
โครงการศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายผู้ใชท้าง
(ROAD USER COST: RUC)

ก าหนดการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้จากการศึกษา ครั้งที่ 4
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รศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล

• ส านักแผนงาน กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม
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ขอบเขตของงานมูลค่าเวลาในการเดินทาง

• ศึกษา และก าหนดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเวลาในการเดินทาง (VOT) และออกแบบ
มาตรฐานการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง (VOT) ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้กับงานของ
กรมทางหลวงและสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

• ออกแบบวิธีการส ารวจจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมนี้ตามแนวทาง
ปฏิบัติทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสากล 

• ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิส าหรับการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์มูลค่าเวลาใน
การเดินทาง (VOT) รวมถึงวิเคราะห์ค่าพารามิเตอรต์่างๆ ที่จ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองหรือเครื่องมือ
ที่เป็นที่ยอมรับในสากล

• วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลฐาน (Baseline) ของมูลค่าเวลาในการเดินทางของปีปัจจุบัน พร้อมทั้ง
จัดท าแนวทางและด าเนินการปรับแก้ค่าตัวแปรต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงแนวทาง
การประมาณการมูลค่าเวลาในการเดินทางของปีอนาคต
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กรอบการศึกษามูลค่าของเวลา

บทความต่างประเทศ
งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

การแบ่งประเภทผู้ใช้ทางที่มีมูลค่าเวลาต่างการ
การวิเคราะห์ร่วมกับค่าการจราจรจากแบบจ าลอง

การออกแบบแบบส ารวจข้อมูล
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
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ตัวอย่างงานศึกษา VOT ในต่างประเทศ
งานศึกษา ลักษณะของข้อมูล ค่าประมาณ VOT

Becker, 1965 ร้อยละ 40 ของรายได้

Beesley, 1965 ส ารวจข้อมูลจากพนักงานราชการในกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร

ร้อยละ 31-50 ของรายได้

Lisco, 1967 ร้อยละ 20-51 ของรายได้

Miller, 1989 ส ารวจแบบจ าลองทางเลือกเส้นทางในการเดินทาง ร้อยละ 60 ของรายได้สุทธิ (ค่าเฉลี่ย)

Small, 1992 วิเคราะห์มูลค่าจากแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการ
เดินทาง

ร้อยละ 20-100 ของรายได้สุทธิ
ค่าเฉลี่ยท่ีเหมาะสม คือ ร้อยละ 50

Waters, 1992 ข้อมูลการเดินทางจากรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา ร้อยละ 50-100 ของรายได้เฉลี่ย ส าหรับการเดินทางส่วนตัว, 
ขึ้นกับระดับการให้บริการ;  
ร้อยละ 120-170 ของรายได้เฉลี่ย ส าหรับการเดินทางเพ่ือ
การค้า, ขึ้นกับระดับการให้บริการ;  

Waters, 1996 ศึกษาจากข้อมูล 15 รูปแบบการเดินทาง ในอเมริกาเหนือ ร้อยละ 40-50 ของรายได้หลังหักภาษี (เฉลี่ย: ร้อยละ 59
หลังหักภาษี; ค่ากลาง: ร้อยละ 42 ของรายได)้ 

Calfee and Winston, 
1998 

ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในประเทศ
ครอบคลุมการเดินทางจากแต่ละเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ร้อยละ 14-26 ของรายได้สุทธ;ิ ร้อยละ 19 ของรายได้ -
ค่าเฉลี่ย ค่าประมาณ
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ตัวอย่างงานศึกษา VOT ในต่างประเทศ

งานศึกษา ลักษณะของข้อมูล ค่าประมาณ VOT

Small and Yan, 
2001 

ข้อมูลจากผู้เดินทางประจ าใน SR91 แคลิฟอร์เนีย ค่าเฉลี่ย VOT เท่ากับ $22.87/hour คิดเป็น ร้อยละ 72 ของรายได้
ของกลุ่มตัวอย่าง

Brownstone 
and Small, 
2003 

ข้อมูลการเดินทางจากช่องทางพิเศษ ETC ในเซาเทิร์น
แคลิฟอร์เนีย (SR‐91 and I‐15 )

ค่า VOT ท่ีประหยัดได้ของการเดินทางในช่วงเช้า เท่ากับ $20‐$40 
per hour หรือคิดเป็น ร้อยละ 50-90 ของรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง

USDOT, 2003 ประมาณจากข้อมูลหลายแหล่ง ร้อยละ 50-120 ของรายได้ ขึ้นกับประเภทของการเดินทาง โดย คิด
เป็น ร้อยละ 50 ของรายได้ส าหรับการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว และ
ร้อยละ 100 ของรายได้ ส าหรับการเดินทางเพื่อการท างาน

Small, Winston 
and Yan, 2005 

การเดินทางจาก SR‐91 ในพื้นท่ีมหานคร ลอสแอนเจลิส 
(CA), รวบรวมข้อมูล 10 เดือน ระหว่างปี 1999-2000

ค่ากลางเท่ากับ $21.46/hour หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้

Tseng, Ubbels
and Verhoef, 
2005 

ข้อมูลของผู้ที่ขับรถไปท างาน 2-3 วัน ต่อสัปดาห์
(รวบรวมในปี 2004)

ค่าเฉลี่ยส าหรับผู้เดินทางทุกประเภท เท่ากับ 10 Euros/hour 
(ประมาณ $12.10/hour) 

Litman, 2007 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต ร้อยละ 25-50 ของรายได้ส าหรับการเดินทางส่วนตัว
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ตัวอย่างงานศึกษา VOT ในต่างประเทศ
รัฐบริติชโคลัมเบีย (William Waters ,1992)

US Department of Transportation (2011)
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ตัวอย่างงานศึกษา VOT ในต่างประเทศ
New Zealand (Transfund, 1998)

ประเทศเยอรมัน (Cirillo And Axhausen, 2006)



9

ตัวอย่างงานศึกษา VOT ในต่างประเทศ
The World bank (Kenneth Gwilliam, 1997)

ประเทศบังคลาเทศ (I.T. Transport , 2002)
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ค่าแนะน าในต่างประเทศ

ที่มา : US DOT, The Value of Travel Time Savings: Departmental 
Guidance for Conducting Economic Evaluations Revision 2 (2014 Update) 
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ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าเวลาในการเดินทางในต่างประเทศ

ตัวบุคคล

รายได้

เพศ อายุ

วัตถุประสงค์
การเดินทาง

รูปแบบการ
เดินทาง

รถส่วนตัว 
รถสาธารณะ

ทางบก ทางราง 
ทางอากาศ

สภาพการเดินทาง

ความแออัด
บนรถ

การจราจร
ติดขัด

ระยะทาง
ใกล-้ไกล

ระยะเวลา
เดินทาง
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งานศึกษาในประเทศไทย
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งานศึกษาในประเทศไทย



14

ความหลากหลายของมูลค่าของเวลา
จากงานศึกษาในประเทศที่ผ่านมา

2544 2551 2552 2553 2555 2557 2558

Bang Pa-In – Nakhon 
Ratchasima

26.21

ตัวอย่างส าหรับ VOT – Baht per PCU-HOUR for PC≤7

แม่น้ าโกลก 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

25.47

Ban pa-in Nakornsawan
25.47

105 ตอนตาก-อ.แม่สอด
50.56

อ าเภอดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์ 1080 ตอน บ้านปอน
-บ้านปางหก-ห้วยโก๋น

26.21 22.84
1339 อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

-อ.นาหมื่น จ.น่าน
PATTAYA

-MAP TA PHUT
63.85 84.45

สายนครปฐม-ชะอ า
86.43

ทางเลี่ยงเมืองกระบี่
27.46

ทางเลี่ยงเมืองล าปาง
103.51

ทางหลวง 81
กับทางหลวง 4

43.93

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ฉะเชิงเทรา

84.47

ถนนบรมราชชนนี
77.26
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การวิเคราะห์
มูลค่าของเวลา
ในประเทศไทย

ที่มา:แผนแมบ่ทการพฒันาโครงขา่ยทางหลวง 

จงัหวดัภเูก็ต, 2554
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เปรียบเทียบ VOT ในประเทศ และตา่งประเทศ

ตัวบุคคล

รายได้

เพศ อายุ

วัตถุประสงค์
การเดินทาง

รูปแบบการ
เดินทาง

รถส่วนตัว 
รถสาธารณะ

ทางบก ทางราง 
ทางอากาศ

สภาพการเดินทาง

ความแออัด
บนรถ

การจราจร
ติดขัด

ระยะทาง
ใกล-้ไกล

ระยะเวลา
เดินทาง

พิจารณาในงานศึกษา

ไม่พิจารณาในงานศึกษา
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• ต้นทางของผู้ใช้ทาง • ส านักงานสถิติ
• การสัมภาษณ์

• ชั่วโมงการท างาน • ส านักงานสถิติ
• การสัมภาษณ์

• พารามิเตอร์ปรับเทียบ • งานวิจัย*
• การสัมภาษณ์Mode Trip

รถยนต์ส่วนตัว เพื่อท างาน

รถสาธารณะ อื่นๆ

• จ านวนคนในรถ • การสัมภาษณ์

• PCE factor • งานวิจัย**
• กรมทางหลวง***
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มูลค่าของเวลา (Value of Time)

เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ
ประเมินโครงการด้านการขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐาน

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประโยชน์จากการประหยัด
ได้ของเวลาในการเดินทางอาจคิดเป็นสัดส่วนมากถึง
ร้อยละ 80 ของประโยชน์ของผู้ใช้ทั้งหมด

Time 
Saving
80%

Other
20%

BENEFIT

Cost
Time

Life
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แนวคิดการประเมินมูลค่าเวลา

พิจารณาทางเลือกสถานการณ์ต่อไปน้ี

• ท่านจะเลือกเดินทางไปประเทศอังกฤษโดยการบินไทย (บินตรง) หรือ
Emirates ที่ค่าโดยสารถูกกว่าแต่ต้องต่อเครื่องที่ดูไบ

• ท่านจะยอมจ่ายเงิน 500 บาทหรือไม่ เพื่อจ้างพนักงานช่วยท าความ
สะอาดบ้าน โดยสามารถแลกกับเวลาพักผ่อน 2 ชั่วโมง ในช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์

• ท่านจะยอมจ่ายเงินแพงกว่าเพ่ือซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน หรือ
ยอมขับรถออกไป 10 นาที เพื่อซื้อสินค้าเดียวกันที่ราคาถูกกว่า
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แนวคิดการประเมินมูลค่าเวลา

รูปแบบการเดินทาง
ที่เร็วแต่แพง

รูปแบบการเดินทาง
ที่ถูกแต่ช้ากว่า

เส้นทางที่สั้นกว่า 
แต่มีการเก็บค่าผ่าน

ทาง

เส้นทางที่ยาวกว่า 
แต่ไม่มีการเก็บค่า

ผ่านทาง
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การคาดการณม์ูลค่าของเวลา

มูลค่าของเวลาในการการเดินทางต่อบุคคล 
โดยทั่วไปมีค่าประมาณร้อยละ 25 ถึง 50 ของรายได้เฉลี่ย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น เช่น ข้อมูลประชากรศาตร์ของ
ผู้เดินทาง และลักษณะของการเดินทาง

ในหลายงานวิจัยได้วิเคราะห์ และทดสอบเพื่อประมาณมูลค่า
ของเวลาในการเดินทางจากข้อมูลเชิงคุณภาพ 
>> วัตถุประสงค์การเดินทาง (ธุรกิจ หรือส่วนตัว)
>> ประเภทของผู้เดินทาง 

(ผู้ขับขี่ ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ ผูเ้ดินทางที่เป็นเด็ก) 
>> รูปแบบการเดินทาง 

(รถยนต์ รถโดยสาร รถจักรยาน การเดิน) 
>> สถานการณ์ในการเดินทาง (ระดับการให้บริการ)

อาชีพ ก อาชีพ ข

รถ A รถ B

เส้นทาง 1 เส้นทาง 2

25

50

75

50

มูลค่าของเวลาในการเดินทางเทียบเท่าร้อยละของรายได้
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คุณลักษณะของ Value of Time Savings

• วัตถุประสงค์การเดินทาง (เพื่อการท างาน หรือไม่ใช่เพื่อการท างาน)

• การเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการท างาน
o วัตถุประสงค์การเดินทาง (เส้นทางประจ า การจับจ่ายใช้สอย การพักผ่อน)

o รายได้ของผู้เดินทาง

o ลักษณะทางเศรษฐสังคม เช่น อาชีพ 

o ระยะทางในการเดินทาง (ระยะทางยาว ระยะทางสั้น)

o สถานการณ์ในขณะเดินทาง (การจราจรติดขัด)  

• รูปแบบการเดินทาง (รถโดยสาร รถไฟ รถยนต์ส่วนตัว (ผู้ขับ ผู้โดยสาร))

• การขนส่งคน หรือการขนส่งสินค้า

• ความแตกต่างของเวลาในการเดินทาง

ท่ีมา: Transport Note No. TRN-15 
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วิธีการคาดการณ์ การวิเคราะห์มูลค่าเวลาอย่างง่าย

• Exchange Plot
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ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ Exchange Plot

ที่มา: Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming. Kumares C. Sinha, Samuel Labi, Wiley, 2007.
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Exchange Plot

ที่มา: Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming. Kumares C. Sinha, Samuel Labi, Wiley, 2007.
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ตัวอย่างการค านวณ
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ตัวอย่างการค านวณ
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ตัวอย่างการค านวณ
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ตัวอย่างการค านวณ

VOT

VOT
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ตัวอย่างการค านวณ

10×VOT
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ผลประโยชน์จากการประหยัดได้ของเวลา



3434
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ตัวอย่างการค านวณ

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางและการน าไปประยุกต์ใช้งาน
• การจัดเตรียมข้อมูลระยะเวลาที่ยานพาหนะเดินทางบนสายทาง (VHT) 

ส าหรับการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง
• การจัดเตรียมข้อมูลในจากการส ารวจในพื้นที่ศึกษา
• การค านวณมูลค่าเวลาในการเดินทางของผู้ใช้ทาง
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INDEX
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กรณีการวิเคราะห์ มูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ ลักษณะโครงการ ยานพาหนะ
วัตถุประสงค์
การเดินทาง

ทางหลวง

1 ทางหลวงทั่วไป
ในพ้ืนที่ทั่วไป

รถยนต์ส่วนบุคคล
• รถจักรยานยนต์
• รถยนต์ส่วนบุคคล

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ที่นั่ง
• รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง
รถโดยสารสาธารณะ
• รถโดยสารขนาดเล็ก
• รถโดยสารขนาดกลาง
• รถโดยสารขนาดใหญ่

• ท างาน
• ไม่ได้ท างาน

• ทั่วไป

2 ทางหลวงทั่วไป 
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว

• ท างาน
• ท่องเที่ยว
• ธุระส่วนตัว (อื่นๆ)

3 แยกประเภททางหลวง 
ในพ้ืนที่ทั่วไป

• ท างาน
• ไม่ได้ท างาน

• ในเมือง
• ระหว่างเมือง/

Motorway4 แยกประเภททางหลวง 
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว

• ท างาน
• ท่องเที่ยว
• ธุระส่วนตัว (อื่นๆ)
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ค่าปรับแก้มูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ 1
โครงการทั่วไปที่ไม่ได้แยกประเภททางหลวง ในพื้นที่ทั่วไป โดยแยกลักษณะการเดินทางออกเป็น ยานพาหนะ 6 ประเภท 
(รถยนต์ส่วนตัว 3 ประเภท รถโดยสารสาธารณะ 3 ประเภท) 2 วัตถุประสงค์การเดินทาง และ 1 ประเภททางหลวง

วัตถุประสงค์การเดินทาง รถส่วนตัว รถสาธารณะ
ท างาน 80 80
ไม่ได้ท างาน 50 80
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ค่าปรับแก้มูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ 2
โครงการทั่วไปที่ไม่ได้แยกประเภททางหลวง ในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว โดยแยกลักษณะการเดินทางออกเป็น ยานพาหนะ 6 
ประเภท (รถยนต์ส่วนตัว 3 ประเภท รถโดยสารสาธารณะ 3 ประเภท) 3 วัตถุประสงค์การเดินทาง และ 1 ประเภททางหลวง 

วัตถุประสงค์การเดินทาง รถส่วนตัว รถสาธารณะ
ท างาน 80 80
ท่องเที่ยว 50 75
ธุระส่วนตัว (อื่นๆ) 60 80
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ค่าปรับแก้มูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ 3
โครงการแยกประเภททางหลวง (ทางหลวงในเขตเมือง และทางหลวงระหว่างเมือง/Motorway) ในพื้นที่ทั่วไป โดยแยกลักษณะ
การเดินทางออกเป็น ยานพาหนะ 6 ประเภท (รถยนต์ส่วนตัว 3 ประเภท รถโดยสารสาธารณะ 3 ประเภท) 2 วัตถุประสงค์
การเดินทาง และ 2 ประเภททางหลวง 

วัตถุประสงค์การเดินทาง
ในเขตเมือง ระหว่างเมือง

รถส่วนตัว รถสาธารณะ รถส่วนตัว รถสาธารณะ
ท างาน 60 60 100 100
ไม่ได้ท างาน 50 55 60 100
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ค่าปรับแก้มูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ 4
โครงการแยกประเภททางหลวง (ทางหลวงในเขตเมือง และทางหลวงระหว่างเมือง/Motorway) ในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
โดยแยกลักษณะการเดินทางออกเป็น ยานพาหนะ 6 ประเภท (รถยนต์ส่วนตัว 3 ประเภท รถโดยสารสาธารณะ 3 ประเภท) 
3 วัตถุประสงค์การเดินทาง และ 2 ประเภททางหลวง 

วัตถุประสงค์การเดินทาง
ในเขตเมือง ระหว่างเมือง

รถส่วนตัว รถสาธารณะ รถส่วนตัว รถสาธารณะ
ท างาน 60 60 100 100
ท่องเที่ยว 50 50 50 100
ธุระส่วนตัว (อื่นๆ) 50 60 70 100
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แนวทางการค านวณมูลค่าเวลาในการเดินทาง (VOT unit)

VOT unit (บาท/คัน)

จ านวนผู้เดินทาง 
(คน/คัน)

มูลค่าเวลาของผูเ้ดินทาง 
(บาท/คน)

รายได้ (บาท/ชม.)

รายได้ต่อเดือน

จ านวนช่ัวโมงท างาน

จ านวนสัปดาห์ท างาน

ค่าปรับแก้ตาม
สถานการณ์การเดินทาง

วัตถุประสงค์
การเดินทาง

เส้นทางในการเดินทาง
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ตัวอย่างการค านวณมูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ 1
โครงการทั่วไปที่ไม่ได้แยกประเภททางหลวง ในพื้นที่ทั่วไป โดยแยกลักษณะการเดินทางออกเป็น ยานพาหนะ 6 ประเภท 
(รถยนต์ส่วนตัว 3 ประเภท รถโดยสารสาธารณะ 3 ประเภท) 2 วัตถุประสงค์การเดินทาง และ 1 ประเภททางหลวง

วัตถุประสงค์การเดินทาง รถส่วนตัว รถสาธารณะ
ท างาน 80 80
ท่องเที่ยว 50 80
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รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของผูใ้ช้ทาง



45

การค านวณมูลค่าเวลาในการเดินทาง

รูปแบบการเดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง
รายได้เฉลี่ย 

(บาท/ชั่วโมง)
ค่าปรับแก้
(ร้อยละ)

มูลค่าเวลาในการเดินทาง 
(บาท/ชั่วโมง)

รถส่วนตัว ท างาน 106.67 80 85.34
รถส่วนตัว ไม่ได้ท างาน 106.67 50 53.34

รถสาธารณะ ท างาน 80 80 64.00
รถสาธารณะ ไม่ได้ท างาน 80 80 64.00



46

การค านวณมูลค่าเวลาในการเดินทาง

รูปแบบการเดินทาง
วัตถุประสงค์
การเดินทาง

มูลค่าเวลา
ของผู้ใช้ทาง 

(บาท/ชั่วโมง-คน)

จ านวน
ผู้เดินทางเฉลี่ย (คน)

มูลค่าเวลา
ของยานพาหนะ 

(บาท/ชั่วโมง-คัน)
รถจักรยานยนต์ ท างาน 85.34 1.20 102.40 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ท างาน 85.34 1.98 168.97 
รถยนต์น่ังส่วนบุคคล เกิน 7 คน ท างาน 85.34 3.97 338.78 
รถจักรยานยนต์ ไม่ได้ท างาน 53.34 1.20 64.00 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ไม่ได้ท างาน 53.34 1.98 105.60 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ไม่ได้ท างาน 53.34 3.97 211.74 
รถโดยสารขนาดเล็ก ท างาน 64.00 6.70 428.80 
รถโดยสารขนาดกลาง ท างาน 64.00 12.65 809.60 
รถโดยสารขนาดใหญ่ ท างาน 64.00 22.05 1,411.20 
รถโดยสารขนาดเล็ก ไม่ได้ท างาน 64.00 6.7 428.80 
รถโดยสารขนาดกลาง ไม่ได้ท างาน 64.00 12.65 809.60 
รถโดยสารขนาดใหญ่ ไม่ได้ท างาน 64.00 22.05 1,411.20 
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ตัวอย่างการค านวณมูลคา่เวลา

กรณีตัวอย่าง โครงการพัฒนาปรับปรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่

มูลค่าของเวลาของผู้ใช้ทางทั่วไป ในกรณีทีไ่ม่มทีางหลวงพิเศษสายใหม่
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ตัวอย่างการค านวณมูลคา่เวลา

กรณีตัวอย่าง โครงการพัฒนาปรับปรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่

มูลค่าของเวลาของผู้ใช้ทางทั่วไป ในกรณีทีมี่ทางหลวงพิเศษสายใหม่
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ตัวอย่างการค านวณมูลคา่เวลา

กรณีตัวอย่าง โครงการพัฒนาปรับปรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่

มูลค่าของเวลาของผู้ใช้ทางพิเศษ ในกรณีทีมี่ทางหลวงพิเศษสายใหม่
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ตัวอย่างการค านวณมูลคา่เวลา

กรณีตัวอย่าง โครงการพัฒนาปรับปรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่

มูลค่าเวลาในการเดินทาง (VOT) VOT
กรณีมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่ 38,327,069

กรณีไม่มีโครงการฯ 52,478,973

การประหยัดจากเวลาในการเดินทาง (VOT Savings) 14,151,904
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ตัวอย่างการค านวณ

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางและการน าไปประยุกต์ใช้งาน
• การจัดเตรียมข้อมูลระยะเวลาที่ยานพาหนะเดินทางบนสายทาง (VHT) 

ส าหรับการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง
• การจัดเตรียมข้อมูลในจากการส ารวจในพื้นที่ศึกษา
• การค านวณมูลค่าเวลาในการเดินทางของผู้ใช้ทาง
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ภาพรวมการเตรียมข้อมูล VHT

สัดส่วนปริมาณจราจร (midblock)

PCE
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ที่มาของสัดส่วนปริมาณจราจร
ระบบ TIMS ส านักอ านวยความปลอดภัย
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ที่มาของสัดส่วนปริมาณจราจร
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ภาพรวมการเตรียมข้อมูล VHT

สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทาง (OD)

พ้ืนท่ีทั่วไป

พื้นที่ท่องเที่ยว
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ที่มาสัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทาง
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ตัวอย่างการเตรียมค่า VHT
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ตัวอย่างการเตรียมค่า VHT
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ตัวอย่างการเตรียมค่า VHT
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แบบทดสอบ

การเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C
เส้นทาง ทล.01
เวลาในการเดินทาง 54 นาที
ปริมาณจราจร 200,000 pcu/วัน

สัดส่วนปริมาณจราจร

รถจักรยานยนต์
20%

รถยนต์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 7 ที่นั่ง

30%รถยนต์มากกว่า 7 ที่นั่ง
10%

รถโดยสารขนาดเล็ก
15%

รถโดยสารขนาด
กลาง
10%

รถโดยสารขนาดใหญ่
5%

รถบรรทุก
10%

สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทาง

A CB

ทล.01

0%
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100%

รถยนต์ส่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ

ท างาน อื่นๆ
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แบบทดสอบ

การเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C
เส้นทาง ทล.01
เวลาในการเดินทาง 48 นาที

เส้นทาง ทล.02
เวลาในการเดินทาง 30 นาที

การคาดการณ์
• รถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 30 จะเปลี่ยนเส้นทางจาก ทล.1 ไปใช้เส้นทาง ทล.2
• รถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 20 จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไปใช้เส้นทาง ทล.2
• เกิดความต้องการในการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10

A CB

ทล.01

ทล.02
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
ร้อยละ 
(คัน)

ค่า pcu
factor

Vehicle 
Composition

ร้อยละ
(pcu)

VHT 
(pcu-ชม.)

กลุ่มรถส่วนบุคคล
1 รถมอเตอร์ไซค์ 0.33
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเทา่กับ 7 ที่นั่ง 1.00
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง 1.00

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก 1.50
5 รถโดยสารขนาดกลาง 1.50
6 รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.10

กลุ่มรถบรรทุก
7 รถบรรทุกทุกประเภท 2.1

กรณีไม่มีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
VHT 

(คัน-ชม.)
สัดส่วนวัตถุประสงค์

เพื่อการท างาน
VHT (คัน-ชม.)
เพื่อการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพื่ออื่นๆ

กลุ่มรถส่วนบุคคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเทา่กับ 7 ที่นั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีไม่มีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
ร้อยละ 
(คัน)

ค่า pcu
factor

Vehicle 
Composition

ร้อยละ
(pcu)

VHT 
(pcu-ชม.)

กลุ่มรถส่วนบุคคล
1 รถมอเตอร์ไซค์ 0.33
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเทา่กับ 7 ที่นั่ง 1.00
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง 1.00

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก 1.50
5 รถโดยสารขนาดกลาง 1.50
6 รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.10

กลุ่มรถบรรทุก
7 รถบรรทุกทุกประเภท 2.1

กรณีมีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
VHT 

(คัน-ชม.)

สัดส่วน
วัตถุประสงค์เพ่ือ

การท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพื่อการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพื่ออื่นๆ

กลุ่มรถส่วนบุคคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเทา่กับ 7 ที่นั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีมีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
ร้อยละ 
(คัน)

ค่า pcu
factor

Vehicle 
Composition

ร้อยละ
(pcu)

VHT 
(pcu-ชม.)

กลุ่มรถส่วนบุคคล
1 รถมอเตอร์ไซค์ 0.33
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเทา่กับ 7 ที่นั่ง 1.00
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง 1.00

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก 1.50
5 รถโดยสารขนาดกลาง 1.50
6 รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.10

กลุ่มรถบรรทุก
7 รถบรรทุกทุกประเภท 2.1

กรณีมีโครงการ ทล.02
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
VHT 

(คัน-ชม.)

สัดส่วน
วัตถุประสงค์

เพื่อการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพื่อการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพื่ออื่นๆ

กลุ่มรถส่วนบุคคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเทา่กับ 7 ที่นั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีมีโครงการ ทล.02
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ข้อมูลผู้เดินทาง

การเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C
เส้นทาง ทล.01
รายได้
• กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 25,000 บาท
• กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถยนต์โดยสารสาธารณะ 20,000 บาท

เส้นทาง ทล.02
รายได้
• กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 30,000 บาท
• กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถยนต์โดยสารสาธารณะ 15,000 บาท

A CB

ทล.01

ทล.02

*ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
**สัปดาห์ท างาน 50 สัปดาห์/ปี
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ข้อมูลผู้เดินทาง

1.2

1.6

2.2

5.0

12.0

18.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

รถโดยสารขนาดใหญ่ รถโดยสารขนาดกลาง รถโดยสารขนาดเล็ก

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน รถจักรยานยนต์

จ านวนผู้เดินทางในรถ (Occupancy)
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ค่าปรับแก้มูลค่าเวลาในการเดินทาง

กรณีที่ 3
โครงการแยกประเภททางหลวง (ทางหลวงในเขตเมือง และทางหลวงระหว่างเมือง/Motorway) ในพื้นที่ทั่วไป โดยแยกลักษณะ
การเดินทางออกเป็น ยานพาหนะ 6 ประเภท (รถยนต์ส่วนตัว 3 ประเภท รถโดยสารสาธารณะ 3 ประเภท) 2 วัตถุประสงค์
การเดินทาง และ 2 ประเภททางหลวง 

วัตถุประสงค์การเดินทาง
ในเขตเมือง ระหว่างเมือง

รถส่วนตัว รถสาธารณะ รถส่วนตัว รถสาธารณะ
ท างาน 60 60 100 100
ไม่ได้ท างาน 50 55 60 100
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
รายได้

(บาท/เดือน)
รายได้

(บาท/ชั่วโมง)

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.
เพ่ือการท างาน

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.

เพ่ืออื่นๆ

กลุ่มรถส่วนบคุคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ท่ีนั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ท่ีนั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีไม่มีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
VHT (คัน-ชม.)
เพื่อการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพ่ืออื่นๆ

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.
เพ่ือการท างาน

VOT unit 
cost, บาท/คัน-
ชม. เพ่ืออื่นๆ

VOT, 
บาท

กลุ่มรถส่วนบคุคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ท่ีนั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีไม่มีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
รายได้

(บาท/เดือน)
รายได้

(บาท/ชั่วโมง)

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.
เพ่ือการท างาน

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.

เพ่ืออื่นๆ

กลุ่มรถส่วนบคุคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ท่ีนั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ท่ีนั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีมีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
VHT (คัน-ชม.)
เพ่ือการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพ่ืออื่นๆ

VOT unit 
cost, 

บาท/คัน-ชม.
เพ่ือการท างาน

VOT unit 
cost, 

บาท/คัน-ชม.
เพ่ืออื่นๆ

VOT, บาท

กลุ่มรถส่วนบคุคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ท่ีนั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ท่ีนั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีมีโครงการ ทล.01
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
รายได้

(บาท/เดือน)
รายได้

(บาท/ชั่วโมง)

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.
เพื่อการท างาน

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.

เพ่ืออื่นๆ

กลุ่มรถส่วนบคุคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ท่ีนั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ท่ีนั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีมีโครงการ ทล.02
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แบบทดสอบ

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ
VHT (คัน-ชม.)
เพ่ือการท างาน

VHT (คัน-ชม.)
เพ่ืออื่นๆ

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.
เพ่ือการท างาน

VOT unit cost, 
บาท/คัน-ชม.

เพ่ืออื่นๆ

VOT, 
บาท

กลุ่มรถส่วนบคุคล
1 รถมอเตอร์ไซค์
2 รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ที่นั่ง
3 รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ท่ีนั่ง

กลุ่มรถโดยสาร
4 รถโดยสารขนาดเล็ก
5 รถโดยสารขนาดกลาง
6 รถโดยสารขนาดใหญ่

กรณีมีโครงการ ทล.02
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แบบทดสอบ

มูลค่าเวลาในการเดินทาง (VOT) VOT
กรณีมีโครงการทางเลี่ยงเมือง
กรณีไม่มีโครงการฯ
การประหยัดจากเวลาในการเดินทาง (VOT Savings)



8080
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ข้อมูลประชากร
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ข้อมูลยานพาหนะ

ทางหลวงทั่วไป
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ข้อมูลยานพาหนะ

ทางหลวงในเมือง และทางหลวงระหว่างเมือง/Motorway
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ผลลัพธ์จากโปรแกรม
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ผลลัพธ์จากโปรแกรม
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ผลลัพธ์จากโปรแกรม (LookUp)
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ผลลัพธ์จากโปรแกรม

รายได้เฉลี่ย 
(บาท/เดือน) 

จ านวนผู้เดินทาง  1.0 จ านวนผู้เดินทาง  1.2 จ านวนผู้เดินทาง  1.4 จ านวนผู้เดินทาง  1.6 จ านวนผู้เดินทาง  1.8 จ านวนผู้เดินทาง  2.0 
วัตถุประสงค์การเดินทาง  วัตถุประสงค์การเดินทาง  วัตถุประสงค์การเดินทาง  วัตถุประสงค์การเดินทาง  วัตถุประสงค์การเดินทาง  วัตถุประสงค์การเดินทาง  

ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 
5,000 21 13 26 16 30 19 34 21 38 24 43 27 
10,000 43 27 51 32 60 37 68 43 77 48 85 53 
15,000 64 40 77 48 90 56 102 64 115 72 128 80 
20,000 85 53 102 64 119 75 137 85 154 96 171 107 
25,000 107 67 128 80 149 93 171 107 192 120 213 133 
30,000 128 80 154 96 179 112 205 128 230 144 256 160 
35,000 149 93 179 112 209 131 239 149 269 168 299 187 
40,000 171 107 205 128 239 149 273 171 307 192 341 213 
45,000 192 120 230 144 269 168 307 192 346 216 384 240 
50,000 213 133 256 160 299 187 341 213 384 240 427 267 
55,000 235 147 282 176 329 205 375 235 422 264 469 293 
60,000 256 160 307 192 358 224 410 256 461 288 512 320 

 


