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ความทาทายของระบบขนสงและการใชท่ีดินในความทาทายของระบบขนสงและการใชท่ีดินใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักด์ิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นโยบายในปจจุบันนําไปสูอนาคตที่นโยบายในปจจุบันนําไปสูอนาคตที่
ย่ังยืนหรือหายนะย่ังยืนหรือหายนะ??

Source: “Limits to Growth: the 30-Year Update”
Meadows et al. (2004)

• การเติบโตของ GDP เทียบกับ  ทรัพยากรที่ถูกใช และ มลพิษท่ีโปรดปลอย

• คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือแยลง

เนื้อหาการบรรยายเนื้อหาการบรรยาย

• ความแตกตางระหวางเอเชียและยุโรป

• ความแตกตางระหวางประเทศในเอเชีย

• การดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมา?

• อะไรคือส่ิงกีดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน?

• ความทาทายของการพัฒนาท่ียั่งยืน

เอเชียและยุโรปเอเชียและยุโรป
• เปาหมาย

– การพัฒนาท่ีย่ังยืน

• สิ่งกีดขวาง
– การเมืองและวัฒนธรรม
– กฎหมายและองคกร 
– การเงิน
– การปฏิบัติและเทคโนโลยี

• ปญหา
– การจราจรติดขัด
– ปญหาตอสิ่งแวดลอม
– อุบัติเหตุ

เหมือนกัน แตระดับ
ความใสใจตางกัน

เหมือนกัน แตขนาด
ตางกัน

เหมือนกัน แตขนาด
ตางกัน

การจราจรติดขัดการจราจรติดขัด

Bangkok Vienna

การใชพื้นที่สาธารณะการใชพื้นที่สาธารณะ

Asia Europe
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ถนนคนเดินถนนคนเดินAsia Europe สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินเทาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินเทา

Asia Europe

การจัดสรรพื้นที่สําหรับการเดินทางตางๆการจัดสรรพื้นที่สําหรับการเดินทางตางๆAsia Europe

การขัดแยงกันระหวางรูปแบบการเดินทางการขัดแยงกันระหวางรูปแบบการเดินทาง

Good design, 
no confliction

Confliction is common 
in SE Asia

Asia Europe

10%7,40030.50.91%62ไทย 

37%2,50024.91.30%82.7เวียดนาม

17%27,70038.70.29%60.3สหราชอาณาจักร 
3.9%30,000400.14%8.2ออสเตรีย 

40%1,70018.62.44%6.1ลาว
36%1,70019.51.80%13.4กัมพูชา 

ประชากรต่ํา
กวาเสนความ
ยากจน (%)

GDP ตอ
ประชากร 
(US-$)

อายุกลาง 
(ป)

อัตราการ
เติบโตของ
ประชากร

ประชากร 
(ลานคน)ประเทศ

ความแตกตางระหวางประเทศความแตกตางระหวางประเทศ ความแตกตางระหวางขนาดของเมืองความแตกตางระหวางขนาดของเมือง

ปญหาสามารถ
ควบคุมได

ปญหาหนักมาก

มีปญหา

(กําลังขยายตัว)

ปญหามีบาง

• มีการพัฒนาท่ีดี เชน สิงคโปร

• มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมาก

(เมืองขนาดใหญตางๆ เชน ใน ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟลิปน และ เวียดนาม)

• มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานปานกลาง

(เมืองขนาดกลาง)

• มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมมากนัก

(เมืองขนาดเล็ก)
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ความตางของสถานการณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตความตางของสถานการณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

Bangkok

Jakarta

Hanoi

Vientiane

ยุทธยุทธศาสตรตางกันในการแกไขปญหาศาสตรตางกันในการแกไขปญหา

• เมืองใหญ - วางแผนเพื่อลดปญหา

• เมืองขนาดกลาง - วางแผนเพื่อควบคุมปญหา

• เมืองขนาดเล็ก - วางแผนเพื่อปองกันปญหา

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร

การดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมาการดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมา??

• ชวง 20 ปท่ีผานมา มีการกอสรางถนนเพิ่มขึ้นอยางมากกมาย

• การวางแผนขึ้นกับ อัตราการไหล เทียบกับ ความจุ และ 
ระดับการบริการ ดังนั้น ถนนถูกสรางเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เพื่อ
รักษาระดับการบริการท่ีดี

พื้นที่บริการของรถไฟ
(ความยาว 23 + 20 กม.)

พื้นที่บริการของทางดวน
ความยาว > 200 กม.

Bangkok

แรกเริ่มของแรกเริ่มของ
ทางดวนทางดวน
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จุดสุดทายของจุดสุดทายของ
ทางดวนทางดวน

ผลกระทบทางออมของทางดวนผลกระทบทางออมของทางดวน

การปดตัวของธุรกิจขนาดเล็กท่ีอยูในเมือง

การดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมาการดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมา??

• ชวง 20 ปท่ีผานมา มีการกอสรางถนนเพิ่มขึ้นอยางมากกมาย

• การวางแผนขึ้นกับ อัตราการไหล เทียบกับ ความจุ และ ระดับการ
บริการ ดังนั้น ถนนถูกสรางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรักษาระดับการ
บริการที่ดี

• การขนสงสาธารณะ การเดินเทา และ การใชรถจักรยาน มีการ
ปรับปรุงชามาก (หรือ ไมมีการปรับปรุง) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
บริการรถโดยสารประจําทาง

การบริการที่ไมเหมาะสมของรถขนสงสาธารณะการบริการที่ไมเหมาะสมของรถขนสงสาธารณะ

ไมไดแยไปซะทั่งหมดไมไดแยไปซะทั่งหมด

METRO

ใหม สะอาด และ ใชงาย

เขาถึงงาย

ขอมูลดี (ท้ังไทย และ อังกฤษ)

การเขาคิวขึ้นและลง
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การดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมาการดําเนินการอะไรที่กระทําในชวงที่ผานมา??
• ชวง 20 ปที่ผานมา มีการกอสรางถนนเพิ่มขึ้นอยางมากกมาย
• การวางแผนขึ้นกับ อัตราการไหล เทียบกับ ความจุ และ ระดับการบริการ 

ดังนั้น ถนนถูกสรางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือรักษาระดับการบริการที่ดี
• การขนสงสาธารณะ การเดินเทา และ การใชรถจักรยาน มีการปรับปรุง

ชามาก (หรือ ไมมีการปรับปรุง) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริการรถ
โดยสารประจําทาง

• มาตรการควบคุมการใชรถ (เชน คาจอดรถ คาใชถนน ภาษีนํ้ามัน) 
ไมมีการนํามาใช

• ในทางตรงขาม บางครั้ง มีการอุดหนุนราคาน้ํามันและคาใชทางดวน 
เห็นไดวา สิ่งท่ีดําเนินการเหลานี้ เปนการผลักดันใหมีการครอบครอง
และใชรถมากขึ้น

อะไรคือสิ่งกีดขวางการพฒันาที่ย่ังยืนอะไรคือสิ่งกีดขวางการพฒันาที่ย่ังยืน??

ขอกีดขวางทางการเมือง

ขอกีดขวางทาง
กฎหมายและ
องคกร 

ขอกีดขวางทาง
การเงิน

ขอกีดขวางทางการ
ปฏิบัติและเทคโนโลยี

การดําเนินการที่ 
“ผิด”

ทัศนคติและพฤติกรรม
การใชรถที่ไมเหมาะสม

> 20 ป

วัฏจักรแหงการดําเนินการที่ “ผิด”

ความทาทายของการพัฒนาที่ยั่งยืนความทาทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ในยุโรป ไมใชทุกอยางดําเนินการถูกตองท้ังหมด แตก็มีตัวอยางที่ดี

จํานวนมาก
• การวางแผนไมมีปญหาทางเทคนิค
• ไมมีปญหาทางการเงินในการดําเนินการที่ถูกตอง (เชน การจัดสรร

พื้นท่ีสําหรับการเดินทางตางๆ ใหเหมาะสม ซึ่งถูกกวาการสรางทาง
ดวนมาก)

• มีความเปนไปไดท่ีจะขจัดสิ่งกีดขวางดานกฎหมายและองคกร 
การเงิน และ เทคโนโลยี

แต

• เราจะขจัดปญหาทางการเมืองอยางไร?

ตัวอยางปญหาทางการเมืองตัวอยางปญหาทางการเมือง

Underground

Monorail

Sky Train

BRT

เราควรเลือกเราควรเลือก
ระบบใดระบบใด??

ประเด็นทางเทคนิค

หรือ

ทางการเมือง

สรุปสรุป

• นโยบายในปจจุบันนําไปสูอนาคตที่ยั่งยืนหรือหายนะ?

• เราจะกําหนดนโยบายที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได
อยางไร?

• เราจะขจัดสิ่งกีดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางไร?


