10 หลักการ สําหรับการเดินทางที่ยั่งยืนในเมือง
สนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้มีรายได้นอ้ ยในเขตพื้นที่กลางเมือง

การพัฒนาแบบบูรณาการของชุมชนเมืองและการคมนาคมขนส่ง
ให้คุณค่าต่อการอนุรักษ์
องค์ประกอบเมืองเก่า

ให้ความสําคัญกับรูปแบบ
การใช้ประโยชน์พ้น
ื ที่เพื่อผู้เดินทาง
มากกว่ายานพาหนะ

ให้ข้อมูลการจราจร

(การไปถึงที่หมายทันเวลา
ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการจราจร
และข้อมูลจุดจอดรถ)

การพัฒนาการใช้พ้ืนที่แบบผสมผสาน

บังคับใช้กฎจราจร
อย่างเข้มงวด

สร้างลานใน
ชุมชนเมือง
เขตที่อยู่
อาศัย
ที่ปลอดรถ

ลดปัญหา
การจราจรติดขัด

สร้างที่อยู่อาศัยความหนาแน่ นสูง
ใกล้สถานี ขนส่งมวลชน
การพัฒนาศูนย์กลาง
การเดินทางในเมืองหลัก
ของภูมิภาคต่างๆ

้ ที่
การวางแผนโดยคํานึงถึงความหนาแน่นของชุมชนและประโยชน์การใช้สอยของพืน
ประเมินผลกระทบ
ของการคมนาคมขนส่ง
เพื่อการพัฒนาใหม่ๆ

ตระหนักถึงรูปแบบการเดินทาง
โดยการเดินและใช้จักรยาน

ปรับลดความเร็วรถในเขตที่อยู่อาศัย
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน้อยกว่า

จัดให้มีพ้น
ื ที่ทํางาน
ใกล้สถานี ขนส่งมวลชน

เพิม
่ ประสิทธิภาพโครงข่ายถนนและการ

เพิ่มพื้นที่ร้านค้าในสถานี
ขนส่งมวลชนหลัก

การจัดเก็บภาษีหรือ
รายได้เพิ่มเติม
จากสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับประโยชน์จาก
แนวเส้นทางขนส่งมวลชน

จํากัดการขยายตัวของถนนสําหรับรถยนต์

ทางจักรยานยกระดับ

ใช้ประโยชน์
ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อสําคัญ
ที่เอื้อต่อการเดินเท้า
การใช้จักรยาน
และระบบขนส่งสาธารณะ

ส่งเสริมการเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางในเมืองและ
ลดระยะทางการเดินทางโดยที่ต้องใช้เส้นทางอ้อม

จัดให้มีพ้น
ื ที่จอดจักรยาน
ในสถานี ขนส่งมวลชน

สร้างโครงข่ายเส้นทางจักรยานที่เชื่อมต่อกัน
เพื่อใช้เดินทางในเมือง
มาตรฐานการออกแบบระดับสูงสําหรับทางเท้า ทางจักรยาน
และถนน

้ ทีต
่ ามแนวขนส่งมวลชนในเมือง
การพัฒนาพืน

บริการให้เช่า
จักรยาน
สาธารณะ

กําจัดสิ่งกีดขวาง
สําหรับคนเดินเท้า

กําหนดพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่ นตํ่า
ให้เชื่อมต่อกับเส้นทางจักรยาน
ปรับปรุงบริการรถโดยสารสาธารณะ
จากตัวชี้วัดคุณภาพของการให้บริการ

ระบบจําหน่ ายตั๋วโดยสาร
ที่ใช้งานง่ายและราคายุติธรรม

การซ่อมแซม
รถโดยสารประจําทาง

แต่งตั้งที่ปรึกษา
ด้านทางเดินเท้าและทางจักรยาน
ในหน่ วยงานที่ดูแลด้านการจราจร

พื้นที่สําหรับทางเดินเท้า

ก่อตั้งหน่ วยงานกลางดูแลระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองเพื่อบูรณาการตารางเดินรถ
ราคาและตั๋วโดยสาร

การบริการของแท๊กซี่
ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

ช่องทางเฉพาะสําหรับจักรยาน
การเก็บค่าธรรมเนี ยมการใช้ถนน
ตามระยะทาง

เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนเดินทางและผู้ใช้จักรยานในแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร

Taxi

การทํางานทางไกลและชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น

ตั๋วโดยสารสวัสดิการ

ส่งเสริมการเดินและการใช้จก
ั รยาน
ศูนย์กลางกระจายสินค้า
ในเมือง

การดําเนินการปรับปรุงบริการขนส่งสาธารณะ

มาตรการสร้างแรง
จูงใจในการเดินทาง
โดยจักรยานหรือ
ระบบขนส่งสาธารณะ

สร้างแรงจูงใจในการลดการใช้ยานพาหนะ
ส่วนบุคคลด้วยมาตรการทางการเงิน

Taxi

BRT

นโยบายการเก็บค่าที่จอดรถของบริษัทต่างๆ

โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับระบบราง

8pm–5am

BRT

ส่งเสริมการบูรณาการ
บริการรถยนต์ให้เช่ากับระบบขนส่งสาธารณะ

Congestion
Charging

ZONE

โครงสร้างการเชื่อมต่อรูปแบบ
การเดินทางที่สะดวกสบาย

ZONE

การออกนโยบายเพื่อลดปริมาณการเดินทาง

Taxi
Share

Share

การควบคุมการใช้ยานพาหนะ
การให้เงินชดเชยสําหรับยานพาหนะ
ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและ
การเก็บค่าธรรมเนี ยมยานพาหนะ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

กําหนดกฎระเบียบการจอดรถ เช่น
ข้อกําหนดปริมาณการจอดรถ

การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการจอดรถ

อัตราภาษีเชื้อเพลิง
ที่เหมาะสม

การตรวจเช็คและบํารุงรักษารถ
บังคับใช้กฎระเบียบ
ในการจอดรถ

P

20
35

จํากัดระยะเวลาของ
การจอดรถ

การจัดการปริมาณ
ที่จอดรถ

มาตรการกําจัดซากรถและ
การซ่อมบํารุงยานพาหนะ

การซ่อมแซม
ยานพาหนะ

โครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
พลังงานสะอาด
พื้นที่การจราจร
ที่มีมลภาวะตํ่า

ส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด

ZONE

สัญลักษณ์ที่ชัดเจนสําหรับที่จอดรถบนถนน

ปั๊ มนํ้ ามัน

ข้อมูลการจอดรถ

้ ทีจ่ อดรถ
การจัดการพืน
สนับสนุนการใช้สินค้าท้องถิ่น
(เพื่อลดการขนส่ง)

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
อนุญาตให้นักพัฒนาแอฟพลิเคชั่น
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

กิจกรรมทางการตลาด
เพื่อเชิญชวน
ให้ใช้จักรยาน
faster
healthier
sustainable

ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

การจัดซื้อยานพาหนะ
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานสูง

ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะสะอาด

รางวัลสําหรับบริษัทที่
ส่งเสริมการใช้จักรยาน

ระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมและ
สะดวกสบาย

ระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยม
และสะดวกสบาย

กิจกรรมเชิญชวนให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีข้ึน

ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการในท้องถิ่น

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ก่อตั้งหน่ วยงานรับผิดชอบด้าน
การขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน

- บูรณาการหน่ วยงานด้านการวางผังเมือง
กับการวางแผนการคมคมขนส่ง
- พันธมิตรระบบขนส่งสาธารณะ
- ส่งเสริมให้พลเมืองจัดตั้ง NGOs
- สมาพันธ์ผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

บูรณาการภาคการขนส่งเข้ากับ
แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

CLIMATE
PLAN

T
TRANSPOR

ติดตามการดําเนิ นงาน
และผลการดําเนิ นงานของมาตรการต่างๆ

พัฒนา ดําเนิ นการ และประชาสัมพันธ์
แผนงานด้านการขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน
ที่ครอบคลุมทุกด้าน
SUMP

โครงการยานพาหนะสาธารณะให้เช่า

จัดการความท้าทายอย่างครอบคลุม

่ สาร
กลยุทธ์ดา้ นการสือ
ระบบการขนส่งที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเมือง
เนื่ องจากเป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงงาน การศึกษา และการดูแลสุขภาพ
ผู้คนจํานวนมากต้องทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพอันเนื่ องมาจากควันพิษ และมลพิษทางเสียง
รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัดทําให้คนต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ซ่งึ ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ระบบการขนส่งในเมืองที่พ่งึ พารถยนต์ต้องใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิงเป็นจํานวนมหาศาล ซึ่งหมายถึง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจํานวนมาก อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความเสียหายอย่างมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มคนเดินเท้าและคนที่ปั่นจักรยาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้นอ้ ยจํานวนมากในชุมชนเมือง

Environment

ยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้บริการการขนส่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่ องจากพวกเขาไม่สามารถ
เป็นเจ้าของรถยนต์ และต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะที่มีจํากัด รวมทั้งความไม่สะดวกในการใช้ทางเท้า
หรือทางจักรยาน
แนวทางในการเดินทางในเมืองที่ยั่งยืนสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคสั้นๆ “เคลื่อนย้ายคน ไม่ใช่รถยนต์”
เป้าหมายคือการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ได้แก่
ระบบขนส่งสาธารณะ การเดินเท้า และการใช้จักรยาน
ดังนั้นเราสนับสนุนประเทศสมาชิกและเมืองที่เข้าร่วมโครงการในการกําหนดนโยบายสําหรับการเดินทางในเมืองที่ยั่งยืน
รวมทั้งดําเนิ นการมาตรการต่างๆ เช่น รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) โครงข่ายทางจักรยาน

มาตรการการจัดการความต้องการในการเดินทาง (Transport Demand Management: TDM)
โครงการการขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable Urban Transport Project: SUTP) ดําเนิ นการโดย
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
แห่งสมาพันธรัฐเยอรมัน ได้รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการเป็นปฏิบัติท่เี ป็นเลิศ (Best practice)
สําหรับการขนส่งที่ยั่งยืนในเมือง และเผยแพร่ทาง www.sutp.org อย่างต่อเนื่ อง
แผนภาพนี้ แสดงมาตรการด้านการขนส่งที่ยั่งยืนในเมืองที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เมืองมีความน่ าอยู่มากขึ้น
ติดต่อ: transport@giz.de

ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประเมินและพิจารณามาตรการต่างๆ

