
C
23.0
Duong Dinh Nghe
54.8
D
14.0
27.9
C
11.9
18.8
B
11.9
29.7
C
14.0
Pham Hung
23.7
C
10.6
8.8
A
2.5
21.9
C
10.6
Me Tri
31.2
C
9.6
37.4
D
28.8
20.5
C
10.6
33.4
C
28.8
26.8
C
28.8

Aver.
Speed
(km/h)
40.8
48.3
43.4
31.8
41.4
45.5
40.4
43.4
51.5
44.3
39.8
37.5
44.9
38.9
41.8

: PM – Optimum cycle time
Table 11 The result of circle time calculation
(cycle time = 70 seconds)

Type of signal light: real-time circle traffic
light. The time circle is calculated for 2 cases: AM
peak and PM peak. The data of traffic volume is
taken from Tables 6 and 7.

b. Calculation progress
In order to improve overall junction
performance as well as to mitigate the queue length,
another scenario with the changing and adjusting of
traffic signal will be analysed.
Optimum cycle time to minimize time delay
as well as queue length was calculated by SIDRA
INTERSECTION software. The analysis result by
approach of optimum cycle time scenario are shown
in Tables 10 and 11.
: AM – Optimum cycle time
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Dir.

Deg.
Satn
V/C

3S
3R
App.

0.742
0.814
0.814

2L
2S
2R
App.

0.925
0.621
0.724
0.925

1S
1R
App.

0.870
0.736
0.870

2L
2S

0.660
0.899

Ave.
95%
Delay LOS back of
(s)
queue
Pham Hung
27.6
C
10.5
17.5
B
15.9
24.3
C
15.9
Duong Dinh Nghe
47.4
D
19.8
20.7
C
10.9
14.4
B
13.9
23.9
C
19.8
Pham Hung
34.9
C
13.4
12.5
B
9.7
30.2
C
13.4
Me Tri
34.2
C
7.1
38.7
D
12.8

Aver.
Speed
(km/h)
41.5
46.1
42.9
33.9
45.1
47.9
43.1
38.4
49.1
40.2
38.6
37.0
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Table 12 Comparison before and after changing
signal circle at PM peak

Deg.
Ave.
95%
Aver.
Satn Delay LOS back of
Speed
V/C
(s)
queue
(km/h)
2R
0.426 22.7
C
5.6
43.4
App. 0.899 34.8
C
12.8
38.4
Ove. 0.925 27.4
C
19.8
41.5
Judging from the movement summary, it
states queue length at both AM and PM was reduced
from 46 to 29 vehicles and 35 to 20 vehicles
respective. All of approaches will be operated at
acceptable Level of Service (LOS) of C.
Consequently, mitigation measure should be
considered to increase the junction performance.
Dir.

Element
LOS
DOS (%)
Avg. delay (s)
95% back of
queue
Avg. speed
(km/h)
Impact on
queue

c. Result of signal time circle design

t r af f ic
l ight

St ep

1
2
3

AM Peak
PM peak

1

2

21
17

3

4

5

6

7

8

9

10

t r af f ic l ight
cir cl e t ime

Base on the mitigation result, a solution
supposed: the movements in a signal circle will be
kept but the traffic signal should be applied as
follows:

3
3

2
2

19
24

3
3

2
2

15
14

3
3

2
2

70
70

5. Conclusions
To judge the effective of applying real-time
traffic control technology solution, those elements,
which are typical features of vehicle flow quality and
traffic flow quality, will be presented to compare
with current situation.
The results in more details of comparison
are shown in Tables 11 and 12 as follows:

20

37

42
- 43%
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Table 11 Comparison before and after changing
signal circle at AM peak
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AM

LOS
DOS (%)
Avg. delay (s)
95% back of
queue
Avg. speed
(km/h)
Impact on
queue
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Therefore using optimized traffic signal will
help to reduce queue situation as well as average
delay timing. In additional it also helps to increase
the average vehicle speed and directly to improve the
service level of intersection.
Currently, Hanoi has not any plan to
expansion intersections in the city, thus applying
real-time traffic control technology solution as
mentioned above will play an important role in
improvement the traffic situation at intersection. It
can be applied not only for Pham Hung – Me Tri
signalized intersection but also for other similar
intersections in the world.

Fig. 6 Phases of traffic signal circle in peak hours

Element

AM
Existing
Optimized
Traffic signal Traffic Signal
D
C
91
93
39
27

Existing
Traffic signal
D
95
40

Optimized
Traffic Signal
C
94
27

47

29

37

42
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Abstract
Traffic congestion is a major urban transport problem, it causes horrendous problems for a low
quality of life, environmental pollution and economic burden. One of measures for sustainable traffic is to
promote the development of public transportation and restrict the use of privacy vehicle. In Vietnam, which
is a developing country with a larger number of motorcycle along with cars increasing rapidly recently, public
transport solution is shown in transportation planning by appropriate authorities. However, it seems like a big
gap between reality and planning that the result is not as well as expected. For example, in the master plan of
public transport in Haiphong city issued in 2007, the share of public transport was set 10% in 2015, but in
fact the share is only less than 1%. The problem is to need a management model, which has mechanisms and
policies to ensure the promotion of public transportation and to narrow the gap between implementing and
planning. The paper presents an analysis of current traffic and public transportation situations in Vietnam,
and to focus on the case study in Haiphong city. Then, the study presents traffic management models for
promoting public transportation under proposed policy and subsidy schemes for Haiphong city and for
Vietnam in general.

Keywords: Haiphong, motorcycle, Public transportation, Traffic management models, Sustainable
transport.

As statistics data of Hai Phong Department
of Transportation (HP-DOT) of 2013, Hai Phong has
967.032 registered vehicles of which 93% are
motorcycles.

1. General Introduction
Hai Phong is the second largest city and the
largest port city in the North Vietnam. The City’s
population is 1.9 million as state of 2011. The urban
population is 879,452 as 46.1% of the total. It is
expected to grow by 6.6% per year to reach
approximately 2.2 million in 2025. Economic
growth is expected to be approximately 10% per
year.
The population growth and economic
growth will lead to an increase of transport demand.
Moreover, the expected increase of incomes will
influence the choice of transport modes. While
motorcycles are dominant in present traffic, an
increase of private cars can be expected, putting
more pressure on the limited capacity of the arterial
roads in the future.

Table 1 Vehicle in Hai Phong in 2013
Vehicle type
Automobiles
Tractor
Container
Passenger car
Coach (fixed route under
transportation companies)
Coach (under transportation
contract)
Taxi
Bus
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Number
70,367
7,325
7,704
6,193
474
543
1,999
85

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Vehicle type
Private passenger car, light
trucks and other vehicle types
Motorcycles
Total
Source: HP-DOT, 2014 [1]

Number
46,044
896,665
967,032

The large share of motorcycles is a main
reason which leads into problems of low quality of
life, environmental pollution and economic burden.
Decision No. 1118/QD-UBND dated June
25, 2007 on planning of Hai Phong Public Transport
by Buses that Hai Phong city required that there
should be a total of 18 bus lines in by the year 2010,
which should meet 10- 15% of travelling demand.
Further it stated that there should be 33 bus lines in
total by the year 2020, reaching 20- 25% of
travelling demand, but the actual development of the
City’s bus transport is hindered by the poor public
transport infrastructure and a limited budget for
subsidizing their operation, so currently, there are 16
bus routes in Hai Phong of which 11 in operation and
frequencies are relatively low and the bus system
serves not more than 1.0% of the transport demand
[2]
To solve those problems, recently, the
Decision No. 280/QĐ-TTg dated March 8, 2012 of
the Prime Minister stated that:"provinces and cities
that have a large number of bus lines, operated by
many units involved in transporting passengers
should research to establish an operational
management centre of bus public transport to
monitor and manage the quality of bus services” [3].
The Decision shows the attention and vision of
Prime Minister on the improving and promoting of
public transport. Therefore, the establishment of a
center (called PTA) to manage the public urban bus
operation is efficient and necessary in two aspects,
policy aspect and technical aspect.
A Public Transport Authority (PTA) is to
provide the City with the organization, competences
and tools to manage and improve the entire urban
public transport of Hai Phong, executed by public
and private operators.

Fig. 1 Current bus network of Hai Phong
Currently, there are five operators who
manage 11 current bus routes as in Table 2. These
units, in addition to participating in the operation of
bus for the city, also perform business services to
offset the cost of bus operation [2].
Table 2 Bus company & Bus route in Hai Phong
No
1

2

Name of Operated bus
operator
line
Haiphong - No.1: Rao
Road
bridge- Du
Managem Nghia
ent
- No.2 : Ben
Company Binh- Tien
Lang- Vinh
Bao
Thinh
Hung
limited
company
-

2. Current situation of Bus system in Hai
Phong
2.1 Bus Network and Operators

3 Tan Viet Travel
and
Trading joint

In 2004, bus transport was re-introduced in
Hai Phong. At present, the urban public transport
consists of 16 bus routes, of which 11 are currently
in operation [2].
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Other business
service
- Construction,
upgrade, repair,
maintenance of
civil & transport
construction
- Inland waterway
transport by ferry
and brow.
No.3A:
- Inter province
Haiphong
transport services
post office – - BigC bus lines
Do Son
transport services
No.3B:
Petro hotel –
Do Son
No.07: Cong
Trang – Le
Hong Phong
– Uong Bi
No.04: Post - Inter province
office –
transport services
Minh Duc
- Travel transport
No.12: Lai
service
Xuan Ferry
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Name of Operated bus
operator
line
stock
– Metro
company Supermarket
4 Quoc
- No.13: Cat
Hung
Ba town limited
Gia Luan
company Ferry
- No.14: Cat
Ba town –
Cai Vieng
5 Quang
- Dinh Vu –
Dong
Kien Thuy –
travel and Dai Ha
transport
Company
Source: PTA-HP, 2015[2]
No

Other business
service

Bus stop
with
painted
lines
2%

- Travel transport
- Tourism services
- Entertainment
- Frozen factory
- Frozen seafood;
Flower

Bus stop
with
shelter
and sign
board…

Bus stop
with sign
board
78%

- Transport service
- Warehouse
- Garage

Fig. 3 Share of Bus stop’s equipment

Hai Phong Road Company is a state owned
enterprise (SOE), which has been converted to a
Limited Liability Corporation that meets mandates
of the 2010 Law on Enterprises, with a trade name
of Hai Phong Road Co., Ltd. Regardless, it is still
100% SOE and entitled to receive subsidy from the
Government.
Four remaining bus companies operating in
the City are privately owned. Private operators are
not entitled to receive state subsidies. Currently, bus
operations are arranged under direct concessionaire
contracts that are not competitively tendered [2].

Fig. 4 Bus stop in Hai Phong city

b. Stations, garages
Total area of stations is 3.23 ha, in which the
area itself is 0.3 hectares, 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.

2.2 Infrastructure
a. Bus Stops

2.3 Number of Passengers
The figure below presents the number of
passengers and bus trips for the years 2004-2011. In
2004, bus transport was re-introduced in Hai Phong.
In 2008, the fare was increased substantially from
4,000-5,000 dong to 10,000-12,000 dong, leading to
a decrease of the number of passengers.

Fig. 2 Bus and bus stop in Haiphong city
According to our survey [2], in Hai Phong,
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.
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Source: HP, 2012[4]

Source: PTA-HP, 2015[2]

Fig. 5 Passengers and Bus trips 2004 – 2011

Fig. 7 Share of vehicle by seat

In 2014, the average number of passengers
per day was 13,452. On an urban population of
879,452 that is less than 0.02 bus trip per inhabitant,
indicating that the grand majority uses other means
of transport. The main competitor of public transport
in Hai Phong is the motorcycle, accounting for
93.0% of available vehicles. (The above mentioned
passenger numbers do not include the privately
financed bus lines).

2.5 Services
a. Frequency
The service of bus routes in weekdays and
weekend day are almost the same. During weekend
day, the headway way of bus route No.1 is 15
minutes, bus route No. 3A and 3B are under 10
minutes. Other routes have a lower frequency [2].

b. 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 approve 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. When there are fluctuations in the cost
of production, the enterprises shall build adjustments
and re-register. In 2015, the fare changes from 7,000
VND for the short routes up to 28,000 VND for the
longest route of the bus route number 07. The
monthly fare varies from 150,000 VND –
450,000VND for the routes. Detail information of
fares of bus routes in 2014 - 2015 is as in Table 3
below.
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,..

2.4 Fleet
There are 05 bus transport operators in Hai
Phong city with total vehicles of 106. In which:
62.0% of vehicles have the operation duration of 8
years; only 7.5% under 7 years. Types of vehicles
B50, B55 account for the largest share as about
53.0%. Of the five firms are exploited, Hung Thinh
Co., Ltd. accounts for the largest share with 40
vehicles as about 38.0%. Currently, Some vehicles
are too old and produce black smoke when running.

Table 3 Bus fare in Hai Phong city (thous.VND)
Bus line
number

Source: PTA-HP, 2015[2]
Fig. 6 Share of vehicle by year
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Single ticket
2014
2015

1

7-10

10

2
3A

12-20
10-17

12-20
10-17

Monthly ticket
2014
2015
150220
200
250
250
450
450
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3B
4
5
7
12

Single ticket
2014
2015
10-17 10-17
10-20 10-18
10-15
8-15
10-30
10-28
10-20
10-18

13

7-15

7-15

14

7-15

7-15

Bus line
number

Transport Management Division (TMD) under the
Hai Phong Department of Transport (DOT).
The Transport Management Division
(TMD) is responsible for organizing the route
structures for public transport services in Haiphong.
At present, management is limited to administrative
procedures such as registration and licensing and the
management of subsidies to HPRC for operating bus
lines 1 and 2. The TMD has little influence on the
level of service (scheduling and frequency), fare
setting, or compliance with relevant regulations in
the operation of public transport [2].

Monthly ticket
2014
2015
450
450
400
400
400
400
450
450
400
380
200200-400
400
200200-400
400

Source: PTA-HP, 2015[2]

3. Bus demand forecasts
In order to develop a public transport
management agency, a strong forecast is necessary
to observe the number of passenger in the future and
to draft a roadmap for the development of public
transport management agency.
Bus demand modeling framework is based
on the zoning system developed for the study and
consists of the following steps:
(1) Estimating the total travel demands in the
base year and future year based on growth
factor analysis;
(2) Establishing OD trip matrices for the whole
city and per bus line in the base year and
future year based on TDSI survey,
supplemented by the RP/SP survey and city
development adjustments;
(3) Calculating trip time and cost matrices per
bus line based on the road network, bus
network, average speeds by mode, fuel
economy and cost, and bus fares and
discounts (if any).
(4) Calibrating a binary Logit model to
represent mode choice decision between
private mode (represented by motorcycle)
and public transport mode (bus) using a
dataset derived from RP/SP survey;
(5) Calculating matrices that show the
probability or likelihood of choosing bus
mode between pairs of zones served by
specific bus line based on the calculated trip
time and trip cost matrices;
(6) Estimating bus demand per bus line in the
base year and future year by multiplying the
OD trip matrix with the bus choice
probability matrix per bus line in the base
and future years.

2.6 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.

2.7 Operating Subsidy
Currently, Hai Phong city is supporting the
cost of operation on 02 bus routes (routes No.01, 02)
of Haiphong Road Management Company (HPRC).
The bus companies have completed the draft of
subsidy mechanism and are waiting for city’s
approval. The support level has increased over the
years, in 2014, total support level is 12.4 billion
Vietnam dong.
Table 4 Subsidy value by years

Source: Hai Phong DOT 2014

2.8 Institutional framework
At present, the Governmental management
for all modalities of public transport, as well as interprovincial public transport, is at responsibility of the
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(7) Aggregating forecasted bus passenger
demands per line to produce the total
passenger demand for the whole bus
network.

In the other hand, Development and
operation of public transport system is one of the
most important issues that are approved by the
Ministry of Construction, also by Vietnam’s
Government.
Thus, Haiphong city needs to establish an
operational management center of bus public
transport to monitor and manage the quality of bus
services.

4.2 Organization of the PTA
Fig. 9 shows the proposed organization of
the PTA, including all tasks. It is not recommended
to have separate units for each task, because that
would require more management posts and more
coordination. Instead it is proposed to group the
tasks in three units: Planning, Contracting and
Projects.

Source: PTA-HP, 2015[5]
Fig. 8 Bus demand modelling framework

MANAGEMENT

4. Establishment of the Public Transport
Authority (PTA) of Haiphong city
4.1 Why Haiphong city need a PTA?

PLANNING

The results of current situation surveys and
demand forecast show that:
 Population growth and economic growth
will lead to an increase of transport demand
and gradually also to a substitution of
motorcycles by private cars. The effect of
both developments is expected to produce a
substantial increase of congestion in the
coming ten years. In due time, public
transport will have to play a key role in
keeping the city accessible.
 For the bus network to play a greater role in
the urban transport of Haiphong, extension
of the network and increase of the
frequencies should be considered, as well as
a general improvement of the quality of
services, improvement of the infrastructure
and provision of adequate passenger
information.
 Inevitably, good urban public transport
requires subsidy in order to keep the fares at
an affordable level. The improvement and
extension of bus services will lead to an
increase of the subsidy need.
 Successful public transport requires creating
a level playing field in which both public
and private operators are subject to the same
regime and conditions, including subsidy
arrangements.

• Transport
planning
• Financial
Planning

CONTRACTING

PROJECTS

• Procurement
• Monitoring

• Communication
• Bus Rapid
Transit
• Smart card
• Passenger
information

Fig. 9 Organization of the PTA

4.3 Roles and tasks of the PTA
Level
STRATEGIC
Long term

Actor

Hai Phong
People’s Committee
Department of Transport

TACTICAL
Medium term

OPERATIONAL
Short term

Public Transport Authority

Operator
Operator
Operator

Responsible for





Transport policy
Budget
Fare Policy
Local regulations








Public transport network
Service levels
Contracting operators
Fare structure and ticketing
Information and marketing
Investments in infrastructure

 Transport operation
 Investments in rolling stock
 Customer services

Fig. 10 Actors in the organization of public
transport
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The main tasks of the Public Transport
Authority are:
 Transport Planning;
 Financial Planning;
 Contract Management;
 Communication;
 Project Development.
Transport Planning
The city’s transport policy and the transport
demand needs to be translated in transport services.
The transport planners design the network and
determine the services to be provided, including the
headways for each line and each hour of operation.
Financial Planning
A crucial task of the PTA 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.
Contract Management
The network will be divided in contract lots,
each consisting of one or more lines. Partly parallel
lines can be combined in one lot. Profitable lines
might be combined with non-profitable lines in order
to minimize the amount of subsidy needed.
The operator’s performance is monitored on
a monthly basis, based on GPS data of the vehicles’
movements and on the operator’s monthly reports.
In case of insufficient performance for which the
operator is liable, the PTA may apply penalties.
Project Development
Further development of the public transport
in Hai Phong will include a number of complex
projects like the introduction of Bus Rapid Transit
(BRT), Automated Fare Collection (AFC) and a
Passenger Information System (PIS).
The PTA is to initiate and manage these
projects. Additional expertise, design and
implementation will be organized and financed on
project-basis.



Phases 1-3: Management of Public
Transport
Phase 4: Management of other transport
modes (optional)

Table 4 Roadmap for the development of PTA
Tasks related
to Public
Transport

Phase 1
Start
PTA
(10
staffs)
Year 12
x

Transport
Planning and
Financial
Planning
Management
x
of Bus
Services and
financial
support
Promotion of
x
public
transport
Introduction of
x
a Transport
Service
Contract
Tendering of
x
new lines
Introduction of
BRT
Introduction of
x
GPS system
Introduction of
Automated
Fare
Collection
(AFC)
Introduction of
a Passenger
Information
System (PIS)
Source: PTA-HP, 2015[6]

Phase 2 Phase 3
Develo Optimiz
p the
e the
network services
(18
(25
staffs)
staffs)
Year 3- Year 54
6
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

As the current bus network of Haiphong is
quite small, a starting of PTA with 10 staffs is
suitable and doesn’t push pressure on the state
budget. After 10 years, along with the development

4.3 Roadmap for the Development of the PTA
A roadmap for a step-wise development of
the Public Transport Authority is proposed as below:
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of bus network, number of staff in PTA can reach 25
– 30 staff in order to provide a good management
and operation of bus network [5].
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4.4 Issues on establishing of the PTA
Establishing a PTA is necessary and
indispensable in development phase any city in the
world. As recognized, Paris, Amsterdam or any
cities with developed public transport system
developed their PTA in early phase of the
development of public transport.
The establishing of PTA in Haiphong
currently meets some issues as follow:
 A new state agency will increase number of
state staff and therefore, it will push more
pressure on the state budget.
 PTA needs revenues to ensure activity of
PTA and investment for the development of
public transport. Currently, resource of
revenue for PTA is very few and cannot
ensure for itself.
 Establishing of PTA should go together with
a big challenge to promote public transport
and attract more passenger. In Vietnam, the
fight between motorcycle and bus is still
happen in this decade and the dominant is
now staying with motorcycle.

6. Conclusions
Development of an effective PTA is a
process that takes many years. Experience elsewhere
indicates that a PTA should be developed step-bystep, starting with contract management,
performance monitoring and network design and
gradually assuming more tasks. Therefore
development of PTA needs a clear roadmap.
Development of a management model to
manage urban traffic as PTA mentioned above is not
only current solution but also a durable solution
towards sustainable transportation. It can be applied
for other urban areas of Vietnam and similar cities in
the world.
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Abstract
Along withhighly increased distribution of mobile phones in Asia, visualization and analysis of
dynamic personal movements have been available by tracking GPS data equipped within mobile phones.
However, person trip and its changes corresponding to socio-economic change triggered by economic
liberalization are not clear in rural areas of Myanmar. This is because of the limited use of mobile phones in
rural areas. The objectives of this paper are to: (a) visualize questionnaire-based person trip data, (2) validate
the questionnaire-based person trip data by GPS loggers, and (3) assess the change of person trip in 2005,
2010 and 2015. Totally 345 individual samples from the study villages were selected stratified-randomly for
the questionnaire and GPS survey. The details of one-day person trip such as trip distance, direction, trip
mode, purpose and duration were interviewed as well as personal profile after the GPS survey. Conversion
of questionnaire-based non-spatial information into spatial information was firstly conducted by using spatial
interface such as Google Earth. Meantime, data processing was done for stay point detection and further trip
assessment was manually conducted with questionnaire. The study visualized the data from the questionnaire
and its comparison with respect to GPS log data was conducted. Results showed differences in the number
of trip (25.13 percent), total trip distance (34.86 percent) and total trip duration (38.03 percent) and further
trip behavior in 2005, 2010 and 2015 were assessed. The study concluded that quantitative measurement
associated with survey questionnaire is an alternative tool to validate data reliability in areas where data
availability is extremely limited and help tracing dynamic changes of person trip by socio-economic status.
Exploring trends of person trip changes enables researchers and decision makers to conduct future assessment
that would be crucial in making informed decision on appropriate transportation design and management for
sustainable development.

Keywords: Person trip, GPS logger, Myanmar, Rural Area
In the case of Myanmar, the economic
transition from isolated country to opportunistic high
potential for significant economic growth and
development became a turning point. The
opportunity is mainly due to the abundant natural
resources, rich labor forces and locational
advantages from the surrounding economic giant
nations such as the People’s Republic of China and
India. [2] predicts that Myanmar’s Gross Domestic
Product (GDP) would show 8.3 percent growth in
2015 and 8.2 percent growth in 2016 though various
investments on infrastructure, manufacturing and
services sectors by the government and through

1. Introduction
Along with recent development of
information and communication technology,
dynamic human movements have been recorded by
GPS equipped on public transportations and
personal electronic devices such as mobile phones
and cell detail records (CDRs). The number of
smartphone user in Asia-Pacific region in 2013
comprises of almost half of 1.5 billion total users and
its new smartphone connections in the region is
expected to dramatically increase from half of 1.5
billion in 2013 to 900 million in 2017 [1].
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several foreign investments. For instance, in
telecommunication sector, it is expected that the
number of mobile phone penetration would be 50
percent of its population in 2017 where currently
only about 20 percent of the population has access to
mobile service. Similarly, it is also expected that
mobile coverage would be developed from 12
percent in 2014 to 70 percent by 2017 [3]. Since the
level of use and number of mobile phones users are
increasing, analyzing the individual trip behavior
using mobile phone can be a powerful tool to capture
a large volume data and visualize such individual
dynamic trip behavior. Analyzing and visualizing a
large volume data will provide useful information,
for instance, on larger-scale disaster response in time
line [4] and also effect of malaria and its associated
human mobility [5]. In terms of person trip studies,
mobile phones have been also applied to trip purpose
detection [6], trip mode detection [7] and behavioral
analysis [8]. In developed countries, this kind of
study is applied to analyze the transportation and
how transportation is related to policy development.
In case of developing counties like
Myanmar, socio-economic development restructures
life style and trip behavior of local people. Thus,
evaluation of local impacts associated to such socioeconomic development is very important.
Information of person trip and its change can be a
very useful parameter even in Southeast Asia.
However, in rural areas of developing countries like
Myanmar, is in the process of transition from analog
to digital so distribution of mobile phone is still
limited. Furthermore, even though person trips are
supposed to be changed along with various
environmental changes such as increasing
investment and infrastructure and changing land
cover, change of trip patterns cannot be traced
mainly because of non existence of established
methods, lack of existence of secondary data and its
distrusted reliability. Therefore, in this study, we set
the primary objective as to study the person trip
pattern and its monitoring and analysis method.
Specifically, the objectives are to; (a) visualize
questionnaire-based person trip patterns, (b) validate
the questionnaire-based person trip data by GPS
logs, and (c) assess person trip changes in 2005,
2010 and 2015. This research is expected to
contribute to enable researchers and decision makers
in exploring trends changes of people’s behavior in
the past and to make future predictions which would
be meaningful in making informed decision on
appropriate design of transportation and
management required for sustainable development.

The remainder of this paper is structured in
four sections. Section 2 describes the data used in
this study. Section 3 describes the methodology
applied in this study. Section 4 focuses on results and
discussion. The final describes conclusion.

2. Data
In this study, we utilize three datasets; first,
we develop questionnaire-based person trip written
in a piece of paper. To do so, we conducted a field
survey to collect information on personal profile and
one-day trip with a GPS device. Second, we validate
the questionnaire-based trip data by GPS logs. To do
so, we distributed a GPS logger to samples one day
before conducting the questionnaire survey. We
collected data using questionnaire survey and GPS
loggers from 335 individual samples and analyzed
trip behaviors in 2005, 2010 and 2015 from
questionnaire.

2.1 Background of the Study Area
The study area is located in Dawei,
Tanuntharyi Region, Myanmar. This region aims to
develop local industry, develop state’s infrastructure
with expectation that it contributes to create local
employment opportunities, country’s economy and
ultimately to country’s economic growth. The Dawei
project consists of the development ofDawei deep
seaport, industrial estate and road and rail link to
Thailand, of which deepsea port will cover an area
of 205 square kilometers [9]. Villages located in the
industrial estate project zone had been mainly
involved in agricultural activities such as plantation
and paddy; however, due to the project development,
their trip patterns have been reconstructed due to
creation of employment opportunities and road
infrastructure development. The study purposively
selected the rural agricultural villages named
HtigGyi (HTG), Payadat (PYD) and Modu (MDU)
villages (Fig. 1) locating near the Italian –Thai
Development Public Company (ITD), which is the
initial contractor with the Myanmar government for
the Dawei project.
As described, the accessibility to mobile
services in the countries has been still less than 20
percent of the total population, the rate can be
expected much lesser in rural areas in Myanmar.
According to our field observations, mobile phone
holder is very less in the villages and mobile network
connections is also very poor. Thus, we consider the
application of GPS loggers is relevant to understand
people’ exact trip and validation of questionnaire
survey.
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applied maximum 38 devises per time to the total
345 respondents aged 16 plus. According to our field
observation, respondents wore the devices on waist
or put it in their pockets.
Both questionnaire survey data and GPS
logs are available from 345 samples. However, only
331 from a total 345 individual provided us the
required information for further analysis. Thus, all
analysis in this paper focuses on these 331 samples.
The sample comprised of the age generation ranging
16-20 (16.9 percent), 21-30 (16 percent), 31-40 (16.6
Percent), 31-50 (18.1 percent), 51-60 (19.3 percent),
and above 61(13 percent), of which the range of sex
disaggregated rate among the age generation is from
39.1 to 60.9 percent.

Fig. 1 Study area

2.2 Field Survey Data

3. Methodology
3.1 Trip Visualization

We conducted a field survey from March 7
to April 7 2015 in Dawei in order to understand
person trip pattern and personal attribute of villagers.
We employed stratified random sampling by sex and
age generation in order to understand trip
characteristics by sex and age group. We collected
non-spatial personal attribute such as age, sex,
marriage status, education level, household status,
occupation, household income and income earned
through pre-tested questionnaires conducted in
2014. We also obtained spatial information of person
trip such as trip origin, destination, direction,
distance, trip tool, activities and time in 2005, 2010
and 2015 using questionnaire. We requested
respondents to recall the trips that they had during
the day and noted on the questionnaire. In order to
visualize the questionnaire-based person trip data,
we recorded house location of respondents by a GPS
devise. The study also employed formal and
informal interview to retrieve information from key
informants such as village heads using checklists and
from Focus Group Discussions (FGDs). Data
collection also involved direct field observation.
Local language was used as the means of
communication with local people assisted by a
translator during the interview.

We obtained trip information of 2005, 2010
and 2015 including trip destination, distance,
direction, time and mode from questionnaire survey.
We convert the obtained written information to
spatiotemporal information by utilizing the ruler
function equipped on Google Earth. Spatial
information of destination is found based on the
original house location recoded by a GPS device,
distance and direction. All spatiotemporal data are
listed in timeline and saved as a comma separated
values (csv) format (Fig. 2). At the same time, nonspatial attribute such as age, sex, marriage status,
education level, household status, occupation,
marriage status and household income is also
integrated to the file. We visualize the person trip by
the visualization tool namedMobmap[10].

2.3. GPS Log Records
Fig.2 Data conversion

We also conducted a field survey with
wearable GPS component named i-gotU USB Travel
& Sports Logger – GT-600 in order to log person trip
of respondents and validate the data obtained from
the questionnaire survey. The devise is a lightweight
(37g) and small (44 x 41.5 x 14 mm) and motion
detector for auto which can be worn on the waist or
clipped to backpacks. The device recoded travel for
a 24 hours period with motion detection mode. We
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300meter more than 20 minutes will be ignored, we
also exclude obvious short trips from questionnaire
as well as unknown trip such as “go around the
village”. As a result, we considered 238 samples
from a total of 331 samples for this difference
calculation by employing the following formula.

3.2. Person Trip Data from GPS Logger
After obtaining one-day trip data from GPS
loggers, we mainly extract the spatiotemporal data
such as time, latitude and longitude from the devises.
As we applied the motion direction mode to the
devices for saving battery, logs were not recoded
starting at 00:00:01 and ending at 23:59:59. Thus,
we add the individual house location recorded by the
GPS device during the questionnaire survey as a
starting point at 00:00:01. As we find that several
respondents ended their trips at different places such
as friend’s place or working places, thus, we add the
last recorded location as an ending point at 23:59:59.
Obtained GPS data is time series data list
represented by time, latitude, and longitude;
therefore split of trip segment should be required in
order to find stay points. In this study, we employed
stay point extraction with outlier detection and
removal technique developed by [11]. Equation
detecting stay points takes the following forms:

Relative Change (x, y) = Absolute difference/ Max
(x, y)*100 = |△|/ Max (x, y)*100

(2)

Where x is the data from questionnaire and y is the
data from the GPS logger. We apply this formula to
calculate the average difference of number of oneday trip, trip distance and trip duration. Furthermore,
we calculated changes of these parameters in 2005,
2010 and 2015. We excluded trips conducted out of
villages such as Yangon and Thailand and unfixed
trips such as daily employment at various places
within or out of villages. Thus, 331 samples in 2015,
241 samples in 2010 and 250 samples from a total of
331 in 2005 are considered (Fig. 3).

Distance (pstart, pend) < D threh and TimeDiff (pstart,
pend) >Tthreh(1)
Where the parameters Dthreh, considerable
maximum distance as a stay point, and Tthreh,
minimum time spending at a same place, are
adjustable [11]. In this study, a stay point is detected
if Tthreh> 20 minutes and Dthreh<= 300 meters. Based
on the calculation, stay points in the person trip are
extracted and stay points are listed by start-time,
end-time, duration, distance in meter, average speed
in kilometer and the total number of stay points.
Additionally we apply outlier detection and noise
removal technique.
Once stay points are extracted, it is possible
to obtain move segments. Although GPS
technologies have been increasingly applied in trip
analysis over the past decade, assessments have been
done based on the assumption which is GPS
provides “true” measures of trips [12]. However,
these wearable devices can be forgotten to wear by
respondents as pointed by [7], “truth” of GPS
measurement should be also taken into
consideration. In order to minimize average
differences between the data obtained from
questionnaire and GPS logs, we visualize log data
individually and compare it with the trip behavior
noted on the questionnaire. As a result, we exclude
recognizable trips without GPS loggers from
questionnaire after the comparison based on human
visuality. In addition, as one trip distance less than

Fig. 3 Accuracy assessment

4. Results and Discussion
4.1 Person Trip Visualization and its
Validation
For visualization of person trip data from
questionnaire, we convert paper-based trip
information to spatial data and visualize them in the
application. As shown in Fig. 4, person trip can be
displayed according to attributes such as village, sex,
occupation, educational level, household income,
and marriage status. This visualization of person trip
provides more useful information of trip
characteristic such as trip distance, number of trip
time and trip durationby parameters than
questionnaire paper. Illustrative visualization is easy
to understand and more information can be obtained
to better understand the underlying tendency behind
the data such as person trip behavior [13].
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due to ignorance of short trips that meet the
conditions to be categorized as stay. Another studies
[15] pointed out GPS functional problems such as
delayed installation of GPS devices at the start of the
day and loss of signals are the main cause for missed
GPS trips. As we initially removed trips which can
be identified as GPS devise error from questionnaire,
these GPS function induced problems can be
minimized. The minimization of GPS functional
errors allows us to indicate that the differences are
mainly caused from data processing. With
consideration to the level of average differences
between questionnaire and logs, this further allows
us utilize the trip data of 2015, 2010 and 2005
obtained from questionnaire survey.

Fig.4 Questionnaire-based Person trip visualization
To validate the data from questionnaire, we
compare the data obtained from questionnaire and
GPS logs and calculated average differences
between two data. The 238 from a total of 331
samples are considered in this analysis reported total
543 trips, 1,936.31 kilometer trip distance and
7457.00 minutes trip duration from the questionnaire
and total 403 trips, 2,302.01 kilometer trip distance
and 7403.57 minutes trip duration from the GPS
logs. Result shows that the average differences of
two data are 25.4 percent (A), 34.86 percent (B) and
38.03 percent respectively (Table 1).

4.2 Change of Person Trip
We compare the changes of parameters in
2005, 2010 and 2015. Table 2 describes the results
of yearly changes. In this descriptive analysis, 250,
241 and 331 from a total of 331 samples are
considered in 2005, 2010 and 2015 respectively.
Results show that row (A) is 2.25 times in 2005, 2.07
times in 2010 and 2.96 times in 2015. Within 10
years, (A) does not show so much difference. Row
(B) shows 2.26 kilometer, 4.38 kilometer and 9.18
kilometer in 2005, 2010 and 2015 respectively. The
(B) increases by year and the changes are 1.94
(2005-2010), 2.09 (2010-2015) and 4.07 (20052015) times higher. Considering not significant
change of (A), the increase of (B) is probably caused
by increase of distance per trip. Row (C) shows
40.62 minutes, 58.37 minutes and 46.00 minutes in
2005, 2010 and 2015 respectively. The change of
2005- 2010 is 1.44 times higher and that of 20102015 is 0.79 times lower. In addition, the change of
2005-2015 is 1.13 times higher. This means that (C)
shows slightly higher increase in 2010; however,
there is not a significant increase with comparison to
2005. Based on the trend of (A), (B) and (C), it can
be said that the main change in trip behavior is
increase of trip distance and this can beresulted from
the change of trip mode such as walk, motorbike, car
and others. We confirm that as the trip distance
increases, the trip mode also changes, for instance,
there was 5.9 times increase of motorbike mode of
trip from 2005 (9.2 percent) to 2015 (54.0 percent)
(Table 3). Mode of trip classifies as others includes
cows and ferry. In addition, the mode of trip
changing from walk to motorbike is largely observed
among female (Table 3). In this study, changing trip
can be explained by increase of vehicle ownership
and increased of female driver and is consistent with

Table 1 Average difference of two data
(A) No. of Person Trip
(B) Trip Distance
(C) Trip Time

Average differences (%)
25.3
34.86
38.03

Source: Field Survey 2015
We find that both human error and data
processing significantly impact on the average
differences. For human error, for instance, short trips
and exact trip routes tend to be under reported among
the respondents. In addition, staying more than 20
minutes on the way to a destination were not counted
as a trip by respondents due to unimportance and this
tendency makes the number of trip more than
double. [14] reports similar finding on underreporting trip behavior and that missed trip were
associated with short stops on the way to another
destinations. This is because either respondents
forget it or do not give due importance to the trips
they are making. Similarly for data processing, we
find that differences are largely caused from short
trips ranging less than 300 meter more than 20
minutes and short stays on the way to the next
destination during trips. Those errors affect on
number of person trip, trip distance and trip duration
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the case reported by [16] in Tamil Nadu, India where
increase in vehicle ownership (both two-wheelers
and car), the number of employee and increase of
female driver has resulted into increasing driving
travel demand.

Table 4 Household income contribution
by sex and year

Table 2 Average number of person trip, trip
distance and trip time by year
(A) No. of Person Trip
(B) Trip Distance (km)
(C) Trip Time (minutes)

2005
2.25
2.26
40.62

2010
2.07
4.38
58.37

Source: Field Survey 2015

2015
2.96
9.18
46.00

Source: Field Survey 2015
Table 3 Trip mode by sex and year

Source: Field Survey 2015
Note: Percentage in the figures denotes the distribution
of the respondents within the column.

4.3 Trends of Trip Behavior by Household
Income Contribution
As it is expected that there are different trip
behavior according to household income
contribution, we examine the change of the above
parameters by year with the rate of household
income contribution: (A) 0-25.0 percent, (B) 25.150.0 percent, (C) 50.1-75.0 percent and (D) 75.1-100
percent respectively. First, we examine the
composition of respondents by the household
income contribution level and sex in order to find the
sex disaggregated distribution of respondent within
the categories. Based on the descriptive analysis,
results (Table 4) reveal that higherhousehold income
contribution comprises of male in (D) category while
lower household income contribution comprises of
female in (A) category in 2005, 2010 and 2015. This
means that household income contribution among
female is lower than their male counterpart although
percentage of contribution to household income by
female increased by year from 2005 to 2015.
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Note: Percentage in the figures denotes the distribution
of the respondents within the column.

Second, we examine the change of average
number of trip, trip distance and trip duration in
2005, 2010 and 2015 associated to the household
income contribution. For the average number of trip
(Fig. 5), the result shows increasing trend of number
of trip among (A), (B) and (D) which shows 1.1, 1.9
and 1.8 times increases respectively. While the
category (C), there was reduction of the number of
tripprobably due to occupation changefrom
agriculture to non-agricultural work. Agriculture is
the main occupation among (C) comprising 100
percent of male and 66.7 percent of female in 2005
(Fig. 8). However, to the composition reduced to
57.1 percent among males and 22.2 percent among
females while non-agricultural occupation increases
to 42.9 percent among males and 77.8 percent
among females in 2010 (Fig. 9). Non-agricultural
occupation comprises of employees of foreign
company, shopkeeper, trade, carpenter, swearing,
teachers, car and motorbike drivers, barber, electric
generators and sellers. Increase of home-based
occupation such as shopkeeper, swearing, barber
became a key factor that changed the number of trip
in the category of (C) in 2010.
For the trip distance (Fig. 6), all categories
shows increase of trip distance from 2005 to 2015
with the rage of average increase of 3.6, 3.7, 2,1 and
3.4 times higher in the category of (A), (B), (C) and
(D) respectively. The trip distance of (B) from 2005
to 2010 did not show a significant change and this
tendency is probably due to similarity in
occupational status. The agricultural occupation of
(B) in 2005 was 87.9 percent among males and 53.8
percent among females while non-agricultural
occupation was 12.1 percent among males and 42.3
percent among females respectively (Fig. 8). That of
(B) in 2010 was shifted to 92.0 percent among males
and 58.3 percent among females while
nonagricultural occupation was shifted to 8.1 percent
among males and 41.8 percent among females
respectively (Fig.9). On the other hand, trip distance
of (C) from 2010 to 2015 also shows no significant
change probably due to the decrease of non-
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agricultural and increase of house worker among
females in 2015 (Fig. 9 & 10). Interestingly,
although the rate of the non-agricultural work shows
reduction, the rate of employee at the company
which requires travel to the project camp
dailyincreased among both males (33.3 percent) and
females (29.4 percent) in the category (C).Thus, it
can be said that similarity of occupation and increase
of house worker behind the increase of the number
of employee keep trip distance similar.
For trip duration, the changes are diverse
between the categories (Fig.7). Category (A) shows
increase in 2010 but its time spent shows decreasing
trend in 2015. This is because several respondents
who stayed in their plantation fields in 2005 moved
into the villages and traveled from their house to the
fields in 2010. In addition, the decrease of the
number of students and increase of housework
among females may effect on the decrease of trip
duration in the category (A). Similar result is
obtained fromthe category (B) showing similar trip
duration in 2005, 2010 and 2015 while the category
(C) and (D) showthe decreasing trend annually. As
discussed, all categories shows increase in
tripdistance, the diverse changes of trip duration
among the categories are caused by trip mode.

(A) 0-25.0 (%)

(B) 25.1-50.0 (%)

(D) 75.1-100 (%)

Total

14

Distance (km)

12
10
8
6
4
2
0
2005
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(B) 25.1-50.0 (%)

(D) 75.1-100 (%)

Total

(A) 0-25.0 (%)

(B) 25.1-50.0 (%)

(D) 75.1-100 (%)

Total

Trip duration

60
40
20
0
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Year

2015

(C) 50.1-75.0 (%)

Fig. 7 Average trip duration and household income
contribution by year
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Fig. 6 Average trip distance and household income
contribution by year
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Fig.5 Average number of trip and household
income contribution by year
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Fig. 8 Occupation and household income
contribution in 2005
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Housework
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Table 5 Trip Mode by Household income
contribution in 2005

47.4%

19.2%
0%

females is comprised of company employee which
requires daily trip to the project camp. The increase
of trip demand associated to the increase of female
employee is also consistent with the case reported by
[16].

No

0.0%

39.7%

0.0%

Student

F

14.3%
M

C

Income
contrib. (%)

F
D

25.4
(23.1)
47.5
(B) 25.1-50.0
(27.1)
0.0
(C) 50.1-75.0
(0)
23.8
(D) 75.1-100
(4.8)
30.2
Total
(22.1)
Source: Field Survey 2015

Level of HH income contribution by sex (%)

(A) 0-25.0

Fig. 9 Occupation and household income
contribution in 2010
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(28.6)
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(35.1)
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(0.8)
1.7
(1.7)
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(0)
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(0)
3.2
(0.9)

7.5
(0.8)
6.8
(0)
0.0
(0)
19.0
(0)
8.1
(0.5)

Note: Percentage in the figures denotes the distribution
of the respondents within the row.
Percentage (inside brackets) denotes female percentage.
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Table 6 Trip Mode by Household income
contribution in 2010
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Fig. 10 Occupation and household income
contribution in 2015
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0-25.0
(B)
25.1-50.0
(C)
50.1-75.0
(D)
75.1-100

Third, we examine the trip mode by
household income contribution by year. The result
of trip mode by household income contribution in
2005, 2010 and 2015 revealed that a major trip mode
is walk with categories (A) 63.4 percent, (B) 44.1
percent, (C) 87.5 percent and (D) 57.1 percent
respectively in 2005 (Table 5). Use of motorbike is
common among the categories contributing
household income in category, 25.0 % (C) and
37.0 % (D) in 2010 (Table 6). However, use of
motorbike becomes a major mode among all
categories in 2015 with 38.6 % (A), 52.2 % (B),
53.8 % (C), and 59.0 % (D) in 2015 (Table 7). For
those with income contribution below 25.0 %, walk
mode is one of major trip mode (33.3 %) in 2015 and
this did show a significant change. Especially, this
major shift of trip mode from walk to vehicle among
females shows the increase of (A) 7.17, (B) 3.39, (C)
N/A, and (D) 3.92 times from 2010 to 2015. This
increase associated to the occupation contributed
increase of trip distance. Indeed, category (C) of

Total

Stay

Walk

BC

MB

Others

23.0
(22.1)
50.8
(36.1)
43.8
(43.8)
14.8
(3.7)
31.3
(25.4)

49.6
(27.4)
31.1
(16.4)
31.3
(12.5)
48.1
(22.2)
42.9
(22.6)

15.9
(9.7)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
8.3
(5.1)

8.0
(2.7)
18.0
(6.6)
25.0
(0)
37.0
(3.7)
15.7
(3.7)

3.6
(2.6)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
1.9
(1.4)

Source: Field Survey 2015
Note: Percentage in the figures denotes the distribution of
the respondents within the row.
Percentage (inside brackets) denotes female percentage.

376

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

Table 7 Trip Mode by Household income
contribution in 2015
Incom
e
contrib
. (%)
(A)
0-25.0
(B)
25.1-50.0
(C)
50.1-75.0
(D)
75.1-100
Total

Stay

Walk

BC

MB

Car

Oth
ers

25.0
(21.8)
17.8
(16.7)
23.1
(23.1)
8.2
(3.2)
19.6
(18.2)

33.3
(25.8)
27.8
(16.7)
17.9
(10.3)
29.5
(21.0)
29.2
(21.9)

0.8
(0)
1.1
(0)
5.1
(2.6)
0.0
(0)
1.2
(0.3)

38.6
(18.9)
52.2
(22.2)
53.8
(15.4)
59.0
(14.5)
48.1
(19.8)

1.5
(0.8)
1.1
(1.1)
0.0
(0)
3.3
(0)
1.6
(0.7)

0.8
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.3
(0)

Source: Field Survey 2015
Note: Percentage in the figures denotes the distribution of
the respondents within the row.
Percentage (inside brackets) denotes female percentage.

questionnaire is an alternative tool to validate data
reliability and help tracing dynamic changes of
person trip by socio-economic status in areas where
data availability is extremely limited. In addition,
our findings imply a potential for an application of
questionnaire-survey based trip data to areas which
have similar characteristics. Although technological
development has been widely observed, data
accessibility is still a huge challenge due to political
conflict, lack of data recoded and financial
difficulties. With along to urbanization resulted from
rapid economic growth in Asia, exploring trends of
these trip changes associated to the rate of
urbanization by focusing socio-economic diversity
in the society, enables researchers and decision
makers to conduct future assessment that would be
crucial in making informed decision on appropriate
transportation design and management for
sustainable development.
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5. Conclusion
Technological development made efficient
and low cost tools to capture and to analyze the
human mobility at large-scale which may be as a
result of socio-economy or environmental changes.
Such data obtained by using mobile phones and GPS
tools can be used for better management and
sustainable development in various sectors such as
disaster, transportation and urban planning.
Although currently use of the mobility tools is
limited in the rural area of Myanmar due to the
limited number of mobile phone users so it does not
capture the exact mobility of people in these areas.
However based on the trend of mobile phone
technology development in Asia, it is expected that
the use of these tools for mobility assessment in
Myanmar would be useful in future. That is,
Myanmar is currently in the transition from analog
to digital. In this study, we visualized questionnairebased trip data and validated the trip data by
employing GPS loggers. We find average
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Abstract
This study aim to identify factors influencing household vehicle ownership in Yangon City,
Myanmar, using data from a survey questionnaire designed to identify the fundamental nature of household
vehicle ownership. On analyzing this data using an ordered logit model, the results reveal several major
influencing factors, namely, household income, household type, number of licensed drivers, and level of
education. Households with no car account for 66% of the total ownership, those owning one car comprised
31%, and those with two or more cars comprised 3%. Moreover, most low-income households have difficulty
in owning a private car. Factors such as increase in household income, household education, household type,
number of licensed drivers, and household property can cause the level of car ownership to increase. By
considering the nature of household vehicle ownership revealed by this study, recommendations on polices
and schemes to reduce private vehicle usage and a sustainable transport system that can be introduced to
Yangon are proposed.
Keywords: Vehicle ownership, household data, ordered logit, elasticities, Yangon
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so it tried to reduce the extortionate car prices in
Myanmar with the aid of the new policy. In this way,
a more or less reasonable car price was expected to
be set in Myanmar compared with that in
neighboring countries, and older and more polluting
cars were expected to be removed from the streets.
(www. mmtimes.com) 1
On May 7, 2012, the Ministry of Commerce
announced that all citizens who have a foreign
currency account in some specific state-run banks
would be allowed to import cars with better
conditions manufactured from 2007 onward.
Considering all the details of the new regulations are
not yet absolutely clear, a decision was made that
taxes would be cut for all vehicles with smaller
engine capacity and manufactured from 2007.
Only sailors or people who were working
abroad and paying income taxes to the Myanmar
government had the right to import vehicles. The
new regulations pleased many Myanmar citizens
because they could open a foreign currency account
and import cars from any country. Many citizens
from both the private and public sectors have come
to open foreign currency accounts in the state-owned
banks, such as Myanmar Foreign Trade Bank in
Yangon and Myanmar Economic Bank in Yangon
and Mandalay, thus triggering a sharp increase in the
demand for US dollars and weakening the local
currency kyat. Cars manufactured between 1995 and
2005 can be imported by the holder of a permit for
car substitution in 2011. When the old car
substitution announcement was replaced by the new
regulations in 2012, the holders of a permit for car
substitution could import a car manufactured
between 1996 and 2006. In 2013, permit holders can
import a car manufactured between 1997 and 2007.
All citizens who have a foreign currency account
would be allowed to import cars manufactured from
2008 onward. Only car showrooms, such as Ford and
Suzuki, would be allowed to sell brand new cars with
left-hand drive. (www. mmtimes.com) 1
After changing the policy for importing cars,
the number of vehicles is increasing in Myanmar.
This increase in vehicles results in traffic congestion.
The roads were narrow, and the mixture of various
modes of transportation on same road and
inadequate infrastructure caused traffic congestion
and reduced the efficiency of the transportation
system in the big cities of Myanmar, especially
Yangon. Figure 1 describes the number of vehicles
registered in Myanmar. The total number of vehicles
registered in year 2010 was approximately
22,90,000, an increase of five times within 10 years.

1. Introduction
The 1997 Asian Financial Crisis affected the
Government of Myanmar, thereby resulting in
shortages in foreign currency. Consequently, the
government adopted a policy restricting the import
of motor vehicles. Very few special individuals who
were involved in the development of the state and
businesses are affiliated and empowered to
implement the State infrastructure, and only a few
associations related to the government and under the
guidance of the concerned ministries were allowed
to import cars.
Although car users in Myanmar would have
liked to replace their old cars with new ones, they
had to continue using their old vehicles for another
decade. People had to rely on the local car market to
buy and sell old cars at extremely high prices, which
became a business for some people in Myanmar.
Before the implementation of the law for the
substitution of old cars over 20 years, cars had to be
repaired and used by the people who owned them.
Since then, car owners have desired to import
modern cars as substitutes for their old vehicles.
Therefore, the government allowed the exchange of
old cars for new ones. In this regard, the Directorate
of Transportation accepted old cars and destroyed
them for car owners, following which the owners
would receive documents on the approval of the
right to import a new car from licensing import car
companies as a substitute for their old car. After
decades of restrictions, in September 2011, the new
government of Myanmar changed the policy of
importing cars as part of the reform process. The
Ministry of Railway and Transportation released an
announcement of a three-stage plan, stipulating that
people owning old cars with a lifetime of 40 years or
more from its manufactured date could import new
cars to replace their old ones. According to officials
from the Ministries of Finance and Revenue and
Industry, the car substitution plan was implemented
for two main reasons. In the short term, the plan
helped to stabilize the foreign exchange rate without
many major fluctuations because car buyers needed
to pay US dollars for their vehicles abroad, which
effectively created a market for this currency. To this
end, the scheme has been fairly successful. Since
October 2011, the US dollar has generally been
traded for approximately 800 Myanmar kyats.
However, this would only provide benefits for the
short term, and further measures should be taken to
control the currency fluctuation that would affect the
domestic economy. The government expected that
people could buy new cars at a reasonable price, and
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Number of registered vehicle

In 2013, registered vehicles stood at 40,17,157, also
an increase of five times within three years.
Furthermore, Figure 1 shows the increasing number
of private cars every year. Although Figure 1 does
not show the sharp increase in the number of private
cars, the number of private cars is higher than that of
other types of vehicles, as shown in Table 1.
Moreover, traffic congestion has become a critical
issue in Myanmar. Therefore, a study on household
car ownership is essential. The increase in the
number of vehicles causes increased emission of
harmful air pollutants. These pollutants seriously
affect people’s health.
The major cause of traffic congestion is the
high number of vehicles, triggered by population
growth and economic development. In cities without
adequate public transport systems, cars are essential
for movement. Although the government’s new
policy on car importation was intended for the
betterment of the people, it had some adverse effects,
particularly traffic congestion throughout large cities
such as Yangon and Mandalay. In addition, the
public transport service is not widely available, and
its quality is poor in Myanmar. Although traffic jams
are very serious in Yangon, Myanmar has only 40
vehicles per 1,000 inhabitants, whereas Laos, one of
the ASEAN countries, has fewer cars but has 170
vehicles per 1,000 dwellers. This condition resulted
in the increase in the number of private vehicles and
discouraged the use of public transport and other
sustainable modes. (MTSS 2012)2
The demand for owning cars is heavily
dependent on income and changes in car price, and
accordingly price and income change affect vehicle
ownership in Myanmar as well. Since Myanmar has
experienced increases in the level of vehicle
ownership and auto dependency, studies on the
factors influencing the number of vehicles per
household are required. Determining household
vehicle ownership is necessary to predict future
vehicle usage and facilitate planning. Thus,
understanding the nature of vehicle ownership and
seeking methods to influence the level of car
ownership in Myanmar will help promote
sustainable transport systems in the country in the
near future.
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Private car

Fig. 1 Number of registered vehicles in Myanmar
(Source: Ministry of Transport)

Total

Other

Trawlagi

Three wheeler
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Heavy truck

Light truck
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Car

Year

Table 1 Number of vehicles registered by type
in Myanmar

2008 229395 10569 24856 33657 160873 6738 56654 13935 1993535
2009 242525 19837 25596 34702 1674246 7874 48703 14356 2067839
2010 259712 20717 27623 36355 1880986 12842 44852 15590 2292677
2011 263046 20065 29173 38053 1933673 15857 38758 15212 2353048
2012 281575 19522 29478 41075 3153201 36220 34862 17603 3614256
2013 360172 21043 60945 49760 3318918 49639

3361 21978 4017157

(Source: Ministry of Transport)
1.1 Objectives of the study
The main objective of this study is to examine
the factors influencing vehicle ownership in Yangon
City with the use of household data.
The specific objectives are as follows:
1. To understand the fundamental nature of
household vehicle ownership;
2. To analyze the elasticities of vehicle
ownership; and
3. To provide policy recommendations for
controlling a high level of private vehicle
use.
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determining car ownership. Therefore, the effect of
income in Yangon is expected to be similar to that in
other countries. Moreover, the number of licensed
drivers and household size is expected to be similar
to those of other countries.

2. Literature Review
A large number of researchers have studied the
effect of price and income on vehicle ownership. The
increasing level of vehicle ownership should be a
cause for increase in fuel consumption and is directly
related to vehicle ownership and public
transportation ridership. Increasing income per
capita is the main function of the increasing use and
ownership of cars. Moreover, increasing per capita
income has resulted in the decrease in the relative
price of automobile travel. A study of vehicle
ownership can help understand future usage patterns
of vehicles and fuel consumption. Liddle3,4 studied
the relationship between fuel price and income effect
on vehicle ownership. Paully et al.5observed the
effects of fares, quality of service, income, and car
ownership.
Mobility is increasing with economic growth.
Public transport facilities and quality also improve
because of economic growth. However, a gap still
exists between the demand for and supply of
transport facilities. Therefore, people are keener to
own a car, which may result in excessive fuel
consumption and the deterioration of the
environment because of traffic congestion and air
pollution. The rate of car ownership is high today,
especially in developing countries, driven by the
global oil market. Thus, important transport and
environmental policies are needed.
Car ownership affects price and income
elasticity. Nolon6, Clark7, Dargay8, Potoglou and
Kanatoglou9, and El-Hifnawi10 studied the effects of
price and income on vehicle ownership. Nolan6,
Clark7, and El-Hifnawi10 identified income as a
significantly influencing factor in the probability of
household car ownership. Deng11 failed to confirm
the factors that may affect private car ownership in
the regions of China. Dargay8 confirmed that price
and income have a more significant effect on car use
than on car ownership. However, Potoglou and
Kanaroglou9 found that income does not
significantly affect any of the car ownership
categories. Their results show that working adults
and the number of persons of driving age are positive
and significant factors. Moreover, they found that
distance to the work place influences car ownership.
Yangon is experiencing an increasing level of car
ownership. A study of factors affecting vehicle
ownership is required. The characteristics of
Yangon, such as land use, activity, travel distance,
cost of living, and GDP may be different from those
of other countries. However, previous studies
suggested that income has a very important role in

3. Methodology
The objective of this research is to understand
the fundamental nature of household vehicle
ownership. This study uses the primary data
collected from Yangon metropolitan area. The
primary data were collected by distributing survey
questionnaires to respondents and conducting direct
interviews to know the price of the car owned, as
well as socioeconomic characteristics, including
age, gender, occupation, monthly income, and
number of vehicles owned in the household. After
receiving the questionnaire data forms, the data were
analyzed using the ordered logit model (ORL).
ORL is a kind of regression model for ordinal
dependent variables and is the one of the common
models used for vehicle ownership analysis in recent
years. In this study, vehicle ownership is taken as the
ordinal dependent variable.
y * = x'β + ε

(1)

where: y* is the exact but unobserved
dependent variable, x is the vector of the model’s
explanatory variables, and β is the vector of
coefficients of the parameters contained in the model
to be estimated. Then, we suppose that y* cannot be
directly observed, and hence the categories of
response are observed instead.

0 𝑖𝑓 𝑦 ∗ ≤ 0,
1 𝑖𝑓 0 < 𝑦 ∗ ≤ 𝜇1 ,
2 𝑖𝑓 𝜇1 < 𝑦 ∗ ≤ 𝜇2 ,
𝑦 =
.
.
{𝑛 𝑖𝑓 𝜇𝑛−1 < 𝑦 ∗
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interviewed. Among these observed households,
1004 successfully completed the survey. The
samples size thus comprised 1004 households, all of
which collectively had 4615 individual members.

3.1 Data collection
The primary data were collected to fulfill the
study requirements. The data were gathered using a
survey questionnaire administered to respondents
and by conducting direct interviews to know the
price of the car owned, as well as socioeconomic
characteristics, including age, gender, occupation,
monthly income, and number of vehicles owned in
the household. Three categories of information were
collected for this study. Vehicle ownership is
determined by many factors, namely the
socioeconomic and demographic characteristics of the
household (income, household size, occupation,
education, car driving license), residential property
characteristics (type of property, property
ownership) and number and type of vehicles in the
household. The author, with the help of a few other
friends and some research assistants who are
university
students,
distributed
survey
questionnaires randomly to households in Yangon.
Five surveyors collected the data. All surveyors
received an explanation about the questionnaires and
were instructed to avoid collecting questionnaires
from a single building. They only collected
questionnaires from the main road and from
households on the same road. Households were
randomly selected in different geographic locations
within Yangon. The field survey was undertaken in
January and February. A pilot survey was conducted
in the first two weeks of January. This activity
helped assess the questionnaire before the main
survey was conducted. Twenty samples were used
for the pilot survey. After conducting the pilot
survey, the survey questions and layout were found
insufficiently clear and thus required improvement.
Therefore, the questionnaire was modified based on
the responses of the respondents.
The survey questionnaire was conducted in
different areas within Yangon, considering the
lifestyles and behavior of people from different
locations can vary. Therefore, the spatial distribution
of samples is important. Yangon can be divided into
four districts, namely the Western, Eastern,
Southern, and Northern districts. Overall, these
districts have a total of 33 townships. In this study,
31 townships, including CBD and other residential
areas, were selected because these areas cover the
majority of land use and have a high dwelling
density. As of 2010, the population stood at
59,98,000 and the city covered an area of
approximately 231.18 square miles. The study area
selected is shown in Figure 2. Participants from a
total of 1080 households in Yangon were

Figure 2 Location of Yangon City
(Source: map of Google)

3. Results
A total of 1004 households were surveyed in
the study. Household without a car comprised 66
percent, households with one car comprised 31
percent, and households with two or more cars
comprised 3 percent. The socioeconomic and
dwelling characteristics obtained from the survey are
presented in Tables 3 and 4, respectively.
Table 3 Socioeconomic characteristics of
households and car ownership
Car ownership
One car
Two or more cars
Characteristics Level
FrePercenFrePercenquency
tage
quency
tage
Full-time
0
154
48%
19
66.2%
worker
1
97
30%
10
33.3%
2
50
15%
1
0.5%
3
8
6.5%
0
0
4
5
2%
0
0
≥4
2
0.6%
0
0
Total
316
100%
30
100%
Part-time
0
237
75%
15
50%
worker
1
50
15.2%
10
33.1%
2
23
7%
3
10%
3
3
0.9%
1
3.3%
4
3
0.9%
1
3.3%
≥4
0
0
0
0
Total
316
100%
30
100%
No. of
0
157
49.6%
15
50%
households
1
85
26.8%
6
20%
having
2
58
18.3%
8
26.6%
children
3
12
3.8%
1
3.4%
4
4
1.5%
0
0
5
0
0
0
0
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cars owned increases, which indicates that people
may tend to buy more luxury cars with an increase
in income. Thus, we find that higher household
income results in a higher level of car ownership.
One-car ownership increased from 1.02 percent to
31.3 percent as household size increased from 1 to 4.
However, when the family sizes are 5 and 6, one-car
ownership dropped to 16.4 percent and 13.4 percent,
respectively. We cannot determine whether a family
size greater than 4 could result in a higher level of
car ownership.
For households with no children, 49.6 percent
were one-car owners, whereas 50 percent owned two
or more cars. This is the maximum value in the table.
With the increase in the number of children in the
family, the vehicle ownership level seemed to
decrease. More children in family could result in a
lower percentage of car ownership. Old people are
categorized as those older than age 60. Similarly, the
presence of more old people in the family reduces
car ownership. We also find that 80 percent of
households that own a car have no older people.
For families with members that do not have a
driving license, 27 percent owned one car, and 43
percent owned two or more cars. One-car ownership
can increase to 47% if someone in the family has a
driving license. However, we cannot determine
whether a greater number of family members with a
driving license could result in a higher percentage of
car ownership because some families with more than
one person holding a driving license do not show a
higher level of car ownership.

Car ownership
One car
Two or more cars
Characteristics Level
FrePercenFrePercenquency
tage
quency
tage
≥6
0
0
0
0
Total
316
100%
30
100%
HH income
(in thousands
of Myanmar
kyats)

Household size

No. of
households
having old
people
Driving license

<200
200300
300500
≥500
Total
1
2
3
4
5
≥6
Total
0
1
2
3
Total
0
1
2
3
4
5
≥6
Total

7
11
143
155
316

2.2%
3.4%
45.2%
49%
100%

0
2
4
24
30

0
6.6%
13.3%
80.1%
100%

4
33
87
99
52
41
316
254
47
15
0
316
91
161
43
18
1
1
1
316

1.2%
10.4%
27.5%
31.3%
16.4%
13.2%
100%
80.3%
14.8%
4.9%
0
100%
27%
47%
14%
7%
0.6%
0.6%
0.6%
100%

1
0
3
13
4
9
30
23
4
3
0
30
13
10
6
1
0
0
0
30

3.3%
0
10%
43.3%
13.3%
30.1%
100%
76.6%
13.4%
10%
0
100%
43%
34%
20%
3%
0
0
0
100%

Table 3 reveals that the total number of
households with no full-time workers had the highest
percentage of total car ownership. For households
having one full-time worker, 30 percent were onecar owners, and 33.3 percent were two-car owners.
With the increase in the number of full-time workers
in the family, the car ownership level seemed to
decrease.
For families in which no member of the family
is a part-time worker, 75 percent were one-car
owners, and 50 percent were two-car owners. These
values are the highest percentages in the table. With
the increase in number of part-time workers in the
household, the vehicle ownership level seemed to
decrease.
Thus, families with more full-time or parttime workers could have a lower percentage of car
ownership. The number of full-time and part-time
workers in the family is inversely proportional to the
percentage of car ownership. Households with the
highest level of one-car ownership (45.2 percent)
earn 300,000 to 500,000 kyats. Households with
higher income own two or more cars and comprise
80.1%. As income further increases, the number of

Table 4 Type of dwelling characteristics of
households and vehicle ownership
Characteristics
Walking
minute to
public
transit

Ownership

Type
of
house
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Level
≤2
2-5m
5-10m
10-20m
20-30m
≥30m
Total
Own
Rent
Employerprovided house
Other
Total
Condominium
Apartment
Pukka
Detached
Other
Total

Car ownership
One car
Two or more cars
FrePerFrePerquency centage quency centage
95
29%
11
37%
88
26%
9
30%
70
21%
6
20%
56
19%
3
10%
56
3.5%
1
3%
7
0
0
0
361
100%
30
100%
284 89.87%
27
90%
25 7.91%
0
0
5 1.58%
2
6.67%
2
316
6
155
91
60
4
316

0.63%
100%
1.90%
49.05%
28.8%
18.99%
1.27%
100%

1
30
1
15
11
3
0
30

3.33%
100%
3.33%
50%
36.67%
10.00%
0
100%
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Characteristics
Public
transport
user

Level
0
1
2
3
4
5
≥6
Total

Table 5 Factors affecting vehicle ownership
(Primary results)

Car ownership
One car
Two or more cars
FrePerFrePerquency centage quency centage
10 3.16%
2
6.67%
26 8.23%
2
6.67%
71 22.4%
1
3.33%
88 27.85%
9
30.00%
49 15.51%
6
20.00%
34 10.76%
6
20.00%
38 11.72%
4
13.33%
316
100%
30
100%

Variables
Coefficient P value
Household size
-0.185
0.000***
Bachelor degree holders in
0.549
0.001***
household
Household income
3.97e-07 0.000***
Household type (condominium)
2.747
0.000***
Household type (apartment)
1.583
0.000***
Household type (pukka)
1.051
0.000***
No. of members with car license
0.950
0.003***
Households living in own home
0.963
0.000***
No. of public transport users
-0.511
0.000***
Access to public transit
-0.049
0.000***
Households having old people
-0.405
0.018**
No. of business owners
-0.042
0.630
No. of full-time workers
0.140
0.102
No. of part-time workers
-0.049
0.608
Household type (detached)
0.573
0.298
Households having children
-0.055
0.735
Location of household
-0.143
0.453
No. of observations
1004
Intercept 1
1.451
Intercept 2
5.034
Log of likelihood
-578.65827
LR chi2(17)
333.98000
Prob > chi2
0.00000
Pseudo R2
0.22710

Table 4 shows that access time from the
household to the nearest public transport system of
less than 2 minutes seems to influence 29 percent of
people to own one car and 37 percent of people to
own two or more cars. We observed that longer
access time reduced the level of vehicle ownership,
and people prefer to use public transportation in such
case. This condition applies to places that are far
from central cities. Only one member of the family
who works is likely to travel for a job. The remaining
members, including housewives and children, are
likely to stay at home or study nearby. Moreover,
people with good income can stay at an accessible
location having good access points, and these people
are also able to buy a car. However, people with a
lower income level tend to live far from bus stops
and at the outskirts of the city. Therefore, households
having long access time to public transit are less
likely to own cars.
Almost all households that own a car (90%)
have their own house, and very few families that
own a car (7 percent) rent their house. The families
with houses subsidized by employers own a car only
2 percent.
Moreover, 49 percent of households that own
one car and 50 percent of households that own two
or more cars live in an apartment. For households
with three members who use public transportation,
27 percent own one car. When the number of public
transportation users increased further, the number of
cars owned seemed to decrease.

Table 5 shows the factors affecting car ownership
relative to the primary result. This table shows some
irrelevant variables, such as number of business
owners, number of full-time workers, number of
part-time workers, household type (detached), and
household having children.
Table 6 Factors affecting vehicle ownership
(final results)
Variables
Household size
Bachelor degree holders in
household
Household income
Household type
(condominium)
Household type (apartment)
Household type (pukka)
No. of members with car license
Households living in own
house
No. of public transport users
Access to public transit
Households having old people
No. of observations
Intercept 1
Intercept 2
Log of likelihood

3.3. Model estimation results
This section presents the estimation results of
the car ownership models, as shown in Tables 5 and
6.
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Coefficient
-0.185
0.549

P value
0.000***
0.001***

3.97e-07
2.747

0.000***
0.000***

1.583
1.051
0.950
0.963

0.000***
0.000***
0.003***
0.000***

-0.511
-0.049
-0.405

0.000***
0.000***
0.018**
1004
1.043
4.618
-581.80766
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Variables
LR chi2(11)
Prob > chi2
Pseudo R2
Significance Level:

** =
 =

Coefficient

and availability of public transport reduces the need
to own a car.
Likewise, factor pertaining to households with
old people has an inverse effect with negative sign at
95 percent significance. This is because older people
have low mobility.

P value
333.68000
0.00000
0.22290

5% Level of significance
10% Level of significance

The ordered logit model was used to analyze
the factors affecting vehicle ownership. Some
variables that were irrelevant were then removed
from the model leading to the next iteration until the
model achieved the optimum overall performance.
The final model estimation results are shown in
Table 6.
Household size factor has a negative sign with
90 percent significance. This means that small-sized
households are more likely to own a car.
Meanwhile, bachelor education factor directly
affects the independent variable with 90 percent
significance. This implies that households with
members who are bachelor degree holders can get
good jobs, and hence can have regular income.
Hence, these households contribute to increase in car
ownership.
On the other hand, household income
positively influences household vehicle ownership,
since an increase in income is significantly related to
vehicle ownership.
Similarly, condominium, apartment, and
parker dwellers area are positive factors in vehicle
ownership with 90 percent significance, considering
that these types of households have higher income
compared to other households who live in other
types of dwellings.
The variable number of public transport users
[by household members], however, has a negative
sign and is 90 percent significant. This suggests that
as the number of household members who use public
transport increases, the more likely it is that these
households will not own a car.
By contrast, the number of licensed drivers in
a household has a positive sign with 90 percent
significance. This implies that the more licensed
drivers there are in a household, the more likely is
the tendency to own a vehicle, making it a positive
influence for household car ownership.
The factor pertaining to households that own
the place they live is 90 percent significant and has a
positive sign. Thus, these households are more likely
to have their own cars.
Meanwhile, access to public transport has a
negative sign with 90 percent significance. This
suggests that this variable is not a significant factor
in car ownership largely because the accessibility

5. Elasticity analysis
Table 7 Elasticity of car ownership

Explanatory variable
Household size
Bachelor degree holders in
household
Household income
Households living in own place
Household type (condominium)
Household type (apartment)
Household type (pukka)
No. of public transport users
No. of members with car license
Access to public transit
Households having old people

Car ownership
Two or
No
One
more
car
car
cars
0.248 -0.593
-0.841
-0.083 0.201
0.285
-0.051 0.122
-0.211 0.504
-0.006 0.013
-0.135 0.322
-0.071 0.170
0.151 -0.364
-0.051 0.122
0.127 -0.305
0.037 -0.088

0.457
0.019
0.457
0.241
-0.511
-0.511
0.173
-0.432
-0.124

Table 7 shows the elasticity of the car
ownership model. An increase in the household size
increases the chance of having no car by 0.248
(24.8%). Furthermore, it decreases the chance of one
car ownership and two or more cars ownership by
0.593 (59.8%) and 0.841 (84.1%), respectively.
Moreover, a two-car or more ownership household
has higher elasticity value than a one-car ownership
household because the larger the household size, the
less likely the increase in car ownership.
The increase in households with bachelor
degree holders and number of members with car
licenses suggests a corollary increase in the number
of households making decisions to own cars. It
should be noted, though, that the values of elasticity
of these variables are small for all car ownership
types. Similarly, with the unit increase in household
income, car ownership seems to increase as well.
However, the values of elasticity imply that the
effects from increase in income are also small.
Households living in their own places and
households living in apartments have a significant
impact on one-car ownership. Meanwhile,
households in condominiums appear to shift car
ownership shares toward two or more cars.
Household type (pukka) positively affects one-car
ownership, and though not critical, it reveals a
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negative impact for zero and two or more car
ownership.
An increase in variables such as number of
public transport users, access to public transport, and
households with old people implies that these
households most likely have lesser chance to own a
car, and hence are a positive influence to no-car
ownership.
Finally, the magnitudes of elasticities of all
variables are relatively small. The elasticity in a onecar case is different from that of a two-car or more
case because the characteristics of variables
pertaining to car ownership categories are different.
Therefore, the car ownership model is not sensitive
to the change in all these variables.

spaces and vehicle features or characteristics. Based
on earlier research findings, these factors may have
no significant impact on car ownership. However,
future research should establish more conclusively
their impact on car ownership.
Based on the results of the elasticity of car
ownership, people who live in condominiums and
apartments are positive factors that influence car
ownership. However, most of the current
condominiums and apartments in Yangon area do
not have parking spaces because there were not
many car owners in the early years of 2000 before
the car import policy was changed. In fact, the
Yangon City Development Council mandated the
new construction policy to add car parking in new
condominiums and apartments only in 2011.
Therefore, most households living in these types of
residences have parking space problems. Mostly,
people unlawfully park their cars by the roadside.
Moreover, unlawful parking causes traffic
congestion. It can also cause friction among
neighboring households. Measures should be taken
to solve these problems. Particularly, on-street
parking and the quantity of available parking space
in the downtown areas should be controlled and a
sensible parking fee rate and time limit should be
applied.
Based on the elasticity of car ownership
data, an increase in the number of public transport
users among members of a household seems to
reduce the chance of car ownership. Based on this
result, a good public transportation system should
help to solve the traffic congestion problems for
private car users in the study area. Therefore, high
quality transport service is one solution for Yangon
City. Priority public transport such as BRT should be
provided. Moreover, the fare must be low so that it
is affordable to low-income commuters. The new
public transit service should adopt the concepts of
car parks as well as transport terminals. For instance,
the size and location of parking spaces should
depend on the service demands in each area.
Additionally, if parking lots are convenient, safe, as
well as secure, people will be encouraged to use
them. This can be a solution not only to reduce the
use of private cars in Yangon City but also for lowincome people who cannot buy their own cars.
Moreover, the government should provide
good transport to facilitate travelling. For example,
it can start by installing a separate bus lane in areas
where land use is dense and existing roads are
narrow, and therefore difficult to use for private car
owners. The government should also construct

6. Conclusion
This study aimed to understand the
fundamental nature of household vehicle ownership
in Yangon, the business capital of Myanmar. The
data used were generated from survey
questionnaires, while the factors affecting vehicle
ownership were analyzed using the ordered logit
model.
The study shows that 66 percent of households
do not own a car, while households with one car and
households with two or more cars are at 31 percent
and 3 percent, respectively. Moreover, household
education, household income, household type,
number of licensed drivers and household property
rather than household size, number of workers, and
location are influencing factors that increase the
possibilities of a household to own a car. Based on
the results of the statistical analysis, households with
access to public transport and households with old
people are factors that do not influence car
ownership. On the contrary, increase in household
income, bachelor education in household, and
numbers of members with driver licenses are factors
that exhibit increase in the level of car ownership.
However, the real impact of these variables may be
not as significant on car ownership because the
elasticity values are less than one. Hence, the results
of this study generally agree with the findings of
previous research.
All respondents’ data obtained from the
research in Yangon show that most people with low
income find it difficult to own a private car. Hence,
more convenient and high quality transportation is
essential for Yangon residents.
While processing and analyzing the survey
data, a number of factors could have been taken into
account, such as availability of residential parking
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bicycle lanes for short-distance travel. This can be an
alternative because the study shows that members of
households with no cars spend more time walking to
public transit terminals. Likewise, using nonmotorized transport can reduce climate impact and
air pollution.
A significant finding of this study is the
positive influence of the increase in the number of
graduates in the households on the increase in the
number of car ownerships. However, these potential
car owners need to understand the implications of
the increased use of private cars on traffic congestion
and air pollution. Therefore, the government,
specifically policy makers, should encourage and
educate people to understand the advantages of
developing a sustainable transport system. A good
marketing strategy needs to focus on an informationeducation-communication campaign and promotion
to get people involved in the goal for developing a
sustainable transportation system in the city.
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Abstract
Pedestrian-friendly environment is thought to be one of the most important keys in encouraging
people to walk for transportation under the concepts of transit-oriented development (TOD). Although
measuring the neighborhood walkability of rail transit stations with respect to transportation system such as
streets, sidewalks, etc. have been focused more than decade throughout the developed countries, they have
increasingly gained the attention in Asian developing countries. The purpose of this study is to examine the
neighborhood walkability at the given stations that is Phaya Thai station and Sutthisarn station in the basis
of connectivity. Obtaining information will be better guild future design to improve the pedestrian-friendly
environment and suggest appropriate policies to promote transit uses.

Keywords: Walkability Indicators, TOD, Street Network, Bangkok
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1. Introduction

2. Literature Review

In
recent
years,
transit-oriented
development (TOD) has gained popularity as a
sustainable strategy to address urban problems such
as traffic congestion, traffic safety, environment
pollution, etc. the concept of TOD, which was firstly
introduced by Calthorpe [1], is a strategy to integrate
public transit development and good urban design so
as to encourage transit uses. Although TOD concept
has been described as intangible, i.e., difficult to
define and even more difficult to measure, many
researchers commonly thought with respect to the
characteristics of built environment around transit
stations.
Past study indicated that suburbs were
designed for driving rather than walking (e.g. less
sidewalks, amount of dead end, streets encourage
high speeds, etc.), leading people to drive more and
walk less [2]. Conversely, people living in the
pedestrian-friendly environment were likely to walk
than those of living in other environment [3, 4].
Thus, this can be claimed that pedestrian-friendly
environment is one of the most important keys in
encouraging people to walk for transportation
regarding the concepts of transit-oriented
development (TOD).
The capital city of Thailand, or so-called
Bangkok, has been ranked as one of the world’s
worst cities for traffic jams. Consequently, traffic
engineers, planners, policy makers, government
agencies and so on introduced the rail-based transit
system to alleviate this traffic issue. Unfortunately,
it seems that this solution has not been achieved an
established goal. Traffic congestion has steadily
increased throughout Bangkok. Furthermore,
Bangkokians are still traveling by their automobile
for any destinations. In addition, 35% of trips in
Bangkok made by private car, and 15% by private
motorcycle, while only 4% made by rail transit
(OTP, 2010). A poor connection from rail stations to
the surrounding area probably plays an important
role in discouraging transit uses [5]. Unfortunately,
how poor are they still questionable. Thus, this study
aims to examine the walkability of the neighborhood
areas at the given transit stations in Bangkok,
Thailand. Understanding the current status of
walkability will help increase understanding how to
enhance or develop the built environment of future
rail stations so as to increase walking.

2.1 Catchment Area
Catchment area of transit station commonly
refer an immediately neighborhood of transit station
which depends on how far people use transit are
willingness to walk. The boundary of catchment area
was defined in a variety of studies, however, most of
them indicated that the shorter distance is, the more
people are more likely to walk [6, 7]. For example,
over 70% of all walk trips were shorter than 0.75
mile in Canada [8] while Pucher and Dijkstra [9]
indicated that most people can walk at least one mile
in Europe. Conversely, one-quarter to one-half mile
from transit station, which represent a 5 to 10 minute
walk, have become the accepted distance that has
strong influence on whether people use transit to get
to and from them in US under the TOD concepts [6,
10-12].
In Bangkok, Tangphaisankun, Nakamura
and Okamura [5] claimed that walking has been the
dominant access mode within 1 km. In addition, 55%
accounted for walking as access mode to station and
followed by motorcycle taxi (around 30%). On the
other hand, motorcycle taxi (around 34%) has
become somewhat significant in the distance of
origins and destinations from rail station exceed 1
km. Thus, the catchment area of walkability in this
study will be within 400 m to 800 m radius of the
given rail stations.

2.2 Walkability Indicators
There are several elements that define
pedestrian-friendly
environment
related
to
transportation. Regarding the past studies in
Bangkok, pedestrian-friendly environment was
claimed to be one of the causes of discouragement in
walking. As stated, sidewalks are always constructed
adjacent to streets for providing opportunity to walk.
Thus, to understand the current of walkability,
sidewalks related to the structures of streets in the
basis of patterns, connectivity and proximity will be
applied in this study.

2.2.1 Network Classification and Pattern
By definitions, street commonly refers to a
paved road in a city, town, or village typically with
houses and buildings on one or both sides while road
is a way leading from one place to another.
Traditionally, streets are classified into the following
categories as hierarchy: arterial, collector and local
street [13].
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Classes of streets can have an influence on
pedestrian-friendly environment. For example,
major arterial/highway associated with the poor
walking environment, especially adjacent to schools
[14]. Likewise, arterials were significant barrier to
pedestrian amenity and safety because of the
functional features of arterials such as high speeds
with high traffic volumes [15].
Among streets and roads, they are connected
together where nodes are intersection and links are
segment roads, leading them to be network.
Obviously, street patterns were important for
encouraging non-motorized modes of travel such as
walking and bicycling [16-18], for instance, gridded
street networks, which tended to have a higher-thanaverage street connectivity, were more likely to
walking, bicycling and transit uses than cul-de-sac
streets.

3. Study Area
Phaya Thai station and Suttisarn station
were selected as analyzed. Phaya Thai is a transfer
station between BTS Skytrain and Airport Rail Link
It was designed to locate in the inner of Bangkok
where there is a higher density of high-rise buildings
(e.g. offices, condominium, etc.) as presented in Fig.
7. On the other hand, Sutthisarn belongs to the
station of MRT Blue Line. In addition, this station is
located in the area that have been developed for
residential area.

2.2.2 Intersection Density
In the basis of connectivity, the higher
densities of intersections provides the opportunities
for people to walk more destinations with different
route choices as well as shorter distances [19, 20].
Litman and Steele [21] indicated that a-2 percent
increase in walking associated with a 10 percent
increase in intersection density would translate into
a-10 percent increase in walking associated with a50 percent increase in intersection density when all
else being equal. Furthermore, each additional
intersection per kilometer was estimated to reduce
VMT by 0.39 percent. Likewise, increase in
intersection density decreases vehicle travel 1.2%
[22].

Fig. 7 Target Stations

4. Findings
The red dot in the center of these images are
the transit station and a circle of 400 m and 800 m
radius around the station were drawn as catchment
area of station under TOD theory as presented in Fig.
8. Correctors and local streets are presented by grey
thin line while black and grey thick lines mean
arterials, i.e., main streets and minor streets,
respectively. Black dots refer to 3-way or 4-way
intersection while dead-end are black triangles.
By visualization, both stations are located on
the arterials, which are higher order levels. Major
streets of Phaya Thai tends to lay out as rough grid.
However, at the lower order level of hierarchy, it can
be seen that street patterns of all stations were laid
out as cul-de-sacs, etc in both stations. According
with design concept, cul-de-sacs offer greater
privacy, quiet, and safer environment for residents
by banning or controlling through traffic.
Unfortunately, cul-de-sacs have been pointed out
that they discourage pedestrians for public
transportation because these streets are not interconnected which in turn to have few route choices

2.2.3 Proximity
Proximity represents an evaluation of how
pedestrian network can reach and coverage a variety
of specific destination which was measured by
pedestrian catchment area (PCA) or so-called the
ped-shed method [23, 24]. PCA computes a ratio that
examines the difference between pedestrian network
buffers over Euclidean walking distance buffers
within the maximum acceptable walking distance.
PCA or the ped-shed ratio falls between 0
and 1, with a value closer to 1 indicating a good
walking coverage of a total area. Generally, the
acceptable threshold to obtain good walking
coverage of an area is a PCA of 0.5 or more.
Conversely, PCA value lower than 0.3 might
correspond to an inaccessible walking area [23, 25,
26].
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with long distances that subsequently encourage
people to use automobile.

The patterns of intersections and dead-end
densities seem to be relatively similar. At collectors
and local streets, high densities of 3-way and 4-way
intersections and dead-end were found throughout
catchment areas. Sutthisarn has a relatively high
density of intersections at the both 400 m and 800 m
ranges. Phaya Thai, in contrast, has the lowest 3-way
and 4-way intersection densities. However, the
amount of intersection densities will be reduced
around 50 percent if intersections leading to cul-desacs were not counted. In term of dead-end densities,
within 800 m of transit station, Phaya Thai has 228.8
per square kilometer of dead-end intersections and
Sutthisarn has 447.2 per square kilometer.
Pedestrian catchment area (PCA) or socalled ped-shed ratios, which commonly use to
compare the Euclidean walking distance to the actual
walking distance based on street network as shown
in Fig. 9

(a)

(a)

(b)
Fig. 8 Street Pattern, Intersection and Dead End
Density within 400 m and 800 m: (a) Phaya Thai
Station and (b) Sutthisarn Station
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densities are remarkably high (e.g. 107.64 dead-end
density per square kilometer of Pilot Butte).
Although PCA values in present study are
similar to other TOD sites, Gori, Nigro and Petrelli
[23] concluded that the high PCA values due to the
amount of intersection connecting with dead-end are
insufficient to describe the pedestrian environments
in the surrounding of rail transit stations.
This study provides several information in
terms of the current status of rail station’s
neighborhoods for policy makers. Such analysis,
they can selected the placements of transit stations
with
the
appropriate
pedestrian-friendly
neighborhoods for the future plans. Also, they can
ideally use this analysis before redeveloping
neighborhood areas of existing transit stations.
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(b)
Fig. 9 PCA within 400 m and 800 m radius:
(a) Phaya Thai Station and (b) Sutthisarn Station
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บทคัดย่ อ
ในการเชื่อมโยงระหว่างกันหรื อรวมตัวของกลุ่ม GMS เพื่อพัฒนาด้านการค้า การเกษตร การคมนาคมขนส่ ง ฯลฯ การขนส่ งระหว่างเขตเมือง
ระหว่างประเทศจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะในประเทศสมาชิ ก การใช้ความเร็ วที่สูงของผูข้ บั ขี่เป็ นสาเหตุ
หลักในการเกิดอุบตั ิเหตุในท้องถนน การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนที่ความเร็ วและสร้างแบบจาลองของการคาดการณ์ความเร็ วในช่วงถนน
ซึ่ งมีพ้ืนที่ศึกษาคือเขตเมืองขอนแก่น เมืองเวียงจันทน์และเมืองพนมเปญ เป็ นตัวอย่าง 3 เมือง3 ประเทศ สารวจความเร็ วทั้งหมด 87 จุดความเร็ วโดยตัว
แปรที่นาวิเคราะห์คือข้อมูลความเร็ วของยานพาหนะและลักษณะทางกายภาพของถนน เพื่อนามาพัฒนาแบบจาลองโดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิ งเส้น
โดยคัดเลือกแบบจาลองที่ดีที่สุด ซึ่ งผลวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วของรถที่นงั่ ส่ วนบุคคลกับความกว้างของไหล่ทางด้านขวา
ความกว้างของไหล่ทางด้านซ้าย และความกว้างของหน้าตัดถนนมีค่าความสัมพันธ์เชิ งบวกแต่จานวนจุดขัดแย้งมีความสัมพันธ์เชิงลบ ซึ่งอธิ บายว่าการมี
ความกว้างของไหล่ ทางด้านขวากับความกว้างของไหล่ทางด้ายซ้ายและความกว้างของหน้าตัดถนนที่มีขนาดกว้างเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลทาให้ผูข้ บั ขี่ใช้
ความเร็ วสู งและจานวนจุดขัดแย้งที่มากขึ้นเป็ นปัจจัยที่ส่งผลทาให้ผขู้ บั ขี่ลดความเร็ วในการขับขี่ งานวิจยั นี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์
ของความเร็ วเฉลี่ยในเขตเมืองขอนแก่น เมืองเวียงจันทน์ และเมืองพนมเปญ.

คาสาคัญ:ความเร็ วการไหลอิสระ, ลักษณะทางกายภาพของถนน, สมการถดถอยเชิงเส้น, อุบตั ิเหตุ, อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
Abstract
The connecting between each country or clustering GMS to develop the trade, agriculture, transportation and international metropolitan area
is now an interesting issues in order to study the driving behavior of the vehicle in the member of the state.The main cause of road accident is driving
at a high speed. This research aimed to study the speed-map and model speed of vehicles predictions model. The present study aimed to investigate the
important factors influencing drivers’ choice of vehicular speed. It focused on main roads in Urban KhonKaen, Vientiane and Phnom Penh. The 87
points of the main roads were explored. Variables took into account in data analysis were the speeds of vehicles and road characteristics. Linear
regression analysis was also applied as an approach for developing the model. As result of correlation analysis among the speed of a private car and
width of right shoulder, width of left shoulder and roadway, the study found a positive correlation, suggesting that width of right shoulder, width of left
shoulder and roadway resulted in drivers using higher speed. However, number of conflict point, the study found a negative correlation suggesting that
resulted in drivers using low speed. This research can be used to predict speed in the city of Khon Kaen, Vientiane and Phnom Penh.

Keywords: Vehicle’s speed, Road Characteristics, Linear regression, Accident, Greater Mekong Subregion
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ผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆอย่างต่อเนื่ องจนถึ งปี ค.ศ.2007
ดังรู ปที่3 และจากรายงานสถานการณ์อุบตั ิเหตุขององค์การอนามัยโลกใน
ปี ค.ศ. 2013 การเรี ย งล าดับ อัต ราการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ บ นท้อ งถนนของ
ประเทศทั้งหมด 193 ประเทศสมาชิ ก ประเทศไทยมีอตั ราผูเ้ สี ยชี วิตของ
อุบตั ิเหตุทางถนนสู งอยูใ่ นอันดับที่ 2 ของโลก ประเทศลาวอยูใ่ นอันดับที่
41 และประเทศกัมพูชาอยูใ่ นอันดับที่ 56.[12]

1. คานา
จากรายงานด้า นอุ บ ัติ เ หตุ ส ถานการณ์ ข องปั ญหาอุ บตั ิ เ หตุ
จราจรทัว่ โลกมี แนวโน้มที่ รุนแรงขึ้ น อัตราการเสี ยชี วิต บาดเจ็บ และ
พิการเพิ่ม อุบตั ิเหตุทางถนนคร่ าชี วิตคนทัว่ โลกแต่ละปี สู งถึ ง 1.27 ล้าน
คน เฉลี่ยวันละประมาณ 3,479 คน ถ้ายังคงใช้มาตรการเดิม ในอีก 20 ปี
ข้างหน้าอุบตั ิเหตุทางถนนจะเป็ นสาเหตุอนั ดับต้น ๆ ของการเสี ยชีวิตของ
ประชากรบนโลก มี การคาดการณ์ ว่าปั ญหาความปลอดภัยบนถนนจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้ นเรื่ อย ๆ และ ในปี ค.ศ. 2030 จานวนผูเ้ สี ยชี วิตอาจสู งถึง
2.4 ล้านคนและพิการจากการจราจรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้อุบตั ิเหตุทางถนน
กลายเป็ นปั จจัยสาคัญของการเสี ยชี วิตและพิการของประชากรโลก โดย
เพิ่มขึ้นมาอยู่อนั ดับที่ 3 จากที่เคยอยู่อนั ดับที่ 9 ในปี ค.ศ. 1990 [1] จาก
การรวบรวมข้อมูลในประเทศไทยพบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนน คือผูข้ บั ขี่ใช้ความเร็ วของยานพาหนะสู งและสถานการณ์
อุ บ ัติ เ หตุ ข องประเทศไทยจากการรวบรวมข้อ มู ล ของศู น ย์ข ้ อ มู ล
ข้อสนเทศสานักงานตารวจแห่ งชาติ[2] พบว่า การเกิดอุบตั ิเหตุ ในปี 2545
จ านวน 91,623 ราย และเพิ่ ม ขึ้ น ปี 2547 มี 124,530 ราย หลัง จากนั้น มี
แนวโน้มลดลงจนกระทัง่ ปั จจุบนั ในปี 2553 เกิ ดขึ้ น 68,583 รายสาหรับ
ความสูญเสี ยจากการเกิดอุบตั ิเหตุดงั กล่าวพบว่า มีผสู ้ ู ญเสี ยชี วิตในปี 2545
จานวน 13,116 คนหลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลง จนกระทัง่ ปั จจุบนั ในปี
2554 มีจานวนคนสู ญเสี ยชี วิต 9,205 คน ขณะเดี ยวกันการได้รับบาดเจ็บ
ของผูใ้ ช้ทาง พบว่า มี คนบาดเจ็บ 69,313 คน ในปี 2545 และมีแนวโน้ม
ลดลง จนกระทัง่ ปั จจุบนั ปี 2554 มีคนบาดเจ็บ 21,917 ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางทางถนนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว[3]

รูปที่ 1 สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุของประเทศไทย[2]

รู ปที่ 3 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศกัมพูชา[3]

สถานการณ์อุบตั ิเหตุของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาวจากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลขององค์ก ารอนามัยโลก[3]
พบว่า จานวนผูเ้ สี ยชี วิต ทางถนน ในปี ค.ศ. 1990 จานวน 100 ราย และ
เพิ่มขึ้ น ปี ค.ศ. 1992 มี 150 ราย หลังจากนั้น มี แ นวโน้ม เพิ่ม จนกระทั่ง
ปั จจุบนั ในปี ค.ศ. 2002 มี จานวน 400 รายและมี แ นวโน้ม ที่ จะเพิ่ ม ขึ้ น
เรื่ อยๆ ดังรู ปที่ 2ส่วนสถานการณ์อุบตั ิเหตุของประเทศกัมพูชาที่มีการเก็บ
ข้อมูล ต้องแต่ ปี ค.ศ. 1995 พบว่ามี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ นเรื่ อยๆจนกระทั้ง
ประมาณ ปี ค.ศ.2004แนวโน้มอุบตั ิเหตุได้ลดลงจนถึงปี ค.ศ.2005 จานวน

ได้ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็ วเฉลี่ ยด้าน
เวลาและความเร็ วเฉลี่ ย ด้ า นระยะทางบนถนนสายหลั ก ในเขต
กรุ งเทพมหานครวิเคราะห์โดยแบบจาลองสมการถดถอยเชิ งเส้นแบบ
พหุ คู ณ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ งความเร็ ว เฉลี่ ย มี
ความสัมพันธ์แบบนัยสาคัญทางสถิติกบั ปั จจัยคือ จานวนของช่องจราจร การ
อนุญาตจอดรถริ มถนน เป็ นต้น ซึ่ งอธิ บายได้ว่าจานวนของช่ องจราจรที่เพิ่มมาก
ขึ้ น จะส่ งผลกับความเร็ วเฉลี่ ยด้านเวลาที่ เพิ่ มขึ้ นตาม [4] อย่า งไรก็ ต ามมี
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การศึกษาการประเมินความเร็ วในเขตเมื องที่ มีการจากัดความเร็ วที่ 30
kph และสร้ างแบบจาลองวิเคราะห์โดยแบบจาลองถดถอยเชิ งเส้นแบบ
พหุ คูณ และตัวแปรตามคือค่าความเร็ ว มีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั ปั จจัยคื อ
ความกว้างของไหล่ทาง ความกว้างของหน้าตัดถนน จานวนช่ องจราจร
เป็ นต้นซึ่ งอธิ บายได้ว่า ความกว้างของไหล่ทางที่เพิ่มขึ้น ความกว้างของ
หน้าตัดถนนที่เพิ่มขึ้น ช่องจราจรที่มากจะมี ผลต่อผูข้ บั ขี่ที่ใช้ความเร็ วสูง
[5]ในบางงานวิจยั ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความปลอดภัยในท้องถนนกับลักษณะทางเรขาคณิ ตของถนน ในการวิจยั
นี้ได้วิเคราะห์แบบจาลองแบบทวินามเชิงลบ แบบจาลองการถดถอยแบบ
พัวซอง ฯลฯและแบบจาลองที่มีค่านัยสาคัญที่เหมาะสมกับแบบจาลองมี
ความสัม พัน ธ์ ก ับรั ศ มี ค วามโค้ง ของถนน ซึ่ งรั ศ มี ค วามโค้ง ของถนน
จะต้องเหมาะสมไม่ เล็กเกิ นไปจึ งจะปลอดภัย [6]ต่อมามีก ารศึ กษาการ
เชื่ อมต่อโครงข่ายถนนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์ข องการดึ งดู ดการเดิ นทางและการกระจายการเดิ น ทาง[7] และ
แน่นอนว่าการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนจะทาให้มีผขู ้ บั ขี่ชาวต่างชาติเข้ามา
ใช้ถ นนในประเทศไทย ซึ่ งงานวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม จาก
งานวิจยั การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วของยานพาหนะกับสถิ ติ
อุบตั ิเหตุกบั ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งมี การเก็บข้อมูลจากประเทศเพื่อน
บ้านมาเพิ่มเติมในแบบจาลอง[10] การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการคาดการณ์ และ
หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเร็ ว ของยานพาหนะกับ ลัก ษณะทาง
กายภาพของถนน มีพ้นื ที่การศึกษา 3 เขตเมืองใน 3 ประเทศ คือ ถนนสาย
หลัก ในเขตเมื อ งขอนแก่ น ประเทศไทย ถนนสายหลัก ในเขตเมื อ ง
เวียงจันทน์ประเทศลาวและถนนสายหลักในเขตเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา ซึ่ งกฎหมายการควบคุมความเร็ วในเขตเมืองขอนแก่น เท่ากับ 60
Km/h ในเขตเมื อ งเวี ย งจัน ทน์ เ ท่ า กับ 40 Km/h ในเขตเมื อ งพนมเปญ
เท่ากับ 40 Km/h โดยเมืองเวียงจันทน์และเมืองพนมเปญมีมาตรการณ์การ
ตั้งด่านตรวจจับความเร็ วโดยปื นจับความเร็ วไปพร้ อมๆกับการตรวจจับ
ใบขับขี่และการตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขี่ [11]สถานการณ์
การตรวจจับ ความเร็ ว ในเขตเมื อ งขอนแก่ น จะตรวจจับ ในเส้ น ถนน
มิตรภาพเขตบริ เวณภายในวงแหวนทางเลี่ยงทางซึ่ งตรวจจับความเร็ วโดย
ปื นจับความเร็ วโดยหน่ วยงานตารวจทางหลวงเมื องขอนแก่น ซึ่ งเหตุที่
ถนนดังกล่าวผูข้ บั ขี่ นิยมใช้ความเร็ วสู งเนื่ องจากเป็ นถนนตัดผ่านกลาง
เมืองทาให้ผเู้ ดินทางที่ตอ้ งการข้ามไปยังจังหวัดข้างเคียงใช้ความเร็ วสู งใน
การขับขี่

2. วิธีวจิ ยั
2.1 การสารวจความเร็ว
ความเร็ ว ที่ จุ ด (Spot Speed) เป็ นความเร็ ว ขณะหนึ่ งของ
ยวดยาน ที่จุดใดจุดหนึ่งของถนน อาจวัดโดยใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า หรื อ
แบบกึ่ งไฟฟ้ า อัตราเร็ วที่จุดจะแปรตาม เวลา สถานที่ สภาพแวดล้อม
และสภาพจราจร โดยทัว่ ไปความเร็ วบนถนนชั้นสู ง เช่ น ทางด่วนจะสู ง
กว่าความเร็ วบนถนนชั้น รองลงไป พบว่าความเร็ วเฉลี่ ยที่ จุดบนถนน
นอกเมืองที่มีสองช่ องจราจร จะแปรตามความกว้างของช่ องจราจรและ
ระยะมองเห็นและจะผกผันกับองศาความโค้ง ความลาดชันตามยาว และ
จานวนสิ่ งกี ดขวางด้านข้างต่ อหน่ วยความยาวของถนน ณ เวลาและ
สถานที่หนึ่ งๆ ความเร็ วของรถแต่ละคันจะมีการกระจายค่อนข้างกว้าง
และโดยทั่ว ไปจะมี ก ารแจกแจงความน่ า จะเป็ น แบบปกติ (Normal
probability distribution) และอัตราเร็ วจะลดลงเมื่อปริ มาณจราจรเพิ่มมาก
ขึ้น การเก็บข้อมูลความการศึกษานี้ สารวจความเร็ วโดยแยกประเภทของ
ยานพาหนะออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่ วน
บุค คลตามล าดับเลื อกสารวจความเร็ ว ยานพาหนะที่ ใ ช้ค วามเร็ ว แบบ
อิสระ(06.00 am-07.00 am) โดยใช้ Radar Gun โดยเก็บตัวอย่างความเร็ ว
แบบสุ่ มตัวอย่าง แบ่งสารวจเป็ นสองทิ ศทางต่อจุดสารวจ ถนนสายหลัก
ในเขตเมืองขอนแก่ น(ถนนมิตรภาพ ถนนมะลิ วลั ย์ ถนนศรี จนั ทร์ ถนน
หน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลังเมือง ถนนเหล่านาดี ฯลฯ) และมีจุด
สารวจดังรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5

รู ปที่ 4 จุดสารวจความเร็ ว(ถนนสายหลัก)ในเขตเมืองขอนแก่น
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2.2 การกาหนดรู ปแบบจาลอง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง 2 ตัวแปรขึ้ น
ไป สามารถหาความสัมพันธ์ได้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งเส้น ตัว
แปรอาจเป็ นตัว แปรเชิ ง กลุ่ ม หรื อเชิ ง คุ ณ ภาพก็ ไ ด้ โ ดยขั้น ตอนการ
วิเคราะห์จะแยกกลุ่มวิเคราะห์ก่อนจากนั้นจึ งนามาวิเคราะห์รวมกันการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ แบบจาลองจะเป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็ วของยานพาหนะกับลักษณะทางกายภาพ โดยหลักการทดสอบ
ทางสถิ ติใช้หลักการวิเคราะห์ตาม [8] และมีตวั แปรในการวิเคราะห์ดงั
ตารางที่ 1โดยภายในตารางอธิ บายในเรื่ องของตัวแปรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั
แสดงรายละเอี ยดในเรื่ องของตัวย่อที่ ใช้ในการวิ จยั และในตารางยังได้
อธิ บายความหมายของตัวย่อต่างๆ อาทิ ตวั ย่อ PC85th จะมีความหมายว่า
เป็ นตัวแปรของความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์ของรถที่นงั่ ส่ วนบุคคล เป็ น
ต้น
ตารางที่ 1 Variable Description

รูปที่ 5 จุดสารวจความเร็ ว (ถนนสายรอง) ในเขตเมืองขอนแก่น
ในส่ วนของจุ ด ส ารวจของถนนสายหลั ก ในเขตเมื อ ง
เวียงจันทน์(ถนนล้านช้าง ถนนไกสอน ถนนสายลม ถนนอาเซี ยน ถนน

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หนองบอล ถนนวัดศรี เกต ถนนหน้าศูนย์วฒั นธรรม ถนนสุ พานุวงฯลฯ)
ดังแสดงในรู ปที่ 6

รูปที่ 6 จุดสารวจของถนนในเขตเมืองเวียงจันทน์
ในส่ วนของจุดสารวจของถนนสายหลักในเขตเมื องพนมเปญ
( PreahSisowath ,QuayPreahSisowath Quay, Preah Norodom Blvd,
SamdachSothearos B, Preah Sihanouk B, PreahSisowath Quayetc.)
ดังรู ปที่ 7

Variable
PC85th
PCavg
MC85th
MCavg
Δ85th
Δavg
LS
NL
LW
RW
RS
CF
TI

Description
85thpercentile speed of private car (km/h)
Mean_speed of private car (km/h)
85thpercentile speed of motorcycle car(km/h)
Mean_speed speed of motorcycle (km/h)
Difference of 85thpercentile speed (km/h)
Difference of Mean speed of (km/h)
Left Shoulder (m)
Number of lanes
Lane width (m)
Roadway width (m)
Right Shoulder (m)
Conflict point(per 1000 m)คือจุดเชื่อมต่อถนนและจุด
กลับรถisland
Traffic

2.3 การปรับเทียบผลของแบบจาลอง
การวิเคราะห์หาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเร็ วของยานพาหนะ จะ
ใช้รูปแบบจาลองการถดถอยเชิงเส้น(linear Regression Model) มีข้ นั ตอน
การวิเคราะห์ คือ 1.การประมาณค่าพารามิเตอร์ 2.ค่าp-Value (p < 0.05)
3.ค่า Adjusted-R2เป็ นต้นโดยมีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการการทดสอบ
ทางสถิติ[8][9]โดยการใช้ขอ้ มูล 87ชุดข้อมูลในการสร้างแบบจาลอง

3. ผลการวิจยั และอภิปราย
ผลการสารวจความเร็ วของยานพาหนะในพื้นที่ ของการศึ ก ษา
โดยแผนที่ความเร็ วของเขตเมืองขอนแก่น ดังแสดงในรู ปที่8,9,10,11,12
และรู ปที่ 13

รูปที่ 7 จุดสารวจของถนนในเขตเมืองพนมเปญ
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รู ปที่ 11 แผนที่แสดงความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ของชัว่ โมงการไหล
อิสระรถที่นงั่ ส่ วนบุคคลของเมืองเวียงจันทน์
รูปที่ 8 แผนที่แสดงความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ของชัว่ โมงการไหล
อิสระถนนสายหลักของเมืองขอนแก่น

รู ปที่ 12 แผนที่แสดงความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของชัว่ โมงการไหล
อิสระรถที่นงั่ ส่ วนบุคคลของเมืองพนมเปญ

รูปที่ 9 แผนที่แสดงความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ของชัว่ โมงการไหล
อิสระถนนสายรองของเมืองขอนแก่น

รูปที่ 10 แผนที่แสดงความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ของชัว่ โมงการไหล
อิสระรถจักรยานยนต์ของเมืองเวียงจันทน์

รู ปที่ 13 แผนที่แสดงความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของชัว่ โมงการไหล
อิสระรถจักรยานยนต์ของเมืองพนมเปญ

399

“Transportation for A Better Life:
Harnessing Finance for Safety and Equity in AEC
August 21, 2015, Bangkok, Thailand

ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของความเร็ วของยานพาหนะ เขต
เมืองขอนแก่น เขตเมืองเวียงจันทน์และเขตเมืองพนมเปญ ดังที่แสดงใน
รู ปที่ 14 และผลการเปรี ยบเทียบของค่าเฉลี่ยของลักษณะทางกายภาพของ
ถนน ดังแสดงในรู ปที่ 15

รถจัก รยานยนต์เ ป็ นจ านวนมากจงท าให้ ป ริ มาณการจราจรค่ อ นข้า ง
หนาแน่ นประกอบกับพฤติ กรรมการขับขี่ ของผูใ้ ช้ยานพาหนะมี การใช้
ความเร็ วค่อนข้างต่า ด้วยเหตุน้ ี จะทาให้ผลการสารวจภาคสนามเป็ นดัง
ข้างต้นที่กล่าวมา

3.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์
จากตารางที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรลักษณะทาง
กายภาพ จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของหน้าตัดถนนกับ
จานวนของช่ องจราจร มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ค้อนข้างสู ง ไม่เ หมาะที่ จะ
นาเข้าไปอยูใ่ นชุดสมการเดียวกันในขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอย
ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพถนน

NL

รูปที่ 14 ผลการเปรี ยบเทียบของค่าเฉลี่ยของความเร็ วของยานพาหนะ
ระหว่างเมืองขอนแก่น,เมืองเวียงจันทน์,เมืองพนมเปญ

RW
LW

NL

RW

LW

LS

RS

CF

1

0.880*

-0.482*

0.276*

0.472*

0.098

1

-0.150

0.206

0.564*

-0.162

1

-0.145

-0.120

-0.372*

1

0.265*

-0.178

1

-0.177

LS
RS
CF

1

หมายเหตุ:* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3.2 การปรับเทียบผลของแบบจาลอง
จากตารางที่ 3 มีการสร้างแบบจาลองโดยมีตวั แปลตามเป็ นค่า
ความเร็ วต่างๆ เช่ นความเร็ วเฉลี่ ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ความเร็ วเฉลี่ ย
ของรถจักยานยนต์ ความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์ของรถที่นงั่ ส่ วนบุคคล
ความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์ของรถจักรยานยนต์ ความต่างแตกระหว่าง
ความเร็ วของยานพาหนะ เป็ นต้น และตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้นคือ
ลักษณะทางกายภาพของถนน ได้แก่ การแบ่งช่ วงจราจรด้วยเกาะกลาง
ถนน ความกว้างของหน้าตัดถนน ความกว้างของไหล่ทางด้านขวา ความ
กว้างของไหล่ ทางด้านซ้าย ความกว้างของช่ องจราจร จานวนของช่ อง
จราจร จานวนของจุดขัดแย้งต่อระยะทาง 1 กิ โลเมตร ซึ่ งนามาวิเคราะห์
และจะแสดงผลของแบบจ าลองของชุ ด ข้อ มู ล ที่ ดีที่ สุ ด โดยน าแสดง
เปรี ยบเทียบในตารางระหว่างยานพาหนะประเภทรถที่นงั่ ส่ วนบุคคลกับ
รถจัก รยานยนต์ และตารางของความแตกต่ า งของความเร็ ว ของทั้ง2
ประเภทโดยวิ เ คราะห์ ท้ งั ประเภทความเร็ ว ที่ 85 เปอร์ เ ซ็ น ไทล์ แ ละ
ความเร็ วเฉลี่ ย โดยในตารางยังแสดงถึงค่าทางสถิ ติ อาทิ ค่า ค่าคงที่หรื อ
ค่า Coefficient ,ค่า p-Value และค่า Adjusted-R2

รูปที่ 15 ผลการเปรี ยบเทียบของค่าเฉลี่ยของลักษณะทางกายภาพของ
ถนนระหว่างเมืองขอนแก่น,เมืองเวียงจันทน์,เมืองพนมเปญ
จากรู ปที่11พบว่าความเร็ วเฉลี่ยความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ และ
ความต่างของความเร็ ว ของยานพาหนะของเขตเมืองขอนแก่น มีความเร็ ว
สู งกว่าเขตเมืองเวียงจันทน์และเขตเมื องพนมเปญ แต่เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
ข้อ มู ล ของเมื อ งเวี ย งจัน ทน์ แ ลเมื อ งพนมเปญ พบว่ า ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะของเมื อ งพนมเปญมี ค่ า ต่ า กว่ า เมื อ งเวี ย งจัน ทน์ ใ นทุ ก ๆ
ประเภทความเร็ ว และเมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของถนน เขต
เมืองขอนแก่นมีค่าเฉลี่ยของหน้าตัดถนนมากกว่าเขตเมืองเวียงจันทน์และ
เขตเมืองพนมเปญ และเขตเมื องเวี ยงจันทน์มีค่าเฉลี่ ยของลักษณะทาง
กายภาพของถนนค่าน้อยที่สุด สาเหตุที่ความเร็ วของยานพาหนะในเขต
เมืองพนมเปญต่ากว่าเมืองเวียงจันทน์ท้ งั ที่ลกั ษณะทางกายภาพของถนนมี
ค่ า เฉลี่ ย ที่ ก ว้า งกว่ า เนื่ อ งจากในเขตเมื อ งพนมเปญ ผู ้ข ับ ขี่ นิ ย มใช้
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Constant
RW
LS
RS
CF
NL

37.792
2.061
11.984
10.209
-.920
-

0.000
0.000
0.000
0.000
0.010
-

46.140
8.698
5.481
-1.591
2.521

0.70
0.63
หมายเหตุ:Correlation is significant at the 0.05 level
Adjusted-R2

0.000
0.000
0.000
0.000
0.007

0.000
0.000
0.000
0.001
0.040
-

35.515
.768
4.320
4.588
-.885
-

0.70

-.6.065
1.273
6.171
2.848
-

0.005
0.000
0.000
0.048
-

0.61

Coefficient

Δ85th

p-Value

Coefficient

0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
-

0.62

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของรถ
ที่นงั่ ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับลักษณะทางกายภาพของถนน
คือ ความกว้างของหน้าตัดถนนความกว้างของไหล่ทางด้านขวาและความ
กว้างของไหล่ทางด้านซ้าย และความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์ของรถที่นงั่
ส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับลักษณะทางกายภาพของถนน คือ
จานวนของช่ องจราจร ความกว้างของไหล่ทางด้านขวาและความกว้าง
ของไหล่ ทางด้านซ้า ย แต่ ค วามเร็ วของยานพาหนะทั้งสองประเภทมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับจานวนจุดขัดแย้งและมีค่า Adjusted-R2ของรถที่
นัง่ ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ เท่ากับ 0.70 และ 0.63
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลค่ าความเร็ วเฉลี่ ยของยานพาหนะ มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับลักษณะทางกายภาพของถนน คื อ ความกว้าง
ของหน้าตัดถนนความกว้างของไหล่ทางด้านขวาและความกว้างของไหล่
ทางด้านซ้าย แต่ความเร็ วของยานพาหนะทั้งสองประเภทมีความสัมพันธ์
เชิ งลบกับจานวนจุดขัดแย้งและมีค่า Adjusted-R2ของรถที่นงั่ ส่ วนบุคคล
และรถจักรยานยนต์ เท่ากับ 0.70และ 0.62ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความแตกต่างระหว่างความเร็ วเฉลี่ ย
ของยานพาหนะ มี ค วามสัม พันธ์เ ชิ งบวกกับลักษณะทางกายภาพของ
ถนน คือ ความกว้างของหน้าตัดถนน ความกว้างของไหล่ ทางด้านขวา
และความกว้างของไหล่ทางด้านซ้ายและมีค่า Adjusted-R2เท่ากับ 0.83
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลค่าความแตกต่างความเร็ วที่ 85 เปอร์
เซ็นไทล์ของยานพาหนะ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับลักษณะทางกายภาพ
ของถนน คือ ความกว้างของหน้าตัดถนนและความกว้างของไหล่ ท าง
และมีค่า Adjusted-R2เท่ากับ 0.61 และ 0.53

Δavg

p-Value

Coefficient

p-Value

29.322
2.079
10.429
7.397
-.920
-

Difference of speed
Motorcycle

p-Value

Mean speed
Private car

Coefficient

p-Value

Coefficient

p-Value

85th percentile speed
Private car
Motorcycle

Coefficient

Independent
Variables

ตารางที่ 3 แบบจาลองการคาดการณ์ความเร็ วของยานพาหนะ

-7.998
1.550
6.270
-

0.001
0.000
0.000
-

0.53

3.3 การอธิปรายผล
การศึ กษานี้ เป็ นการศึก ษาเกี่ ยวกับการสร้ างแบบจาลองการ
คาดการณ์ความเร็ วของยานพาหนะจากลักษณะทางกายภาพของถนน
โดยจุดความเร็ วในการวิเคราะห์ ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั อื่น[4] และศึกษา
ในช่วงถนนที่มีลกั ษณะเป็ นแนวเส้นตรง ไม่พิจารณาตัวช่วงถนนทางโค้ง
เหมือนงานวิจยั [6] ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าแบบจาลองของค่าความเร็ ว
ที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์และค่าเฉลี่ ยเร็ วของยานพาหนะ มีผลการทานายซึ่ งมี
ค่ า คาดเคลื่ อ นค้อ นข้า งสู ง จึ ง ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ ง านจริ ง แต่
แบบจ าลองของค่ า ความเร็ ว ของรถที่ นั่ง ส่ ว นบุ ค คล มี ค วามแม่ น ย า
มากกว่ า แบบจ าลองของ ผลของค่ า ความแตกต่ า งค่ า ความเร็ วของ
ยานพาหนะและค่าความเร็ วของรถจักรยานยนต์
จากการศึกษาพบว่าแบบจาลองของความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็น
ไทล์ของรถที่นงั่ ส่ วนบุคคล ซึ่งมีตวั แปรตัวต้น คือ ความกว้างของไหล่ทา
งดและความกว้างของหน้าตัดถนน ซึ่ งมีผลของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ D.Dinhและคณะ ในปี ค.ศ.2013[5] และเมื่อนา
แบบจาลองความเร็ วที่ 85 เปอร์ เ ซ็ นไทล์ข องรถที่ นั่งส่ วนบุ คคล นามา
สร้างเป็ นรู ปสมการได้เป็ นสมการที่ 1 ดังนี้
^

PC85th = 37.792+2.061RW+11.984LS+10.209RS-0.920CF (1)
โดย
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RW คือ ค่าความกว้างของหน้าตัดถนน
LS คือ ค่าความกว้างของไหล่ทางด้านซ้าย
RS คือ ค่าความกว้างของไหล่ทางด้านขวา
CFคือ จานวนจุดขัดแย้งต่อกิโลเมตร
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เมื่อนาแบบจาลองของการคาดการณ์ความเร็ วเฉลี่ ยของรถที่ นั่ง
ส่วนบุคคล นามาสร้างเป็ นรู ปสมการได้เป็ นสมการที่ 2 ดังนี้
^

PCavg =29.322+2.079RW+10.429LS+7.397RS-0.920CF

5. ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาต่อไป ควรมีการเก็บจุดความเร็ วของยานพาหนะ
เพิ่มเติมเพื่อการทาขั้นตอนของ Validation และควรมี การเก็บข้อมูลเพิ่ม
ในเขตเมืองของประเทศสมาชิ ก GMSที่เหลื อ อาทิ ประเทศพม่า ประเทศ
จีนและประเทศเวียดนาม.

(2)

โดย

RW คือ ค่าความกว้างของหน้าตัดถนน
LS คือ ค่าความกว้างของไหล่ทางด้านซ้าย
RS คือ ค่าความกว้างของไหล่ทางด้านขวา
CFคือ จานวนจุดขัดแย้งต่อกิโลเมตร
ซึ่ งแบบจ าลองของความเร็ วของรถที่ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะทางกายภาพเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ และ
ความเร็ วเฉลี่ ยของรถที่ นั่งส่ วนบุคคล คือ ความกว้างของไหล่ ทางและ
ความกว้างของตัดหน้าถนน และจานวนจุดขัดแย้ง
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4. สรุป
ผลจากการส ารวจความเร็ วของยานพาหนะของพื้ น ที่
การศึกษาวิเคราะห์จะพบว่าความเร็ วในเขตเมื องขอนแก่นมีค่าเฉลี่ ยของ
ความเร็ ว สู ง กว่า ข้อ มู ล ของเมื อ งอื่ น ๆ และผลทางสถิ ติ ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างความเร็ วของยานพาหนะกับลักษณะทางกายภาพพบว่าความเร็ ว
ที่ เ ป็ นแปรตามจะมี ค วามสัม พันธ์ กบั ความกว้างของหน้าตัดถนน และ
ความกว้างของไหล่ทางมีอิทธิ พลการใช้ความเร็ วให้การขับขี่ยานพาหนะ
ซึ่งความกว้างของหน้าตัดและความกว้างของไหล่ทางในเขตเมืองยิ่งกว้าง
จะมีแนวโน้นว่ายานพาหนะในช่วงถนนนั้นๆจะใช้ความเร็ วสู งตามไป
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาเบื้องต้นกลุ่ มตัวอย่าง
ของจุดความเร็ วที่ ทาการส ารวจแต่ละช่ วงถนนยังค่ อนข้างทาให้ ค วาม
ถู ก ต้อ งของแบบจ าลองไม่ ค่ อ ยดี ถ้า จะน าไปพยากรณ์ ค วามเร็ ว ของ
ยานพาหนะในเขตแต่ แ บบจ าลองที่ ดี ข องงานวิ จ ัย ก็ คื อ การพยากรณ์
ความเร็ วของรถที่นั่งส่ วนบุคคลจากแบบจาลองจะสามารถอธิ บายได้ว่า
สมการนี้ สามารถพยากรณ์ความเร็ วของรถที่รถส่ วนบุคคลในเขตเมื อง
ขอนแก่ น เมื อ งเวี ย งจัน ทน์ และเมื อ งพนมเปญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง 70
เปอร์ เซ็นต์จากชุ ดตัวอย่างข้อมูล ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั กายภาพของถนน
คื อ ความกว้างของไหล่ท างด้านซ้าย ความกว้างของไหล่ ทางด้านขวา
ความกว้างของหน้าตัดถนนซึ่ งจากค่ า Coefficient ตัวแปรทั้งหมดนี้ มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ งบวก และจ านวนจุ ด ขั ด แย้ ง มี ค่ า Coefficientใน
ความสัมพันธ์เชิงลบ และมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญที่ 95
จากงานวิ จ ัย นี้ สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพยากรณ์
ความเร็ วของยานพาหนะในเขตเมืองขอนแก่น เมืองเวียงจันทน์ และเมือง
พนมเปญ ว่า ช่ ว งถนนช่ ว งใดมี ค วามเร็ ว และความแตกต่ า งระหว่ า ง
ความเร็ วเฉลี่ยของยานพาหนะสู งๆ อาจทาให้มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ
มากขึ้น ซึ่ งสามารถทานายและนาไปเสนอแนะเป็ นนโยบายเพื่อเป็ นการ
ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในอนาคตต่อไป
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