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ระยอง (ม.2จ) ขาไป 3-17 
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 สารบัญ-6  
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 

ตารางที่ 3.3-2  ตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารการเดินรถสายที่ 35-5 กรุงเทพฯ-แยกมาบข่า-
ระยอง (ม.2จ) ขากลับ 3-18 

ตารางที่ 3.3-3  เปรียบเทียบจ านวนเส้นทางเดินรถหมวด 2 จากเงื่อนไขการเดินรถและการเดินรถจริง 3-19 
ตารางที่ 3.3-4  สรุปรวมข้อมูลปริมาณเที่ยววิ่งต่อวันและปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถโดยสาร

หมวด 2 3-20 
ตารางที่ 3.3-5  สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) 3-23 
ตารางที่ 3.3-6  สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 3-24 
ตารางที่ 3.3-7  สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) 3-25 
ตารางที่ 3.3-8  สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถ.บรมราชชนนี) 3-26 
ตารางที่ 3.3-9  ตัวอย่างสรุปปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง ในเสน้ทางหมวด 2 3-28 
ตารางที่ 3.3-10  เปรียบเทียบจ านวนเส้นทางเดินรถหมวด 3 จากเงื่อนไขการเดินรถและการเดินรถจริง 3-29 
ตารางที่ 3.3-11  เปรียบเทียบจ านวนเสน้ทางเดินรถหมวด 2 จากเงื่อนไขการเดนิรถและการเดนิรถจริง (ต่อ) 3-30 
ตารางที่ 3.3-12  สรุปรวมข้อมูลปริมาณเที่ยววิ่งต่อวันและปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถโดยสารหมวด 3 3-31 
ตารางที่ 3.3-13  เที่ยวการให้บริการและปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 แยกตามช่วง

ระยะทาง 3-35 
ตารางที่ 3.3-14  ตัวอย่างสรุปปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง ในเสน้ทางหมวด 3 3-37 
ตารางที่ 3.3-15  สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 3-38 
ตารางที่ 3.3-16  สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 3-39 
ตารางที่ 5.4-1  แสดงชัน้ข้อมูลเส้นกึ่งกลางถนน (RDCenterline) 5-21 
ตารางที่ 5.6-1  แสดงค าอธิบายข้อมูลฐานข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร 5-30 
ตารางที่ 6.1-1  ก าหนดการและสถานที่การจัดสมัมนาในส่วนกลางและภูมิภาค 6-2 
ตารางที่ 6.1-2  สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เร่ือง “แนวทางการส ารวจและรวบรวม

ปริมาณผูโ้ดยสาร” 6-14 
ตารางที่ 6.1-3  สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เร่ือง “ฐานข้อมูลและโปรแกรมภูมิศาสตร์

สารสนเทศ (GIS)” 6-14 
ตารางที่ 7.1-1  ภาพรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางรายปี 7-3 
ตารางที่ 7.1-2  สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางในภาพรวมในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 (คร้ังต่อปี) 7-4 
ตารางที่ 7.1-3  สถิติจ านวนผูบ้าดเจบ็จากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 

(คน/ป)ี 7-4 
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 สารบัญ-7  
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 

ตารางที่ 7.1-4  สถิติจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 
(คน/ป)ี 7-4 

ตารางที่ 7.1-5  ดัชนีความรุนแรงและดชันีการเสียชีวิตของรถโดยสารประจ าทางประเภทต่างๆ ใน
เส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 7-5 

ตารางที่ 7.2-1  จ านวนเส้นทางของรถโดยสารประจ าทางหมวด2 และหมวด 3 ตามเงื่อนไขเส้นทางรถ
โดยสารจ าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ. 2561 7-8 

ตารางที่ 7.3-1  สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 7-13 
ตารางที่ 7.3- 2  สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 7-14 
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 สารบัญ-8  
 

สารบัญรูป  
 

     หน้า 
 

รูปที่ 1.4-1  ความเชื่อมโยงและล าดับการด าเนินงาน 1-5 
รูปที่ 2.2-1  สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ จ าแนกรายประเภทของรถโดยสาร 2-4 
รูปที่ 2.2-2  จ านวนอุบัติเหตุระหว่างปี พ.ศ.2558-2561 2-5 
รูปที่ 2.2-3  ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุระหว่างปี พ.ศ.2558-2561 2-6 
รูปที่ 2.2-4  จ านวนคนบาดเจ็บเฉลี่ยต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งระหว่างปี พ.ศ.2558-2561 2-6 
รูปที่ 2.2-5  จ านวนอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางรายเดือนในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 2-10 
รูปที่ 2.2-6  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ปี พ.ศ. 2558-2561 2-11 
รูปที่ 2.2-7  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถในรถโดยสารหมวด 2 ปี พ.ศ. 2558-2561 2-11 
รูปที่ 2.2-8  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารหมวด 3 ปี พ.ศ. 2558-2561 2-12 
รูปที่ 2.2-9  ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุรวมของรถโดยสารหมวด2 และหมวด3 ช่วงปี พ.ศ.2558-2561 2-13 
รูปที่ 2.2-10  ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารหมวด2 และหมวด3 ช่วงปีพ.ศ.2558-2561 2-13 
รูปที่ 2.3-1  จ านวนเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ าแนกตามช่วงระยะทางให้บริการและ

ภูมิภาค  2-24 
รูปที่ 2.3-2  จ านวนเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 จ าแนกตามช่วงระยะทางให้บริการและ

ภูมิภาค  2-25 
รูปที่ 2.4-1  ต าแหน่งสถานีขนส่งในปัจจุบัน 2-29 
รูปที่ 2.5-1  ตัวอย่างเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง 2-30 
รูปที่ 2.7-1  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 2-35 
รูปที่ 2.7-2  แนวคิดและภาพในอนาคตของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 2-36 
รูปที่ 2.7-3  ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ทบทวนปี พ.ศ. 2560) 2-37 
รูปที่ 2.7-4  ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ดิจิตอล 2021 2-38 
รูปที่ 2.7-5  ต าแหน่งสถานีขนส่งรถโดยสารประจ าทาง พร้อมแสดงล าดับชั้นความส าคัญ 2-41 
รูปที่ 2.7-6  ต าแหน่งจุดจอดที่เสนอแนะเพิ่มเติม 2-42 
รูปที่ 2.7-7  ตัวอย่างระบบสารสนเทศและแผนที่การเดินรถ 2-44 
รูปที่ 3.1-1  สถิติปริมาณการใช้สถานีของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และหมวด 3 3-2 
รูปที่ 3.1-2  ปริมาณการใช้สถานีของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถ 3-4 
รูปที่ 3.1-3  ปริมาณการใช้สถานีของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 แยกตามมาตรฐานรถ 3-4 
รูปที่ 3.2-1  แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร Pilot Survey 3-9 
รูปที่ 3.2-2  การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเที่ยววิ่งและปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 3-10 
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 สารบัญ-9  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
รูปที่ 3.2-3  ตัวอย่างข้อมูลรวบรวมจากเอกสารของสถานีขนส่งและผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง

หมวด 2 3-11 
รูปที่ 3.2-4  ตัวอย่างข้อมูลเที่ยวให้บริการจากบริษัทขนส่งจ ากัด 3-12 
รูปที่ 3.2-5  การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเที่ยววิ่งและปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 3-13 
รูปที่ 3.2-6  ตัวอย่างข้อมูลรวบรวมจากเอกสารของสถานีขนส่งและผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง

หมวด 3 3-14 
รูปที่ 3.2-7  ตัวอย่างข้อมูลรวบรวมจากแบบฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง

หมวด 3 3-15 
รูปที่ 3.3-1  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 ในแต่ละสถานี 3-20 
รูปที่ 3.3-2  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 ในแต่ละมาตรฐานรถ 3-21 
รูปที่ 3.3-3  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 ในแต่ละช่วงระยะทาง 3-21 
รูปที่ 3.3-4   สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถ

ในช่วงระยะทางน้อยกว่า300กิโลเมตร 3-22 
รูปที่ 3.3-5  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถ

ในช่วงระยะทางระหว่าง300ถึง600กิโลเมตร 3-22 
รูปที่ 3.3-6  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถ

ในช่วงระยะทางมากกว่า600กิโลเมตร 3-23 
รูปที่ 3.3-7  สัดสว่นปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) 

ในแต่ละมาตรฐานรถ 3-24 
รูปที่ 3.3-8  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 

(จตุจักร)  ในแต่ละมาตรฐานรถ 3-25 
รูปที่ 3.3-9  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่น

เกล้า) ในแต่ละมาตรฐานรถ 3-26 
รูปที่ 3.3-10  สัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ  (ถ.

บรมราชชนนี) ในแต่ละมาตรฐานรถ 3-27 
รูปที่ 3.3-11  สัดส่วนจ านวนเที่ยวบริการและปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถ

หมวด 3  ในแต่ละมาตรฐานรถ 3-32 
รูปที่ 3.3-12  สัดส่วนผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3 ในแต่ละภูมิภาค จ าแนก

ตามรายมาตรฐานรถ 3-33 
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 สารบัญ-10  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
รูปที่ 3.3-13  สัดส่วนเที่ยววิ่งบริการของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3 ในแต่ละภูมิภาค 

จ าแนกตามรายมาตรฐานรถ 3-34 
รูปที่ 3.3-14  สัดส่วนเที่ยวการบริการและปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3                                

ในช่วงเส้นทางน้อยกว่า 300 กม. 3-35 
รูปที่ 3.3-15  สัดส่วนเที่ยวการบริการและปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3                                

ในช่วงเส้นทาง 300-600 กม. 3-36 
รูปที่ 3.3-16  สัดส่วนเที่ยวการบริการและปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3                                

ในช่วงเส้นทางมากกว่า 600 กม. 3-36 
รูปที่ 3.4-1  แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสารออนไลน์ในอนาคต 3-40 
รูปที่ 3.4-2  ค่าปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันในแต่ละเดือน (Average Daily Passenger: ADP) 3-42 
รูปที่ 3.4-3  ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger: AADP) 3-42 
รูปที่ 3.4-4  ตัวอย่าง Ridership Survey Application ต้นแบบ 3-43 
รูปที่ 3.4-5  ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารจาก Application 3-44 
รูปที่ 3.4-6  ตัวอย่างการท างานของระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System) 3-46 
รูปที่ 4.1-1  สถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศส าหรับแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

FODT เขต 7  4-3 
รูปที่ 4.1-2  ชุดข้อมูลGTFS ประกอบด้วยชุดแฟ้มข้อมูล Ascii ที่บันทึกรวมในแฟ้มข้อมูลบีบอัด 4-5 
รูปที่ 4.1-3  ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางรถโดยสาร 4-6 
รูปที่ 4.1-4  สถาปัตยกรรมระบบ Desktop GIS ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเดินรถ

และ ระบบฐานข้อมูล FDOT เขต 7  4-7 
รูปที่ 4.1-5  องค์ประกอบของ Desptop Application  4-8 
รูปที่ 4.1-6 ข้อมูลการเชื่อมต่อ FDOT เขต 7 ใน data-source.xml  4-9 
รูปที่ 4.1-7  ข้อมูลรายละเอียดการเชื่อมต่อของหน่วยงานให้บริการเส้นทางเดินรถ8 4-9 
รูปที่ 4.1-8  หน้าจอแสดงผลการอ่าน AgencyInfo.csv  4-10 
รูปที่ 4.1-9 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล GTFS 9 4-10 
รูปที่ 4.1-10  หน้าจอแสดงผลการโหลดข้อมูล GTFS 9 4-10 
รูปที่ 4.1-11  หน้าจอแสดงผลอัพโหลดข้อมูล GTFS เข้าสู่ FDOT เขต 7 9 4-10 
รูปที่ 4.1-12  หน้าจอแสดงผลเมื่อเสร็จสิ้นการอัพโหลดข้อมูลของแต่ละรายการ 4-11 
รูปที่ 4.1-13  หน้าจอแสดงผลเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน10 4-11 
รูปที่ 4.1-14  สถาปัตยกรรมระบบ Web Application  4-12 
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 สารบัญ-11  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
 

รูปที่ 4.1-15  ขณะเปิดใช้งานโปรแกรม จะแสดงสถานะการโหลดข้อมูลจากระบบ11 4-12 
รูปที่ 4.1-16  แสดงเส้นทางเดินรถโดยสารของ PSTA และ HART  4-13 
รูปที่ 4.1-17  รายละเอียดข้อมูลแสดงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการซูมภาพ12 4-13 
รูปที่ 4.1-18  รายละเอียดข้อมูลของสถานีหยุดรถโดยสาร 4-14 
รูปที่ 4.2-1  การจัดท าข้อมูลพิกัดสถานีจอดรถโดยสารเพื่อใช้ระบบ iBus 4-15 
รูปที่ 4.2-2  การจัดท าข้อมูลเส้นทางการเดินรถในสายที่ 18 London Buses 4-16 
รูปที่ 4.2-3  ภาพรวมของระบบ iBus 4-17 
รูปที่ 4.2-4  ระบบ GIS แสดงผลข้อมูลเส้นทางรถ/เรือโดยสารและการให้บริการ18 4-17 
รูปที่ 4.3-1  การแก้ปัญหาด้านขนส่งด้วยระบบ ITS19 4-18 
รูปที่ 4.3-2  การบูรณาการระบบ ITS กับการแก้ปัญหาด้านขนส่งและการใหบ้ริการประชาชน 4-19 
รูปที่ 4.3-3  ระบบ FTMS  4-20 
รูปที่ 4.3-4  การด าเนินงาน TOPIS 1.0 4-21 
รูปที่ 4.3-5  การด าเนินงาน TOPIS 2.0 4-22 
รูปที่ 4.3-6  การด าเนินงาน TOPIS 3.0 4-22 
รูปที่ 4.3-7  ศูนย์ควบคุมแบบบูรณาการ 4-23 
รูปที่ 4.3-8  ข้อมูลสถิติด้านจราจร 4-24 
รูปที่ 4.3-9  ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและรถโดยสาร 4-25 
รูปที่ 4.3-10  ข้อมูลโหมดการเดินทางและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 4-26 
รูปที่ 4.4-1  ระบบ Taiwan Transportation Decision Support System 4-27 
รูปที่ 4.4-2  ระบบ i-Road33 4-29 
รูปที่ 4.4-3  ระบบ i-Road34 4-30 
รูปที่ 4.4-4   Fun Travel in Taipei 4-30 
รูปที่ 4.4-5  ระบบ Taipei City ATIS Web 4-31 
รูปที่ 4.4-6  ค้นหาเส้นทางรถโดยสารหมายเลข 606 และแสดงรายละเอียดสถานีจอดรถ35 4-31 
รูปที่ 4.4-7  ค้นหาสถานีMRT “Nanshijiao” 4-32 
รูปที่ 4.4-8  เว็บไซต์ 5284 “I Love Bus” 4-32 
รูปที่ 5.1-1  แผนผังสรุปเส้นทางหมวดรถโดยสารประจ าทาง 5-1 
รูปที่ 5.1-2  หน้าจอการน าเข้าข้อมูลเส้นทางของระบบ BRMS 5-3 
รูปที่ 5.1-3  องค์ประกอบพื้นฐานของระบบ BRMS 5-3 
รูปที่ 5.1-4  หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาสายรถด้วยชื่อสายรถ 5-5 
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 สารบัญ-12  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
 

รูปที่ 5.1-5  หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาสายรถด้วยการก าหนดจุดผ่าน 5-5 
รูปที่ 5.1-6  หน้าจอแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา และรายละเอียดเบื้องต้น (กรณีมีการขอปรับปรุง

เส้นทาง) 5-6 
รูปที่ 5.1-7  หน้าจอแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา และรายละเอียดเบื้องต้น (กรณีไม่มีการขอปรับปรุง

เส้นทาง) 5-6 
รูปที่ 5.1-8  หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาสถานที่ 5-7 
รูปที่ 5.1-9  หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาถนน 5-7 
รูปที่ 5.1-10  หน้าจอแสดงข้อมูลแนวเส้นทางการเดินรถ 5-8 
รูปที่ 5.1-11  หน้าจอแสดงข้อมูลเส้นทางทับซ้อนของเส้นทางเดินรถ 5-9 
รูปที่ 5.1-12  หน้าจอแสดงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยระบบ ของเส้นทางการเดินรถ 5-9 
รูปที่ 5.1-13  หน้าจอแสดงข้อมูลประวัติการแก้ไขของเส้นทางการเดินรถ 5-10 
รูปที่ 5.1-14  หน้าจอแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบประวัติการแก้ไขของเส้นทางการเดินรถ 5-10 
รูปที่ 5.1-15  หน้าจอส าหรับการส่งออกข้อมูล 5-11 
รูปที่ 5.1-16  หน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียด ของช่วงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 5-11 
รูปที่ 5.1-17  หน้าจอส าหรับแก้ข้อมูลแนวเส้น ของช่วงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 5-12 
รูปที่ 5.1-18  หน้าจอส าหรับดูข้อมูลทับซ้อน ของช่วงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 5-12 
รูปที่ 5.1-19  หน้าจอส าหรับการขอเพิ่มเส้นทางการเดินรถสายใหม่ 5-13 
รูปที่ 5.1-20  หน้าจอส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ 5-13 
รูปที่ 5.1-21  หน้าจอส าหรับออกรายงาน 5-14 
รูปที่ 5.1-22  หน้าจอส าหรับการตั้งค่าระบบ 5-14 
รูปที่ 5.1-23  หน้าจอเมนูสนทนา 5-15 
รูปที่ 5.1-24  ตัวอย่างเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 5-17 
รูปที่ 5.1-25  ตัวอย่างเอกสารตารางการเดินรถโดยสารประจ าทาง 5-18 
รูปที่ 5.2-1  สถาปัตยกรรมระบบของ MDM 5-20 
รูปที่ 5.3-1  ความสัมพันธ์ของข้อมูลเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสาร 5-20 
รูปที่ 5.5-1  ความสัมพันธ์ของข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 5-24 
รูปที่ 5.5-2  การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (1) 5-26 
รูปที่ 5.5-3  การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (2) 5-27 
รูปที่ 5.6-1  แผนผังสถาปัตยกรรมเครือข่ายระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 5-28 
รูปที่ 5.6-2  ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 5-29 
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 สารบัญ-13  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
 

รูปที่ 5.6-3  การเชื่อมต่อข้อมูล TRS, TRL และ TRC เข้ากับฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 5-36 

รูปที่ 5.6-4  ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางเส้นทาง (TRS) 5-37 
รูปที่ 5.6-5  ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางเวลาเดินรถ (TRS) 5-38 
รูปที่ 5.6-6  ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางเที่ยวรถ (TRS) 5-38 
รูปที่ 5.6-7  ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางจุดจอด (TRS) 5-39 
รูปที่ 5.6-8  ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางจ านวนรถ_

ประกอบการ_เส้นทาง (TRL, TRC) 5-39 
รูปที่ 5.6-9  ตารางจัดเก็บข้อมูล GPS ของกรมการขนส่งทางบก (ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 

2559)  5-40 
รูปที่ 5.6-10  รูปแบบการส่งข้อมูลเข้าสู่ DLT GPS API Server 5-41 
รูปที่ 5.6-11  ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ 5-44 
รูปที่ 5.6-12  โปรแกรมระบบรายงานอุบัติเหตุ 5-45 
รูปที่ 5.6-13  การค้นหาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 5-46 
รูปที่ 5.6-14  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลอุบัติเหตุเข้ากับฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) 5-47 
รูปที่ 5.6-15  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้ากับฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 5-48 
รูปที่ 5.7-1  การสร้างเส้นทางเทียบเคียงกับข้อมูลเส้นทางกระทรวงคมนาคม 5-49 
รูปที่ 5.7-2  การสร้างเส้นทางเทียบเคียงกับข้อมูลเส้นทางกระทรวงคมนาคมและเส้นทางจากโครงการ 

BRMS  5-49 
รูปที่ 5.7-3  เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 5-50 
รูปที่ 5.7-4  เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 3 5-51 
รูปที่ 5.8-1  แสดงหน้าต่างการท างาน 5-52 
รูปที่ 5.8-2  แสดงวิธีการค้นหาเส้นทาง 5-53 
รูปที่ 5.8-3  หน้าต่างข้อมูลบางส่วนเส้นทางจากเงื่อนไขในตารางการเดินรถโดยสาร 5-53 
รูปที่ 5.8-4  แสดงรายการฐานข้อมูลที่ท าการเชื่อมต่อ 5-54 
รูปที่ 5.8-5  หน้าต่างแสดงข้อมูลเส้นทาง 5-54 
รูปที่ 5.8-6  แสดงรายละเอียดของจุดจอด 5-55 
รูปที่ 5.8-7  แสดงรายการเวลาเดินรถ 5-56 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 สารบัญ-14  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
 

รูปที่ 5.8-8  แสดงรายการเที่ยวรถ 5-57 
รูปที่ 5.8-9  แสดงรายการทะเบียนและใบอนุญาตประกอบการฯ 5-58 
รูปที่ 5.8-10  แสดงอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม 5-59 
รูปที่ 5.8-11  แสดงต าแหน่งข้อมูลอุบัติเหตุ 5-60 
รูปที่ 5.8-12  รายการข้อมูลอุบัติเหตุ 5-60 
รูปที่ 5.8-13  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลของเส้นทางลพบุรี – บางปะหัน – พระนครศรีอยุธยา 5-61 
รูปที่ 5.8-14  แสดงรายการตามวันที่เก็บข้อมูล มาตรฐานรถและเลขทะเบียน 5-61 
รูปที่ 5.8-15  ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารใน 1 วันต่อ 1 คันของเส้นทางลพบุรี – บางปะหัน – 

พระนครศรีอยุธยา 5-62 
รูปที่ 5.8-16  การค้นหาเส้นทางทับซ้อน 5-62 
รูปที่ 5.8-17  แสดงฟังก์ชั่นการท างานของการค้นหาเส้นทางทับซ้อน 5-63 
รูปที่ 6.1-1  ตัวอย่างก าหนดการสมัมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเกบ็ข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร ครั้งที่ 1 6-5 
รูปที่ 6.1-1  ตัวอย่างก าหนดการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร  

ครั้งที่ 1 (ต่อ) 6-6 
รูปที่ 6.1-2 บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 1 6-7 
รูปที่ 6.1-3  บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 2 6-8 
รูปที่ 6.1-4  บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 3 6-9 
รูปที่ 6.1-5  บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 4 6-10 
รูปที่ 6.1-6  บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 5 6-11 
รูปที่ 6.1-7  บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 6 6-12 
รูปที่ 6.1-8  สื่อประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 6-13 
รูปที่ 6.2-1  ก าหนดการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 6-18 
รูปที่ 6.2-2  บรรยากาศในการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 6-19 
รูปที่ 7.1-1  ขั้นตอนและความเชื่อมโยงของการด าเนินงาน 7-2 
รูปที่ 7.1-2  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถในรถโดยสารหมวด 2 ปี พ.ศ. 2558-2561 7-6 
รูปที่ 7.1-3  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารหมวด 3 ปี พ.ศ. 2558-2561 7-6 
รูปที่ 7.1-4  ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารหมวด2 และหมวด 3 ช่วงปีพ.ศ.2558-2561 7-7 
รูปที่ 7.2-1  ตัวอย่างเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง 7-9 
รูปที่ 7.4-1  แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสารออนไลน์ในอนาคต 7-16 
รูปที่ 7.4-2  ค่าปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันในแต่ละเดือน (Average Daily Passenger: ADP) 7-17 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 สารบัญ-15  
 

สารบัญรูป (ตอ่) 
 

     หน้า 
รูปที่ 7.4-3  ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger: AADP) 7-17 
รูปที่ 7.4-4  ตัวอย่าง Ridership Survey Application ต้นแบบ 7-18 
รูปที่ 7.4-5  ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารจาก Application 7-19 
รูปที่ 7.6-1  ความสัมพันธ์ของข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 7-23 
รูปที่ 7.6-2  การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (1) 7-25 
รูปที่ 7.6-3  การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (2) 7-26 
รูปที่ 7.6-4  แผนผังสถาปัตยกรรมเครือข่ายระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 7-27 
รูปที่ 7.6-5  เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และหมวด 3 7-28 
รูปที่ 7.6-6  ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางและข้อมูลจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง 7-29 
รูปที่ 7.6-7  ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางและข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง 7-30 
รูปที่ 7.6-8  ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเส้นทางทับซ้อน 7-30 
รูปที่ 7.6-9  แสดงหน้าต่างการท างาน 7-31 
รูปที่ 7.6-10  ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเส้นทางทับซ้อนและรายงาน บน ArcGIS Online 7-32 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

    1-1  
 

บทที ่1 บทน า 

 เหตุผลและความเป็นมา 1.1

ในปี พ.ศ. 2560 มีเส้นทางรถโดยสารระหว่างเมืองตามข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางทั้งสิ้น 
832 เส้นทาง ประกอบด้วยรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ านวน 209 เส้นทาง และรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 
จ านวน 623 เส้นทาง โดยเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประจ าทาง
มีจ านวนทั้งสิ้น 697 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางหมวด 2 จ านวน 200 เส้นทาง และหมวด 3 จ านวน 497 เส้นทาง 
จากสถิติของส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะ (อ้างอิงจากข้อมูลสถิติ
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2561) มีจ านวน 532 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 205 ราย และบาดเจ็บ 453 ราย  
เมื่อพิจารณาในส่วนของรถโดยสารประจ าทาง (หมวด 1 ถึง หมวด 4) พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 331 ครั้ง 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรถโดยสารระหว่างเมือง (หมวด 2 และหมวด 3) จ านวน 240 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 73 ของจ านวน
อุบัติเหตุส าหรับรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหมวดประเภทรถโดยสารพบว่ารถโดยสารหมวด 2 คิดเป็น
ร้อยละ 42 ของจ านวนอุบัติเหตุ และรถโดยสารหมวด 3 คิดเป็นร้อยละ 31 แต่ทั้งนี้การอ้างอิงถึงสถิติในเรื่องอุบัติเหตุ
ในเชิงตัวเลขของจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรือจ านวนของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ  อาจไม่เพียงพอในการสะท้อน 
ให้เห็นความรุนแรงของปัญหา ของแต่ละเส้นทางการเดินรถ เนื่องจากขาดข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ประกอบในการ
พิจารณา ดังนั้นการพัฒนาฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารจึงมีส่วนส าคัญในการวางแผนการปรับปรุง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถสาธารณะบนท้องถนน เพราะช่วยให้ทราบถึงเส้นทางการให้บริการ
ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อปริมาณผู้โดยสาร รวมถึงฐานข้อมูลดังกล่าวจะน ามาต่อยอด
ในการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายต่อไป โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบต่อปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง
เนื่องจากการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมขนส่งในอนาคต (ระบบราง และระบบถนน เป็นต้น) นอกจากนี้  
หนึ่งในตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมการขนส่งทางบก คือ สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถสาธารณะ ต่อผู้เดินทาง
โดยรถส่วนบุคคล ซึ่งต้องมีฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารมาใช้อ้างอิงเพื่อก าหนด/ประเมินตัวชี้วัด ซึ่งการศึกษานี้สามารถ
น าข้อมูลปริมาณผู้โดยสารไปอ้างอิงและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 

ในต่างประเทศ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลรถโดยสารร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
จัดการและเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปปรับปรุงระบบในส่วนที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน
รับผิดชอบด้านขนส่งแห่งรัฐฟลอริด้า (Florida Department of Transportation, FDOT) ได้ร่วมพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและสร้างฐานข้อมูลรถโดยสารสาธารณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาธ์ฟลอริด้า เพื่อความสะดวกในการติดตาม
และเข้าถึงข้อมูล หรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านขนส่งแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลน่า (North Carolina Department of 
Transportation, NCDOT) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล TrIP (Transportation Information Programs) ประกอบด้วย 
ข้อมูลแนวเส้นทาง ตารางการเดินรถ ปริมาณผู้โดยสาร และอุบัติเหตุ เป็นต้น  เพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบ
ระบบขนส่งสาธารณะภายในรัฐ ซึ่งมีจุดเด่นในการสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้สะดวก รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ
และแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุภายในรัฐ 
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นอกจากนี้ ในปัจจุบัน จากสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อปริมาณ
ผู้โดยสารในระบบรถโดยสารประจ าทางอย่างเป็นพลวัตร แต่กรมการขนส่งทางบกยังไม่มีฐานข้อมูลปริมาณ
ผู้โดยสารที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอครบถ้วนทั้งโครงข่าย การปรับปรุงระบบโครงข่ายรถโดยสาร จึงเกิดขึ้น 
ในลักษณะตั้งรับ คือ เมื่อผู้ประกอบการร้องขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ กรมการขนส่งทางบกก็จะต้องด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เป็นรายเส้นทางที่มีการขออนุมัติปรับปรุง ด้วยข้อจ ากัดของฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
ท าให้การปรับปรุงหรือก าหนดเงื่อนไขการเดินรถโดยสารต้องด าเนินการเป็นรายเส้นทาง ไม่สามารถก าหนดรูปแบบ
การให้บริการเชิงโครงข่ายได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับไม่มีข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนในการเดินรถและ
การก าหนดโครงข่ายที่น่าเชื่อถือ ท าให้การก าหนดเงื่อนไขการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ท าได้อย่างยากล าบาก ผลที่เกิดขึ้นในหลายเส้นทางคือผู้ประกอบการรถโดยสาร 
มีต้นทุนการเดินรถที่ไม่สอดคล้องกับรายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสาร ซึ่งส่งผลต่อเนื่องคือไม่สามารถบ ารุงรักษารถ  
ได้อย่างเป็นมาตรฐาน อีกทั้งพนักงานขับรถอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ ท า ให้การเดินรถมีความไม่ปลอดภัย 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ การมีระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ครบถ้วนทั้งโครงข่าย และได้รับการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก ในการ
ก าหนดเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจ าทางและค่าโดยสารอย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่สถานการณ์ด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นมาตรฐานของผู้ประกอบการ ท าให้สามารถยกระดับความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีได้
และท าให้รถโดยสารประจ าทาง เป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความปลอดภัยและเป็นที่นิยมของประชาชนต่อไป 

จากเหตุผลและความจ าเป็นที่กล่าวมาข้างต้น ฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะน ามาใช้
อ้างอิงข้อมูลอุบัติเหตุให้มีความสมบูรณ์ และวางแผนระบบรถโดยสารประจ าทาง ทั้งในเรื่องการก าหนดและปรับปรุง
เส้นทาง หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการน ามาใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณผู้ โดยสาร 
ในอนาคตได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถโดยสารสาธารณะ เช่น 
รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน 
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 วัตถุประสงค์ 1.2

1) พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในระดับเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และ
หมวด 3 บนฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง ของกรมการขนส่งทางบกที่มีอยู่ปัจจุบันและศึกษา
แนวทางการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ฐานข้อมูลใบอนุญาต
ประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาเส้นทาง คัดกรอง
ผู้ประกอบการและใบอนุญาตประกอบการ และสามารถน ามาอ้างอิงในการก าหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมิน
แผนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถสาธารณะ 

2) พัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และ หมวด 3 ในรูปแบบ
แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมการขนส่งทางบกให้มีความเป็นปัจจุบัน เป็นระบบที่
สอดคล้องกับระบบงานด้านฐานข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และบันทึกข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
และข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ที่เป็นปัจจุบันลงในฐานข้อมูล GIS ดังกล่าว และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับแบบจ าลองคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร เพื่อรองรับการศึกษาและวางแผนพัฒนาระบบรถโดยสาร
สาธารณะ 

 ขอบเขตการศึกษา 1.3

1) ศึกษาสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3  
2) ศึกษาทบทวน และรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3

พร้อมปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร  ส าหรับ  
รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3  

3) ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 และ
ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

4) ศึกษาทบทวนแนวปฏิบัติทีด่ีที่สุด (Best Practice) เก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ 

5) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 เดิมที่
พัฒนาโดยกรมการขนส่งทางบก และเพิ่มเติมส่วนของปริมาณผู้โดยสาร ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของ
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสอดคล้องกับฐานข้อมูล ของกระทรวงคมนาคม 
และเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3  
เข้าสู่ฐานข้อมูลที่ปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น 

6) ศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3  
ที่ได้พัฒนาขึ้น กับฐานข้อมูลอื่นของกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งและรถที่ใช้ในการขนส่ง ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายเส้นทาง และเตรียมรองรับ
ข้อมูลการเดินรถ 
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7) ศึกษาตัวระบบต้องสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ (Update) ในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป มีการเข้าถึง
ข้อมูลและการใช้งานต้องท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งระบบต้องสามารถน ามาเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย 

8) จัดสัมมนาเพื่อแนะน าแนวทางการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทาง
หมวด 2 และหมวด 3 ให้แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ให้สามารถด าเนินงานด้านฐานข้อมูลได้ในอนาคต 

9) จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS แนวเส้นทาง ปริมาณผู้โดยสาร และ
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ปรับปรุงล่าสุด และสามารถน าฐานข้อมูล GIS ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง และก าหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง 
ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ให้สามารถปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้รองรับสภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 แนวทางและแผนการด าเนินการศึกษา 1.4

ที่ปรึกษาได้วางแผนการด าเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตของการด าเนินงาน โดยได้
ท าการก าหนดขั้นตอนแนวทางการด าเนินการศึกษา (Work Flow) และสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน ดังรูปที่ 1.4-1 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) ศึกษาสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3  
2) ศึกษาทบทวน และรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

พร้อมปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับ  
รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

3) ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 และ
ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

4) ศึกษาทบทวนแนวปฏิบัติทีด่ีที่สุด (Best Practice) เก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ 

5) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล เส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 เดิมที่
พัฒนาโดยกรมการขนส่งทางบก และเพิ่มเติมส่วนของปริมาณผู้โดยสาร ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของ
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสอดคล้องกับฐานข้อมูล ของกระทรวงคมนาคม 
และเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3  
เข้าสู่ฐานข้อมูลที่ปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น 
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6) ศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3  
ที่ได้พัฒนาขึ้น กับฐานข้อมูลอื่นของกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งและรถที่ใช้ในการขนส่ง ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายเส้นทาง และเตรียมรองรับ
ข้อมูลการเดินรถ 

7) ศึกษาตัวระบบต้องสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ (Update) ในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป มีการเข้าถึง
ข้อมูลและการใช้งานต้องท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งระบบต้องสามารถน ามาเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย 

8) จัดสัมมนาเพื่อแนะน าแนวทางการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทาง
หมวด 2 และหมวด 3 ให้แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ให้สามารถด าเนินงานด้านฐานข้อมูลได้ในอนาคต 

9) จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS แนวเส้นทาง ปริมาณผู้โดยสาร และ
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ปรับปรุงล่าสุด และสามารถน าฐานข้อมูล GIS ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง และก าหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถโดยสารประจ า
ทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกให้สามารถปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้รองรับสภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

 
รูปที่ 1.4-1 ความเชื่อมโยงและล าดับการด าเนินงาน 
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 โครงสร้างรายงาน 1.5

1) บทที่ 1 บทน า : กล่าวถึงเหตุผลและความเป็นมาของการศึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา 
แนวทางและแผนการด าเนินการศึกษา ผังบุคลากร แผนจัดส่งมอบงาน และโครงสร้างรายงาน 

2) บทที่ 2  การทบทวนผลการด าเนินงานรวบรวมเส้นทางการเดินรถ และแผนการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : กล่าวถึงสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารประจ าทาง ระหว่างเมือง 
ข้อมูลเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง และนโยบาย แผนการพัฒนาที่เก่ียวข้อง
กับโครงการ   

3) บทที่ 3 ปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง : กล่าวถึงการทบทวนข้อมูลปริมาณ
ผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง แนวทางการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับ  
รถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง และการส ารวจปริมาณผู้โดยสาร  

4) บทที่ 4 การทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร : 
กล่าวถึงการศึกษาทบทวน เก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ ขั้นตอนแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน เพื่อเป็น
แนวทางในการน าตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้กับโครงการ 

5) บทที่ 5 การพัฒนาและการปรับปรุงฐานข้อมูล : อธิบายถึงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเส้นทาง
รถโดยสารประจ าทาง และแนวทางการเชื่อมต่อและปรับปรุงฐานข้อมูล 

6) บทที่ 6 การจัดการสัมมนารับฟังข้อเสนอ/ ความคิดเห็นและการจัดการอบรม : กล่าวถึงการจัดสัมมนา
เพื่อแนะน าแนวทางการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทาง และ  
การจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 
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บทที ่2 การทบทวนผลการด าเนนิงานรวบรวมเส้นทางการเดนิรถ 
และแผนการด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาในบทนี้ เป็นการน าเสนอการด าเนินการในด้านการรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
ในรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง ข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง หมวด 2 และหมวด 3 ข้อมูล
แผนงานโครงการและรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
และการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง โดยมีรายละเอียด 
การด าเนินการ ดังนี้ 

รวบรวม ทบทวนข้อมูลด้านอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 จนถึง 
ปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มการอ้างอิงที่มาของข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแล้วเสร็จ  รวบรวม 
ทบทวนข้อมูลนโยบายและแผนการพัฒนา รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
แนวเส้นทางและเงื่อนไขรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง หมวด 2 และหมวด 3 ประกอบการจัดท าฐานข้อมูล 
ในรูปแบบ GIS แล้วเสร็จ  

 การทบทวนข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

ที่ปรึกษาได้ทบทวนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเปรียบเทียบการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดของข้อมูล  
มีความแตกต่างกันตามความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ โดยส่วนใหญ่
จะบันทึกข้อมูลเก่ียวกับวัน-เวลา สถานที่เกิดอุบัติเหตุ บรรยายเหตุการณ์โดยย่อ ซึ่งอาจรวมถึงจ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต เลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ บริษัทผู้ประกอบการขนส่ง เส้นทาง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเรียกร้อง
การชดเชยค่าเสียหายโดยบริษัทประกันภัย จะมีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถจ ากัดด้วย อย่างไรก็ดี ในหลายกรณีที่หน่วยงานอาจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือบันทึกข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกปี พ.ศ. 2522 ดังนั้น ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลอุบัติเหตุของกรมการขนส่ง
ทางบกเป็นหลัก 

ในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก มีระบบการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกปี พ.ศ. 2522 ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมการขนส่งทางบก โดยส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และส านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด  
จะท าการรับผิดชอบการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ โดยจะจัดเก็บข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นกรณีอุบัติเหตุร้ายแรง กล่าวคือ มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 
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หรือเป็นกรณีที่เป็นที่สนใจของสังคม และบันทึกข้อมูลลงระบบรายงาน ภายในวันท าการถัดไป ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูล
นั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยกู้ชีพกู้ภัย สถานีต ารวจในพื้นที่เกิดเหตุ เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่ง ต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ขนส่งในกิจการของตนที่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือมีความเสียหายของทรัพย์สินที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่  
สามแสนบาทขึ้นไป (กฎกระทรวง การก าหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจ ารถ 
ประวัติผู้ประจ ารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งปี พ.ศ.2559 และการประกาศจาก
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง การก าหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การจัดให้มีสมุดประจ ารถ ประวัติผู้ประจ ารถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ประจ ารถ และรายงาน
อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2560) โดยรายงานให้นายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งทราบ ภายใน
ก าหนด กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือประกาศฯ จะมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 แต่ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการขนส่งมักจะละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น  
เพื่อควบคุม ก ากับ ดูแลกิจการการขนส่งในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ กรมการขนส่งทางบกจึงต้องด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประกอบการ  
ของผู้ประกอบการขนส่ง อีกทั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร ส าหรับการ
พัฒนาด้านตัวรถ หรือผู้ขับรถ ให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กรมการขนส่งทางบก โดย ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่ติดตาม
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจากส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และส านักงานขนส่งจังหวัด ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยท าการรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุป
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือนและในรอบปี และด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไปได้น าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับฐานข้อมูลอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบกนี้ 
หน่วยงานต่างๆ สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ประกอบการ หรือรถที่สนใจได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลอุบัติเหตุ 
ตามหมายเลขทะเบียนที่ต้องการ แต่ระบบยังไม่สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ได้ เนื่องจากระบบยังไม่มีการพัฒนา
ให้รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ถึงแม้ว่าในการวิ เคราะห์ข้อมูล อุบัติ เหตุรถโดยสารสาธารณะจ าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลอุบัติ เหตุ 
ของกรมการขนส่งทางบกเป็นหลัก แต่ระบบยังมีข้อจ ากัดของการรายงานอุบัติเหตุ ดังนี้ 

1) ในปัจจุบัน รายงานอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบกยังมิได้เชื่อมโยงกับระบบ MDM ของกรมฯ ซึ่งมี
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตขับรถ และทะเบียนรถ ท าให้ 
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอัตโนมัติได้ และผู้บันทึกข้อมูลต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวรถ ผู้ขับรถ 
ผู้ประกอบการในระบบ MDM ก่อน แล้วจึงน ามาบันทึกในระบบรายงานอุบัติเหตุ ของกรมการขนส่ง
ทางบก และผู้บันทึกข้อมูลซึ่งมีข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น มีเฉพาะเลขทะเบียนรถโดยสาร จะต้องกรอก
ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง หมายเลขเส้นทางด้วยตนเอง ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบ
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ฐานข้อมูลกลางได้โดยตรง ซึ่งหากมีการพัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MDM ได้โดยอัตโนมัติ 
ก็จะท าให้การบันทึกข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

2) ความครอบคลุมของข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมิได้เป็นหน่วยงานที่รับแจ้ง
การเกิดอุบัติเหตุจากผู้ประสบเหตุ ดังนั้น ข้อมูลจึงมีเพียงบางส่วนไม่ครบถ้วนเหมือนกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุโดยตรง ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย  
จากรถ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ส่งผลต่อการด าเนินคดี การชดใช้ค่าเสียหาย หรือ
การเยียวยารักษาเมื่อเกิดเหตุ 
 

 การศึกษาสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และ
หมวด 3 

การรวบรวมสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ และจ านวนผู้เสียชีวิต โดยจ าแนก
ประเภทรถโดยสารเป็นรถโดยสาร 1 ชั้น รถโดยสาร 2 ชั้น รถโดยสารสองแถวและรถตู้โดยสาร และได้ท าการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดความรุนแรง ของอุบัติเหตุรถโดยสาร รวมถึงดัชนีความรุนแรงและดัชนีการเสียชีวิต เพื่อเข้าใจ 
ถึงสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 สภาพและปัญหาการเกิดอบุัติเหตุในรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง 
ที่ปรึกษาได้ทบทวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 โดยท าการศึกษา

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นรายปี  ระหว่างปี พ.ศ.2558 - 2561 โดยข้อมูลภาพรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ปี พ.ศ.2561 ของกรมการขนส่งทางบก พบว่ามีอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเกิดขึ้นทั้งสิ้น 532 คร้ัง แบ่งตามประเภท
การขนส่งเป็นรถโดยสารประจ าทาง (หมวด1 - 4) จ านวน 331 ครั้ง โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีจ านวน
อุบัติเหตุจากรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง (หมวด 2และ3) จ านวนทั้งสิ้น 240 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73  
ของอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง หรือประมาณร้อยละ 45 ของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นสัดส่วน 
ที่ค่อนข้างสูงโดยรายละเอียดของรถโดยสารประจ าทาหมวด 2 และหมวด 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2.2-1 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุในปีพ.ศ.2561 

ประเภทรถโดยสาร จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ (คร้ัง) 

รถโดยสารประจ าทาง 

หมวด 1 31 
หมวด 2 137 

หมวด 3 103 
หมวด 4 60 

รถโดยสารไม่ประจ าทาง 201 
อื่นๆ/ไม่ระบ ุ 0 

รวม 532 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก (2561) 

รูปที่ 2.2-1 สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ จ าแนกรายประเภทของรถโดยสาร 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีพ.ศ. 2558-2561 

ที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลสถิติจ านวนอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้น รวมถึงจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  
ของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 โดยพิจารณาแยกตามประเภทรถต่างๆ ประกอบด้วย รถโดยสาร 1 ชั้น 
รถโดยสาร 2 ชั้น รถตู้และรถโดยสารสองแถว จากนั้นจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาดัชนีความรุนแรง และดัชนีการเสียชีวิต 

ตารางที่ 2.2-2 ภาพรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางรายปี 

ภาพรวม 
จ านวนคร้ังของการ

เกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ จ านวนผู้เสียชีวิต 

2558 

หมวด 2 144 760 70 

หมวด 3 93 651 42 
รวม 237 1411 112 

2559 
หมวด 2 163 851 78 
หมวด 3 127 701 104 

รวม 290 1552 182 

2560 

หมวด 2 159 434 65 

หมวด 3 82 338 24 
รวม 241 772 89 

2561 
หมวด 2 137 82 37 
หมวด 3 103 94 31 

รวม 240 176 68 

  ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

รถโดยสารไม่ประจ าทาง
38%

หมวด 1
6%

หมวด 2
26%

หมวด 3
19%

หมวด 4
11%

รถโดยสารประจ าทาง
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จากการพิจารณาสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 พบว่าภาพรวมของจ านวนครั้งอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้นจากปี  พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 0.84 แต่หากพิจารณาข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุตั้งแต่ปี  พ.ศ.2559-2561 
มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 9.04 จ านวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 50.04 และผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 10.86  ดังแสดง
ในรูปที่ 2.2-2 ถึงรูปที่ 2.2-4 โดยรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกว่าในกลุ่มรถโดยสาร
หมวด 3 แต่แนวโน้มของจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในหมวด 2 ลดลงต่อเนื ่อง คิดเป็นร้อยละ 1.65 ขณะที่  
รถโดยสารหมวด 3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.46 เมื่อพิจารณาถึงดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุและ
ค่าเฉลี่ยคนบาดเจ็บต่อการเกิดอุบัติเหตุพบว่ารถโดยสารหมวด 3 มีตัวเลขสูงกว่ารถโดยสารหมวด 2 แต่รถโดยสาร 
ทั้งสองหมวดเส้นทางมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจน 

 
     ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-2 จ านวนอุบัติเหตุระหว่างปี พ.ศ.2558-2561 
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       ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-3 ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุระหว่างปี พ.ศ.2558-2561 
 

 

 
      ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

      หมายเหตุ : ในปีพ.ศ. 2561 ส านักสวัสดิภาพได้ท าการคัดเลือกจ านวนผู้บาดเจ็บโดยนับเฉพาะการบาดเจ็บสาหัสเท่านั้น 

รูปที่ 2.2-4 จ านวนคนบาดเจ็บเฉลี่ยต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งระหว่างปี พ.ศ.2558-2561 
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2.2.2 สถิติอุบัติเหตุแยกตามประเภทรถของรถ ประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

ที่ปรึกษาได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง โดยการจ าแนกข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิต ของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ออกเป็นประเภทของรถ 
ที่เกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย รถโดยสาร 1 ชั้น รถโดยสาร 2 ชั้น รถตู้และรถโดยสารสองแถว 

ตารางที่  2.2-3 แสดงสถิติจ านวนอุบัติเหตุของรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 แต่ละประเภทรถ 
ในปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2561 โดยจะเห็นได้ว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 252 ครั้งต่อปี แต่ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หรือลดลงที่ชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการเกิดอุบัติเหตุ 237 ครั้ง เพิ่มมากที่สุดในปี พ.ศ. 2559 เป็น 290 ครั้ง และ
ลดลงเหลือ 241 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 และลดลงเล็กน้อยเหลือ 240 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ส าหรับในแง่ของหมวดเส้นทาง
พบว่ารถโดยสารในเส้นทางหมวด 2 มีการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าหมวด 3 โดยรถหมวด 2 มีค่าเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุ 150.75 ครั้ง
ต่อปี ส่วนรถหมวด 3 มีค่าเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุ 101.25 ครั้ง ต่อปี 

ในส่วนของประเภทรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุพบว่า  ส าหรับรถหมวด 2 ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุ 
มากที่สุด คือรถโดยสาร 2 ชั้นและรถตู้ โดยมีการเกิดอุบัติเหตุเท่ากันที่ถึง 50.5 ครั้งต่อปีโดยเฉลี่ย ส่วนรถโดยสาร 1 ชั้น 
มีการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 49.75 ครั้งต่อปี ส าหรับรถหมวด 3 ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุ 
มากที่สุดคือรถโดยสาร 1 ชั้น มีการเกิดอุบัติเหตุ 43.25 ครั้งต่อปีโดยเฉลี่ย ตามมาด้วยรถตู้โดยสารและรถโดยสาร 2 ชั้น 
มีการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 34.75 และ 18 ครั้งต่อปีตามล าดับ ส่วนรถโดยสารสองแถว ซึ่งใช้การเดินรถในเส้นทางหมวด 3 
นั้นมีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยต่ าที่สุดคิดเป็น 5.25 คร้ังต่อปี 

ตารางที่ 2.2-3 สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางในภาพรวมในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 
ประเภทรถ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 4 ปี 

รถหมวด 2 

รถโดยสาร 1 ชั้น 58 34 57 50 49.75 

รถโดยสาร 2 ชั้น 38 72 55 37 50.50 

รถตู ้ 48 57 47 50 50.50 

รวม 144 163 159 137 150.75 

รถหมวด 3 

รถโดยสาร 1 ชั้น 41 56 31 45 43.25 

รถโดยสาร 2 ชั้น 13 26 15 18 18.00 

รถโดยสารสองแถว 4 9 4 4 5.25 

รถตู ้ 35 36 32 36 34.75 

รวม 93 127 82 103 101.25 

รวมหมวด 2 และ หมวด 3 237 290 241 240 252.00 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

ตารางที่ 2.2-4 และตารางที่ 2.2-5 แสดงสถิติจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง 
ในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 ตามล าดับ โดยจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้บาดเจ็บในปีพ.ศ.2561 ลดลงจากปีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้ เนื่องจากส านักสวัสดิภาพได้ท าการคัดเลือกจ านวนโดยนับเฉพาะการบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นจึงท าให้ 
ยอดผู้บาดเจ็บลดลงอย่างมาก ส่วนสถิติจ านวนผู้เสียชีวิตจากตารางที่ 2.2-5 แสดงให้ให้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากรถ
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หมวด 2 ลดลงจากปี พ.ศ.2560 ค่อนข้างมาก ขณะที่จ านวนผู้เสียชีวิตจากรถหมวด 3 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
จะเห็นได้ว่าแนวโน้มจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงตามสถิติจ านวนคร้ังของอุบัติเหตุ  

โดยประเภทรถที่มีจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสูงที่สุดคือ รถโดยสาร 2 ชั้นของรถหมวด 2  
มีจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 226 และ 24.25 คนต่อปีตามล าดับ 

ตารางที่ 2.2-4 สถิติจ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 
ประเภทรถ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 4 ปี 

รถหมวด 2 

รถโดยสาร 1 ชั้น 375 170 131 40 179.00 

รถโดยสาร 2 ชั้น 201 468 209 26 226.00 

รถตู ้ 184 213 94 16 126.75 

รวม 760 851 434 82 531.75 

รถหมวด 3 

รถโดยสาร 1 ชั้น 352 239 158 21 192.50 

รถโดยสาร 2 ชั้น 83 218 16 20 84.25 

รถโดยสารสองแถว 36 68 31 22 39.25 

รถตู ้ 180 176 133 31 130.00 

รวม 651 701 338 94 446.00 

รวมหมวด 2 และ หมวด 3 1411 1552 772 176 977.75 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

ตารางที่ 2.2-5 สถิติจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 
ประเภทรถ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 4 ปี 

รถหมวด 2 

รถโดยสาร 1 ชั้น 24 20 32 16 23.00 

รถโดยสาร 2 ชั้น 23 42 21 11 24.25 

รถตู ้ 23 16 12 10 15.25 

รวม 70 78 65 37 62.50 

รถหมวด 3 

รถโดยสาร 1 ชั้น 13 14 10 16 13.25 

รถโดยสาร 2 ชั้น 6 13 4 6 7.25 

รถโดยสารสองแถว 1 33 1 1 9.00 

รถตู ้ 22 44 9 8 20.75 

รวม 42 104 24 31 50.25 

รวมหมวด 2 และ หมวด 3 112 182 89 68 112.75 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 
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2.2.3 ตัวชี้วัดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ร่วมกับปริมาณผู้โดยสารและการเดินทางของรถ ประจ าทางหมวด 2 
และหมวด 3 

ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยใช้ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) 
และดัชนีการเสียชีวิต  (Fatality Index) (หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 
ปี พ.ศ. 2561) ซึ่งมีสูตรการค านวณดังนี้ 

ดัชนีความรุนแรง = จ านวนผู้เสียชวิีต/จ านวนอุบัติเหตุ 

ดัชนีการเสียชีวิต =  จ านวนผู้เสียชีวิต/(จ านวนผู้บาดเจ็บ+จ านวนผู้เสียชีวิต) 

ตารางที่ 2.2-6 แสดงดัชนีความรุนแรงและดัชนีการเสียชีวิตของอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางประเภท
ต่างๆ ในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 จะเห็นได้ว่าดัชนีความรุนแรงของรถโดยสาร 
ประจ าทางหมวด 2 อยู่ในช่วงระหว่าง 0.20 ถึง 0.61 โดยรถโดยสาร 2 ชั้น มีดัชนีความรุนแรงสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 
คิดเป็น 0.61 ส่วนรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 มีดัชนีความรุนแรงในช่วงกว้างกว่าหมวด 2 คือ 0.22 ถึง 3.67  
โดยรถโดยสารสองแถวมีดัชนีความรุนแรงสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 คือสูงถึง 3.67 ส่วนรถตู้โดยสารในเส้นทางหมวด 3  
ก็มีดัชนีความรุนแรงสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 คือ 1.22 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ส าหรับรถตู้โดยสารและรถโดยสารสองแถว
ในเส้นทางหมวด 3 นั้น โดยเฉลี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างน้อย 1 คน ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่สูงมาก 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความรุนแรงของรถโดยสารส่วนมากมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 

ส าหรับดัชนีการเสียชีวิต จากตารางที่ 2.2-6 จะเห็นได้ว่ามีค่าระหว่าง 0.03 ถึง 0.43 โดยดัชนีการเสียชีวิต
ในรถโดยสารสองแถวในเส้นทางหมวด 3 นั้นมีค่าต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับรถโดยสารประเภทอ่ืนๆส าหรับในเส้นทางหมวด 2 
พบว่าดัชนีการเสียชีวิตของรถตู้มีค่าสูงที่สุดคือ 0.38 ส่วนรถโดยสารหมวด 3 รถโดยสาร 1 ชั้นมีดัชนีการเสียชีวิตสูง
เท่ากับ 0.43 รองลงมาคือรถโดยสารสองแถวมีดัชนีการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 คือมีค่าเท่ากับ 0.33  

ตารางที่ 2.2-6 ดัชนีความรุนแรงและดัชนีการเสียชีวิตของอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางประเภทต่างๆ ในเส้นทาง
หมวด 2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ชั้น 0.41 0.06 0.59 0.11 0.56 0.20 0.32 0.29 
รถโดยสาร 2 ชั้น 0.61 0.10 0.58 0.08 0.38 0.09 0.30 0.30 
รถตู้ 0.48 0.11 0.28 0.07 0.26 0.11 0.20 0.38 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ชั้น 0.32 0.04 0.25 0.06 0.32 0.06 0.36 0.43 
รถโดยสาร 2 ชั้น 0.46 0.07 0.50 0.06 0.27 0.20 0.33 0.23 
รถโดยสารสองแถว 0.25 0.03 3.67 0.33 0.25 0.03 0.25 0.04 
รถตู้ 0.63 0.11 1.22 0.20 0.28 0.06 0.22 0.21 
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-5 จ านวนอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางรายเดือนในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 

 รูปที่ 2.2-5 แสดงกราฟจ านวนอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางรายเดือนในปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2561  
ซึ่งสะท้อนถึงการผันแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variation) ของการเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นได้ว่าจ านวนอุบัติเหตุในแต่ละปี 
มีการผันแปรตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่เดือนที่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอย่างเด่นชัดคือ เดือนเมษายน 
มีจ านวนอุบัติเหตุเฉลี่ยสูงสุด 27 ครั้ง ซึ่งเป็นช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีปริมาณการเดินทางทั้งทางรถยนต์และ
การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางที่มีปริมาณสูงมาก ตามมาด้วยเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ มีจ านวน
อุบัติเหตุเฉลี่ย 26 คร้ัง ถึงแม้ว่ามีความต้องการเดินทางที่สูงมากแต่ก็มีการควบคุมและมีมาตรการในการป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน ส่งผลให้จ านวนการเกิดอุบัติเหตุไม่สูงมากนัก  ส่วนเดือนที่มีจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุต่ าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน ซึ่งมีจ านวนอุบัติเหตุเฉลี่ย 16 คร้ัง และ 17 ครั้งตามล าดับ 

2.2.4 สาเหตุของอุบัติเหต ุ

จากการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจากกรมการขนส่งทางบก พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะแสดงดังแผนภาพคือ ขับรถด้วยความเร็ว ขับรถตัดหน้า ฝนตกถนนลื่น และขับตามหลังกระชั้นชิด เป็นต้น 
โดยจะสังเกตได้ว่าอุบัติเหตุจากการขับรถด้วยความเร็วลดลงอย่างมากหลังปี พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการ
บังคับใช้กฎระเบียบเร่ืองการติดตั้งระบบ GPS ภายในรถโดยสาร เพื่อควบคุมความเร็วในการขับขี่ 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ  โดยท าการแยกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
รถโดยสารระหว่างจังหวัด คือ รถหมวด2 และหมวด3 ดังแสดงในรูปที่ 2.2-6 ถึงรูปที่ 2.2-8 
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-6 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ปี พ.ศ. 2558-2561 
 

 
    ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-7 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถในรถโดยสารหมวด 2 ปี พ.ศ. 2558-2561 
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-8 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารหมวด 3 ปี พ.ศ. 2558-2561 
 

จากรูปที่ 2.2-7 และรูปที่ 2.2-8 สรุปได้ว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารหมวด 2 สามอันดับแรก 
คือ ขับรถตัดหน้า ขับรถด้วยความเร็ว และขับตามหลังกระชั้นชิดตามล าดับ ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุ 
ของรถโดยสารหมวด 3 สามอันดับแรก คือ ขับรถด้วยความเร็ว ขับรถตัดหน้า และฝนตกถนนลื่นตามล าดับ 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 และหมวด 3  
ช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 ดังแสดงในรูปที่ 2.2-9 และรูปที่ 2.2-10 โดยจะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุเกิดได้จากต้นเหตุคือ  
คน ถนน และรถ จากรูปสรุปได้ว่า ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุหลักเกิดจากคน เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้า ขับตามหลัง
กระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 83 ของต้นเหตุทั้งหมด โดยสามารถแบ่งออกเป็นต้นเหตุจากรถโดยสารร้อยละ  46 และ 
ต้นเหตุจากรถคู่กรณีร้อยละ 37 โดยต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่รองลงมาคือ ถนน เช่น ถนนลื่น มีสิ่งกีดขวางบนถนน  
มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9 และสุดท้ายคือ ต้นเหตุที่เกิดจากรถ เข่น อุปกรณ์ในรถขัดข้อง เกิดไฟลุกไหม้ที่เครื่องยนต์  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-9 ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุรวมของรถโดยสารหมวด2 และหมวด3 ช่วงปี พ.ศ.2558-2561 

 

 
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.2-10 ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารหมวด2 และหมวด3 ช่วงปีพ.ศ.2558-2561 
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2.2.5 สัดส่วนสถิติอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียนของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

นอกจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ร่วมกับปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการเดินรถ
ประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่ปรึกษาได้ท าการค านวณสัดส่วนสถิติอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียนระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561  ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2.2-7 ถึงตารางที่ 2.2-9 ส าหรับตัวชี้วัดจ านวน
อุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียน 100 คัน จากตารางที่ 2.2-7 พบว่ารถโดยสาร 2 ชั้น มีจ านวนอุบัติเหตุต่อจ านวน
รถจดทะเบียนสูงสุดทั้งในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 มีค่าระหว่าง 2.41 ถึง 7.60 ครั้งต่อรถจดทะเบียน 100 คัน 
ส าหรับรถโดยสารประเภทอื่นๆ ในเส้นทางหมวด 2 รถตู้โดยสารกับรถโดยสาร 1 ชั้น มีจ านวนอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจด
ทะเบียนใกล้เคียงกัน คือมีค่าประมาณ 1 ครั้ง ต่อรถจดทะเบียน 100 คัน แต่ในเส้นทางหมวด 3 รถตู้โดยสาร 
จะมีจ านวนอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูงกว่ารถโดยสาร 1 ชั้นราว 2-3 เท่า 

ตารางที่ 2.2-7 จ านวนอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียน 100 คันส าหรับรถโดยสารประจ าทางประเภทต่างๆ  
ในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2562) 

 

 

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

จ านวน
อุบัติเหตุ 

จ านวนรถ 
อุบัติเหตุ 

ต่อรถ 100 คัน 
จ านวน
อุบัติเหตุ 

จ านวนรถ 
อุบัติเหตุ 

ต่อรถ 100 คัน 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 58 4054 1.43 34 3786 0.90 
รถโดยสาร 2 ช้ัน 38 1579 2.41 72 1602 4.49 
รถตู ้ 48 5179 0.93 57 5567 1.02 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 41 9488 0.43 56 9193 0.61 
รถโดยสาร 2 ช้ัน 13 307 4.23 26 342 7.60 
รถตู ้ 35 2544 1.38 36 2575 1.40 

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน
อุบัติเหตุ 

จ านวนรถ 
อุบัติเหตุ 

ต่อรถ 100 คัน 
จ านวน
อุบัติเหตุ 

จ านวนรถ 
อุบัติเหตุ 

ต่อรถ 100 คัน 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 57 3598 1.58 50 3389 1.48 

รถโดยสาร 2 ช้ัน 55 1453 3.79 37 1378 2.69 
รถตู ้ 47 4769 0.99 50 4107 1.22 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 31 8541 0.36 45 8217 0.55 
รถโดยสาร 2 ช้ัน 15 340 4.41 18 334 5.39 

รถตู ้ 32 2890 1.11 36 2741 1.31 
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ตารางที่ 2.2-8 แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียนในเส้นทางหมวด 2 และ หมวด 3 ทั้งนี้ ในช่วง
เวลาที่วิเคราะห์ข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกจ านวนผู้บาดเจ็บ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 บันทึกเฉพาะ
ผู้บาดเจ็บสาหัสเท่านั้น ท าให้มีจ านวนผู้บาดเจ็บที่ได้รับการบันทึกข้อมูลลดลงจากในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560  
อย่างเห็นได้ชัด จากผลการวิเคราะห์จ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียน ในช่วงก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บันทึกข้อมูลพบว่ารถโดยสาร 2 ชั้น มีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูงสุดมีค่าระหว่าง 4.71 ถึง 63.74 คน 
ต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ส าหรับรถโดยสารประเภทอ่ืนๆ ในเส้นทางหมวด 2 รถโดยสาร 1 ชั้นมีจ านวนผู้บาดเจ็บ
ต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูงในล าดับต่อมาคือมีค่าประมาณ 3.64 ถึง 9.25 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ส่วนรถตู้
โดยสารมีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียนต่ าสุดคือมีค่าประมาณ 2 ถึง 4 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ในส่วน
ของเส้นทางหมวด 3 รถตู้โดยสารมีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูงในล าดับต่อมา  คือ มีค่าประมาณ  
5 ถึง 7 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ส่วนรถโดยสาร 1 ชั้น มีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียนต่ าสุดคือ 
มีค่าประมาณ 2 ถึง 4 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน 

ตารางที่ 2.2-8 จ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียน 100 คันส าหรับรถโดยสารประจ าทางประเภทต่างๆ  
ในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2562) 

 
 

ประเภทรถ  
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

จ านวนรถ 
ผู้บาดเจ็บ 

ต่อรถ 100 คัน 
จ านวน

ผู้บาดเจ็บ 
จ านวนรถ 

ผู้บาดเจ็บ 
ต่อรถ 100 คัน 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 375 4054 9.25 170 3786 4.49 

รถโดยสาร 2 ช้ัน 201 1579 12.73 468 1602 29.21 
รถตู ้ 184 5179 3.55 213 5567 3.83 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 352 9488 3.71 239 9193 2.60 

รถโดยสาร 2 ช้ัน 83 307 27.04 218 342 63.74 
รถตู ้ 180 2544 7.08 176 2575 6.83 

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

จ านวนรถ 
ผู้บาดเจ็บ 

ต่อรถ 100 คัน 
จ านวน

ผู้บาดเจ็บ 
จ านวนรถ 

ผู้บาดเจ็บ 
ต่อรถ 100 คัน 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 131 3598 3.64 40 3389 1.18 
รถโดยสาร 2 ช้ัน 209 1453 14.38 26 1378 1.89 

รถตู ้ 94 4769 1.97 16 4107 0.39 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ช้ัน 158 8541 1.85 21 8217 0.26 

รถโดยสาร 2 ช้ัน 16 340 4.71 22 334 6.59 
รถตู ้ 133 2890 4.60 31 2741 1.13 
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ตารางที่ 2.2-9 จ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียน 100 คันส าหรับรถโดยสารประจ าทางประเภทต่างๆ 
ในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2562) 

ตารางที่ 2.2-9 แสดงจ านวนผู้เสียชีวติต่อจ านวนรถจดทะเบียนในเส้นทางหมวด 2 และ หมวด 3 จากผลการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดดังกล่าวพบว่า รถโดยสาร 2 ชั้น มีจ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูงสุดมีค่าระหว่าง  
0.8 ถึง 3.8 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ทั้งในรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ส าหรับรถโดยสาร
ประเภทอ่ืนๆ ในเส้นทางหมวด 2 รถโดยสาร 1 ชั้นมีจ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูงในล าดับต่อมา คือ  
มีค่าประมาณ 0.5 ถึง 0.9 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ส่วนรถตู้โดยสารมีจ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียน
ต่ าสุด คือ มีค่าประมาณ 0.24 ถึง 0.44 คนต่อรถจดทะเบียน 100 คัน ในส่วนของเส้นทางหมวด 3 รถตู้โดยสาร 
มีจ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียนสูง ในล าดับต่อมาคือมีค่าประมาณ 0.29 ถึง 1.71 คนต่อรถจดทะเบียน 
100 คัน ส่วนรถโดยสาร 1 ชั้นมีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนรถจดทะเบียนต่ าสุดคือมีค่าประมาณ 0.15 คนต่อรถ  
จดทะเบียน 100 คัน 

จากตัวชี้วัดสถิติอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับปริมาณรถโดยสารแต่ละประเภทจะเห็นได้ว่ารถโดยสาร 2 ชั้น  
ทั้งในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเมื่อพิจารณาจากจ านวนครั้งของการเกิด

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

จ านวนรถ 
ผู้เสียชีวิต 

ต่อรถ 100 คัน 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
จ านวนรถ 

ผู้เสียชีวิต 
ต่อรถ 100 คัน 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ชั้น 24 4054 0.59 20 3786 0.53 

รถโดยสาร 2 ชั้น 23 1579 1.46 42 1602 2.62 
รถตู้ 23 5179 0.44 16 5567 0.29 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ชั้น 13 9488 0.14 14 9193 0.15 

รถโดยสาร 2 ชั้น 6 307 1.95 13 342 3.80 
รถตู้ 22 2544 0.86 44 2575 1.71 

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

จ านวนรถ 
ผู้เสียชีวิต 

ต่อรถ 100 คัน 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
จ านวนรถ 

ผู้เสียชีวิต 
ต่อรถ 100 คัน 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ชั้น 32 3598 0.89 16 3389 0.47 

รถโดยสาร 2 ชั้น 21 1453 1.45 11 1378 0.80 

รถตู้ 12 4769 0.25 10 4107 0.24 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ชั้น 10 8541 0.12 16 8217 0.19 

รถโดยสาร 2 ชั้น 4 340 1.18 6 334 1.80 

รถตู้ 9 2890 0.31 8 2741 0.29 
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อุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียน ในส่วนของตัวชี้วัดด้านความรุนแรง ซึ่งพิจารณาจากจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ต่อรถ 100 คัน พบว่ารถโดยสาร 2 ชั้นมีความรุนแรงของอุบัติเหตุสูงสุดเช่นกัน คือมีทั้งจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวน
ผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถ 100 คัน สูงสุด อย่างไรก็ตามค่าของตัวชี้วัดทั้งสองตั วนี้อาจสะท้อนถึงความจุผู้โดยสาร 
ที่รถโดยสาร 2 ชั้นสามารถบรรทุกได้ ซึ่งสูงกว่ารถโดยสาร 1 ชั้น และรถตู้โดยสาร 2  ถึง 4 เท่า จึงท าให้ค่าตัวชี้วัด 
ซึ่งค านวณจากจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกว่าไปด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่ของความจุผู้โดยสารของรถ  
แต่ละประเภทร่วมด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียนของรถตู้โดยสารนั้นมีค่า  
สูงกว่ารถโดยสาร 1 ชั้น และส าหรับในกรณีเส้นทางหมวด 3 มีค่าใกล้เคียงกับรถโดยสาร 2 ชั้น 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนสมมุติฐานที่ว่ารถโดยสาร 2 ชั้น
และรถตู้โดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 มีความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า
รถโดยสาร 1 ชั้น  

2.2.6 สรุปข้อมูลด้านอุบัติเหตุและแนวทางการด าเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของ
กรมการขนส่งทางบก 

ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ตั้งแต่   
ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รวบรวมจากส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุพบว่า
จ านวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาที่สุดที่ปี  พ.ศ.2559 จากนั้นจึงลดลงในปีถัดไป โดยสถิติดังกล่าวอาจสะท้อนถึงผลของ
นโยบายของกรมการขนส่งทางบก ที่บังคับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกคันติดตั้งระบบ GPS ท าให้
สามารถก ากับดูแลพฤติกรรมการขับรถให้มีความปลอดภัยมากข้ึน และมีการเกิดอุบัติเหตุลดลงในภาพรวม นอกจากนี้ 
การยกระดับความเข้มงวดของการบังคับใช้มาตรการควบคุมรถตู้ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ภายหลังจาก
การเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ก็อาจมีส่วนที่ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร 
ทั้งในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 นั้นลดลงอีกด้วย ในส่วนของสถิติจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิตก็มีจ านวน
สูงสุดในปี พ.ศ.2559 เช่นเดียวกัน จากนั้นจึงลดลงในปีถัดไป ส าหรับสถิติประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่าจ านวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากรถหมวด 2 มีค่าลดลงยกเว้นรถประเภทรถตู้ที่มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุคือ ขับรถตัดหน้า ขับรถด้วยความเร็ว ขับตามหลังกระชั้นชิด และฝนตกถนนลื่น เป็นต้น 

ในปัจจุบันระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบก ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
จากในอดีตให้เป็นระบบรายงานอุบัติเหตุ ผ่านเว็บไซต์ ท าให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประกอบการด าเนินการของหน่วยงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุอีกหลายด้าน เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MDM  
ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านการประกอบการ ข้อมูลด้าน
ใบอนุญาตขับรถ ข้อมูลด้านทะเบียนรถ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ด าเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ  
รถโดยสารได้อย่างตรงจุดมากข้ึน  

ในส่วนของการก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ  
ของกรมการขนส่งทางบกในปัจจุบัน ได้มีการด าเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
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• ด้านการเพิ่มมาตรฐานด้านยานพาหนะ และการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ได้แก่ โครงการรับรอง
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 

• การพัฒนามาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ  

• การรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงานขับรถ การจัดท าแผน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงสงกรานต์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

• การอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลอุบัติเหตุ  ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลอุบัติเหตุ  
ที่กรมการขนส่งทางบกดูแลรับผิดชอบ เพื่อน าไปวิเคราะห์และก าหนดแผนและแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานได้ 

• การก าหนดแนวทางและแผนงานเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งจากผู้ประกอบการ เช่น การจัดท า
โครงการ ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) 

• การจัดท าแผนการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุเชิงรุก โดยอาศัยระบบฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น 
ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ซึ่งมีการบันทึกข้อมูล GPS ของ 
รถโดยสารสาธารณะตลอดเวลา ท าให้ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะเป็น Big Data ซึ่งมี
ศักยภาพในการน าไปวิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะ โดยหากมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะโดยเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การท า Machine Learning ก็อาจสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วสูง การเร่งความเร็วหรือการ
เบรกกะทันหัน และสามารถน าไปก าหนดมาตรการควบคุมการเดินรถอย่างปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้การด าเนินการด้านการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลของโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล GPS และข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเข้าด้วยกัน จึงจะสามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์ดังกล่าวได้  

นอกจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว กรมการขนส่งทางบกยังมีนโยบายและแนวทางการด าเนินการป้องกันแก้ไข
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.2-10  
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ตารางที่ 2.2-10 นโยบายและแนวทางการด าเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

กลยุทธ์ 1 การเสริมสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคณุภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ  

2 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคลือ่นที่เพ่ือความปลอดภยั ในการใช้รถใช้ถนน  

3 โครงการขับรถถูกกฎหมาย อนาคตยาวไกล ปลอดภัยต่อชีวิต 

4 โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร 

5 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสรมิสร้างจติส านึกความปลอดภัย  

กลยุทธ์ 2 การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภยั 

6 โครงการศูนย์ฝึกสอนขับรถมาตรฐานขนาดใหญ่  

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของส านักงานขนส่ง 

8 โครงการจดัตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถของส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 

9 โครงการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง (ระบบเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ) 

10 โครงการประกวดการออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบ การทดสอบขับรถภาคปฏบิัติด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (E-Driving) 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคณุภาพผู้ขับรถให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย 

11 โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถภายใต้แนวทางการยกระดับ 
มาตรฐานผู้ขับรถ  

12 โครงการบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

13 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ 

14 โครงการยกระดับมาตรฐานคณุภาพการอบรมตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ  

กลยุทธ์ 3 การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ 

15 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 4 

16 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถโดยสารของศูนย์ทดสอบยานยนต์ 

17 โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องทดสอบที่น่ัง จุดยึดที่น่ังและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย เพื่อให้การทดสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับที่นั่งรถโดยสาร 

18 โครงการพัฒนาการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถโดยสารของศูนย์ทดสอบยานยนต์ โดยการเพิ่มกล้อง
บันทึกภาพความเร็วสูง 

19 โครงการด าเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร  

20 โครงการจดัหาเครื่องทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่น่ังและจุดยดึ เข็มขัดนริภยัของรถโดยสาร 

กลยุทธ์ 4 การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย 

21 โครงการต่อยอดจัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจ าทาง และจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
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22 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก 

24 โครงการยกระดับมาตรฐานรถสาธารณะปลอดภัยให้บริการเป็นเลิศ 

25 โครงการขยายสญัญาณอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงส าหรับการด าเนินงานของศูนย์บริหารจดัการเดินรถระบบ GPS และ
ศูนย์ VICC ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

26 โครงการสนับสนุนการบรหิารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เนต็ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค (ทุกระบบท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ต้องมีการด าเนินการต่อเนื่อง) 

27 โครงการจดัหาระบบตรวจสอบต าแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

28 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและทักษะการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในรถโดยสารภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

กลยุทธ์ 5 การยกระดับการบังคับใช้กฏหมายอย่างต่อเนื่อง 

29 โครงการบรูณาการตรวจสารเสพตดิให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ 

30 โครงการการด าเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) 

31 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านตรวจการขนส่งมุ่งสูผ่ลสัมฤทธ์ิการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

32 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย ท้ังสว่นกลางและส่วน
ภูมิภาค 

กลยุทธ์ 6 การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

33 โครงการผลติและเผยแพร่สื่อรณรงค์ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุบนตัวรถโดยสารสาธารณะภายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์ 7 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

34 โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยัทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

35 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั  

36 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก 

กลยุทธ์ 8 การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

37  โครงการบูรณการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภยัเพื่อคนพิการและทั้งมวล 

กลยุทธ์ 9 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

38 โครงการเสรมิสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยระบบการขนส่งทางถนนและระบบโลจสิติกส์ 

39 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดท าตัวช้ีวัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท ากลไกลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตบนท้องถนน 

กลยุทธ์ 10 การศึกษาวิจัยได้แนวทางน าไปสู่การประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

40 โครงการศึกษาพัฒนาการก ากับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจาทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
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41 โครงการศึกษาระบบน าส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจ าทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพือ่ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

42 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อเร่งผลักดันมาตรการผู้จดัการความปลอดภัยดา้นการขนส่งทางถนน 

43 โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานขอ้มูลปรมิาณผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสาร
ประจ าทาง 

44 โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบการก ากับดูแลระบบการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง เส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย 

45 โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสรมิความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

46 โครงการสร้างมาตรฐานการบรหิารจัดการรถโดยสารประจ าทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการและส่งเสรมิความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

47 โครงการศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยและคณุภาพการให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง โดยพิจารณาโครงสร้าง
ต้นทุนการประกอบการ และแนวทางการอุดหนุน 

48 โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจดัการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม
ก ากับ ดูแล ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก 

49 โครงการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกบัระบบขนส่งประเภทอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีความปลอดภัย 

50 โครงการศึกษาการก าหนดใหม้ีผู้จดัการความปลอดภัยด้านการขนสง่ทางถนน 

51 โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษา ส ารวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะส าหรับคน
พิการ เด็ก และผูสู้งอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2562) 
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 เส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

รถโดยสารประจ าทาง เป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศไทย เส้นทางการเดินรถ
โดยสารประจ าทางจ าแนกตามลักษณะเส้นทางที่วิ่งให้บริการออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 

หมวด 1 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารประจ าทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองและเส้นทางต่อเนื่อง 

หมวด 2 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร  
ไปยังจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัดหรือคาบเกี่ยว
ระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

หมวด 4 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารภายในเขตจังหวัด ที่มีจุดต้นทางและ
ปลายทางอยู่ระหว่างอ าเภอกับจังหวัดหรือระหว่างอ าเภอกับอ าเภอ และอยู่ภายในเขตจังหวัด  

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้มีการพัฒนาระบบโครงข่าย เส้นทางรถโดยสารประจ าทางอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีเส้นทางการเดินรถอย่างทั่วถึง ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยจากข้มูลเอกสารเงื่อนไขรถโดยสารประจ าทาง ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 มีเส้นทางรถโดยสารประจ าทางรวม
ทั้งสิ้น 4,383 เส้นทาง แยกเป็นเส้นทางของรถโดยสารหมวด 2 และ 3 ทั้งสิ้น 832 เส้นทางดังแสดงในตารางที่ 2.3-1 

ทั้งนี้รถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง ที่จะด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถและปริมาณ
ผู้โดยสาร จัดอยู่ในประเภทรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และ หมวด 3 ซึ่งจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 มีเส้นทาง
ส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ านวน 209 เส้นทาง และรถโดยสารประจ าทาง หมวด 3 จ านวน 623 เส้นทาง 
ดังแสดงในตารางที่ 2.3-2 และรายละเอียดแยกตามภูมิภาคและระยะทางให้บริการแสดงดังรูปที่ 2.3-1 และรูปที่ 2.3-2 
รายละเอียดเส้นทางของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 แสดงในภาคผนวก ก 

ตารางที่ 2.3-1 จ านวนเส้นทางสะสมของรถโดยสารประจ าทาง จ าแนกตามหมวดเส้นทางให้บริการ 

หมวดเสน้ทาง 
จ านวนเส้นทางสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หมวด 1 (เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/ในเขตเทศบาล) 1,210 1,210 1,215 

หมวด 2 (เส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูมิภาค) 209 209 209 

หมวด 3 (เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด) 631 625 623 

หมวด 4 (เส้นทางภายในจังหวัด) 2,276 2,330 2,318 

เส้นทางเดินรถระหวา่งประเทศ 15 15 15 

รวมท้ังสิ้น 4,341 4,389 4,383 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 
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ตารางที่ 2.3-2 จ านวนเส้นทางของรถโดยสารประจ าทางหมวด2 และหมวด 3 ตามเงื่อนไขเส้นทางรถโดยสารจ าแนก
ตามภูมิภาค ปี พ.ศ. 2561 

ภาค หมวด 2 หมวด 3 

เหนือ 55 193 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 48 210 

ตะวันออก 44 59 

ตะวันตกและใต ้ 62 161 

รวม 209 623 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก, 2561 
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รูปที่ 2.3-1 จ านวนเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ าแนกตามช่วงระยะทางให้บริการและภูมิภาค 
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รูปที่ 2.3-2 จ านวนเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 จ าแนกตามช่วงระยะทางให้บริการและภูมิภาค 
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ตารางที่ 2.3-3 ตัวอย่างเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคเหนือ 
สาย
ที่ 

ชื่อเส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที่ 

ชื่อเส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 748 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม ่(ข) 713 

2 กรุงเทพฯ - ล ำปำง 621 19 กรุงเทพฯ - วดัสิงห์ 213 

3 กรุงเทพฯ - เชียงแสน 910  ชว่งกรุงเทพฯ - วดัสิงห์     (ไมจ่อดรังสิต) 213 

6 กรุงเทพฯ - สโุขทยั 440  ชว่งกรุงเทพฯ - วดัสิงห์     (จอดรังสิต) 213 

8 กรุงเทพฯ - สรรคบรีุ - ชยันำท 199 47 กรุงเทพฯ - ทุง่ช้ำง 766 

9 กรุงเทพฯ - คลองลำน 363 90 กรุงเทพฯ - เชียงรำย 844 

 ชว่งกรุงเทพฯ - ชมุตำบง 296 91 กรุงเทพฯ - ล ำปำง (ข) 610 

10 กรุงเทพฯ - อทุยัธำนี 222 92 กรุงเทพฯ - เข่ือนภมิูพล (ข) 482 

11 กรุงเทพฯ - สิงห์บรีุ 185 93 กรุงเทพฯ - ตำก (ข) 420 

12 กรุงเทพฯ - ลพบรีุ 153 94 กรุงเทพฯ - ก ำแพงเพชร (ข) 358 

 แยกชว่งกรุงเทพฯ - บ้ำนเบิก - ลพบรีุ 144  ชว่งกรุงเทพฯ - ขำณวุรลกัษบรีุ 293 

 แยกชว่งกรุงเทพฯ - มหำรำช - ลพบรีุ 139  ตดัชว่งกรุงเทพฯ - บ้ำนสลกบำตร 284 

 ตดัชว่งกรุงเทพฯ - พระพทุธบำท 135 95 กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ (ข) 237 

13 กรุงเทพฯ - บ้ำนทำ่ตอน 890  ชว่งกรุงเทพฯ - บรรพตพิสยั 278 

14 กรุงเทพฯ - ภเูรือ 499  ชว่งกรุงเทพฯ - ลำดยำว 274 

 ชว่งกรุงเทพฯ - วงัโป่ง 351  ตดัชว่งกรุงเทพฯ - เก้ำเลีย้ว 250 

 ชว่งกรุงเทพฯ - หนองบวัแดง 392 96 กรุงเทพฯ - น่ำน 747 

 ชว่งกรุงเทพฯ - วิเชียรบรีุ 254 100 กรุงเทพฯ - อตุรดิตถ์ 546 

 

ชว่งกรุงเทพฯ- ทำ่หลวง- ชยับำดำล (ล ำ
นำรำยณ์) 211  ตดัชว่งกรุงเทพฯ - ศรีสชันำลยั 508 

 ชว่งกรุงเทพฯ -  วงัมว่ง 171 901 กรุงเทพฯ - พระนครศรีอยธุยำ 75 

 ตดัช่วงกรุงเทพฯ - เพชรบรูณ์ 349   ชว่งกรุงเทพฯ - สวนอตุสำหกรรมโรจนะ 75 

 ตดัชว่งกรุงเทพฯ - หลม่สกั 393 902 กรุงเทพฯ - อำ่งทอง (ข) 106 

 ตดัชว่งกรุงเทพฯ - ล ำนำรำยณ์ 198   ชว่งกรุงเทพฯ - ทำ่เรือ 100 

15 กรุงเทพฯ - อำ่งทอง 108 903 กรุงเทพฯ - อทุยัธำนี (ค) 242 

16 กรุงเทพฯ - บำงปะอิน - บำงไทร 78 904 กรุงเทพฯ - สระบรีุ 108 

 ชว่งกรุงเทพฯ - บำงปะอิน 61 905 กรุงเทพฯ - สิงห์บรีุ (ข) 142 

17 กรุงเทพฯ-บำงปะอิน - พระนครศรีอยธุยำ 94   ตดัชว่งกรุงเทพฯ - แยกเข้ำ อ.บำงปะหนั 87 

 ชว่งกรุงเทพฯ - รังสิต - ผกัไห ่ 104 906 กรุงเทพฯ - ชยันำท (ข) 194 

  ตดัชว่งกรุงเทพฯ - อินทร์บรีุ 155    

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2560) 
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ตารางที่ 2.3-4 ตัวอย่างเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ภาคเหนือ 

สายที ่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที่ 

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

101 พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง   33 130 ก าแพงเชร - สุโขทยั - อุตรดิตถ ์ 188 

102 สระบุรี - ปราจีนบุร ี 90  ตัดข่วงก าแพงเพชร - สุโขทยั 82 

103 ล าปาง - ลี้   85 131 สุโขทัย - พษิณุโลก   58 

  ล าปาง - เสริมงาม 36 132 พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข) 405 

104 สระบุรี - ลพบุรี   45  ช่วงเถิน - ลี ้ 54 

  ตัดช่วงลพบุรี - พระพุทธบาท 18 133 พิษณุโลก - ล าปาง   328 

105 ลพบุรี - สิงห์บุร ี  32 134 พิษณุโลก - อุตรดิตถ ์ 164 

106 ลพบุรี - ตาคลี   103  ช่วงพิษณุโลก - ศรีสัชนาลัย 126 

107 แพร่ - เถิน  141  ช่วงพิษณุโลก - สวรรคโลก 96 

  เถิน - บา้นป่าปว๋ย 36 135 พิษณุโลก - แพร่   243 

  เถิน - บา้นป่าสกั 42 136 พิษณุโลก - เพชรบูรณ์   169 

  เถิน - บา้นสองแคว 46 137 พิษณุโลก - หล่มสัก   135 

  ช่วงเถิน - บา้นป่าคา 50 138 หล่มสัก - พัทยา - ระยอง 580 

108 ลพบุรี - นครราชสีมา   193  หล่มสัก - พัทยา   510 

109 ลพบุรี - เพชรบูรณ์   238  ช่วงหล่มสัก - ชลบุรี - ระยอง 578 

110 ชัยนาท - สิงห์บุรี   55  ช่วงหล่มสัก - ลพบุร ี 282 

112 นครสวรรค์ - ชัยนาท   63  ช่วงเพชรบูรณ์ - สระบุร ี 241 

113 เชียง่ใหม่ - พะเยา - นา่น   348  ช่วงเพชรบูรณ์ - ล านารายณ ์ 151 

  ช่วงเชียงใหม่ - เชียงม่วน 283  ช่วงเพชรบูรณ์ - ลพบุร ี 238 

114 นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร   121  ช่วงศรีเทพ - ลพบุร ี 114 

115 นครสวรรค์ - ตาก   183  ช่วงศรีเทพ - สระบุร ี 117 

116 นครสวรรค์ - เขื่อนภูมิพล   245 139 ตะพานหิน - วิเชียรบุรี   164 

117 นครสวรรค์ - ล าปาง   373 140 ตะพานหิน - หล่มสัก   146 

118 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ (ก)   475 142 แพร่ - สุโขทัย   185 

119 นครสวรรค์ - คลองขลุง  81 143 เด่นชัย - เฉลิมพระเกียรติ (บา้นหว้ยโกน๋) 281 

120 นครสวรรค์ - พรานกระตา่ย  148   ตัดช่วงเด่นชัย - นา่น 146 

121 นครสวรรค์ - นครราชสีมา 384 144 แพร่ - เชียงราย   246 

122 อ่างทอง - มหาราช   18 146 ล าปาง - พะเยา - เชียงราย   234 

123 อ่างทอง - บ้านหันสัง  16   ช่วงล าปาง - พะเยา 141 

124 ตาก - เถิน   90 148 เชียงใหม่ - เชียงราย   342 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2560) 
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 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวก 
และปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2560 มีสถานีขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 120 แห่ง จ าแนกตาม
ประเภทการด าเนินการได้ดังนี้ 

1) กรมการขนส่งทางบกด าเนินการ   จ านวน 96 แห่ง แยกเป็น  
- ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จ านวน  94  แห่ง 
- อยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอน  จ านวน  2    แห่ง 

2) บริษัท ขนส่ง จ ากัด ด าเนินการ   จ านวน 8  แห่ง 

3) เอกชนด าเนินการ    จ านวน 19  แห่ง 

อีกทั้งยังมีสถานีขนสงผูโดยสาร ที่ไดรับอนุญาตใหจัดใหมี/จัดตั้ง ขณะนี้อยูระหวางด าเนินการกอสราง 
จ านวน 1 แหง ไดแก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง จ.นครพนม  
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     ที่มา: โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร 

รูปที่ 2.4-1 ต าแหน่งสถานีขนส่งในปัจจุบัน 
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 ข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจ าทาง 

ข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง เป็นข้อมูลที่ระบุก าหนดรายละเอียดของเส้นทางและ
เงื่อนไขในการให้บริการรถโดยสารประจ าทางในแต่ละเส้นทาง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

- รายละเอียดแนวเส้นทางที่ ให้บริการทั้งเส้นทางหลักและแต่ละช่วงทาง จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้น 
รายละเอียดเส้นทางและถนนที่วิ่งให้บริการ และจุดสิ้นสุด 

- แผนที่โดยสังเขปของแนวเส้นทางทั้งเส้นทางหลักและช่วงทาง 
- เงื่อนไขการเดินรถในแต่ละช่วงทาง กล่าวถึง จ านวนเที่ยวให้บริการทั้งขาไปและขากลับ เวลาเร่ิมต้นและ

สิ้นสุดการให้บริการในแต่ละเที่ยว จุดจอดรับส่ง และเงื่อนไขจ านวนรถแยกตามประเภทและมาตรฐาน
ของรถโดยสาร ระยะทาง และระยะเวลาเดินทาง ค่าโดยสาร และเงื่อนไขอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งที่ปรึกษาจะท าการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเงื่อนไขการเดินรถทุกเส้นทาง เพื่อน ามาประกอบการจัดท า
ฐานข้อมูลและวางแผนการส ารวจจัดท าปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมืองต่อไป 

 
 

รูปที่ 2.5-1 ตัวอย่างเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
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 ข้อมูลอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทาง  

การรวบรวมข้อมูลอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ปี พ.ศ.2562 มีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 22 เมษายน 2562 จ านวนเส้นทางการเดินรถหมวด 2 แบ่งเป็นเส้นทางหลักจ านวน 209 เส้นทาง  
รวมทั้งสิ้น 431 เส้นทาง (เส้นทางหลัก ช่วงทาง ตัดช่วงทาง) และจ านวนเส้นทางการเดินรถหมวด 3 แบ่งเป็นเส้นทาง
หลักจ านวน 625 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 1,569 เส้นทาง (เส้นทางหลัก ช่วงทาง ตัดช่วงทาง) 

ในการก าหนดอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจ า มีการค านวณค่าโดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 
หมวด 3 คิดเป็นอัตราต่อกิโลเมตร โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้ก าหนดอัตราค่าโดยสาร ในการ
ประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติให้ใช้อัตราดังนี้ 

• อนุมัติให้ก าหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 โดยปรับอัตรา
ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ดังนี้ 
 

ระยะทาง อัตรา ก อัตรา ข อัตรา ค 

ระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร 0.53 0.58 0.63 

ระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 100 กิโลเมตร 0.48 0.53 0.58 

ระยะทาง 100 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กิโลเมตร 0.44 0.49 0.54 

ระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร ขึ้นไป  0.39 0.44 0.49 

ในกรณีที่ค านวณคา่โดยสารไดต้่ ากว่า 9 บาท ให้จัดเก็บค่าโดยสารเท่ากับ 9 บาท 

หมายเหตุ 1. อัตรา ก. หมายถึง อัตราค่าโดยสารที่ใช้กับถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต 
   2. อัตรา ข. หมายถึง อัตราค่าโดยสารที่ใช้กับถนนลูกรัง หรือทางขึ้นลงเขาซึ่งมีความลาดชัน ตั้งแต่ร้อยละ 
4 ข้ึนไป เปน็ระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของช่วงทางขึ้นลงเขานั้น 

  3. อัตรา ค. หมายถึง อัตราค่าโดยสารที่ใช้กับทางชัว่คราว หรือทางขึ้นลงเขาซีง่มีความลาดชนัตั้งแต่ร้อยละ 
4 ข้ึนไป เปน็ระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของช่วงทางขึ้นลงเขานั้น 

อัตราค่าโดยสารข้างต้นใช้ส าหรับรถโดยสารทุกมาตรฐาน ยกเว้นรถมาตรฐาน 2 (ค) (รถโดยสารปรับอากาศ
ชั้น 2 ที่มีจ านวนที่นั่งตั้งแต่ 21 ถึง 30 ที่นั่ง) และรถมาตรฐาน 2 (จ) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 
ที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร) และรถมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ที่มีจ านวน 
ที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง) 

• อนุมัติให้ก าหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจ าทางส าหรับรถมาตรฐาน 2 (ค)  
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ที่มีจ านวนที่นั่งตั้งแต่ 21 ถึง 30 ที่นั่ง ) และมาตรฐาน 2 (จ) ที่ไม่ใช่รถตู้
โดยสาร (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร ) และ 
รถมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง) ดังนี้ 
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- ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยให้จัดเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 0.77 บาท  
ต่อกิโลเมตร (ค่าโดยสาร 0.55 บาทต่อกิโลเมตร และค่าธรรมเนียม 50% ของค่าโดยสาร) ในกรณี
ค านวณค่าโดยสารได้ต่ ากว่า 9 บาท ให้จัดเก็บค่าโดยสารเท่ากับ 9 บาท 

- หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง (ค่าทางด่วน) ให้เรียกเก็บค่าบริการส าหรับ 
การเดินรถบนทางด่วนเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 5 บาทต่อคน ส าหรับการผ่านด่านเก็บเงิน 1 ด่าน และ  
ไม่เกิน 10 บาทต่อคน ส าหรับการผ่านด่านเก็บเงินตั้งแต่ 2 ด่านขึ้นไป 

• อนุมัติให้ก าหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 เป็นแบบอัตรา
ขั้นสูงและอัตราขั้นต่ า โดยให้อัตราค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง 
ทางบกกลาง อนุมัติเป็นอัตราขั้นสูง และให้อัตราขั้นต่ าน้อยกว่าอัตราขั้นสูงไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราขั้นสูง 

• หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง (ค่าธรรมเนียม) หลักเกณฑ์ในการปัดเศษ 
การค านวณค่าโดยสาร การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 2.6-1 ตัวอย่างค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคเหนือ 

   
ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม 

 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ ระยะทาง ม.1(ก) ม.1(ข)พ ม.1(ข) ม.2 ม.2(ค) ม.2(จ) 

 ม.3 
มีผลบังคับใช้ 

  
(กม.) ม.4(ก) ม.4(ข)พ ม.4(ข) ม.4(ค) ม.2(จ) รถตู้ 

 
1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 748 

 
626 536   

   
 22 เมษายน 2562 

2 กรุงเทพฯ - ล าปาง 621 
      

260  22 เมษายน 2562 

3 กรุงเทพฯ - เชียงแสน 910 1039 
 

668 
    

 22 เมษายน 2562 

6 กรุงเทพฯ - สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 452 
  

344 
    

 22 เมษายน 2562 

8 กรุงเทพฯ - สรรคบุรี - ชัยนาท 199 
  

169 132 153 153 
 

 22 เมษายน 2562 

9 กรุงเทพฯ - คลองลาน 363 
  

284 
    

 22 เมษายน 2562 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมตาบง (จัดระเบียบ) 296 

    
228 

  
 22 เมษายน 2562 

10 กรุงเทพฯ - อุทัยธานี (รถจัดระเบียบ) 222 
  

185 
 

171 171 
 

 22 เมษายน 2562 

11 กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี 185 
   

122 
 

141 
 

 22 เมษายน 2562 

12 กรุงเทพฯ - ลพบุรี 153 
  

131 102 118 118 
 

 22 เมษายน 2562 

 
ช่วงกรุงเทพฯ-บ้านเบิก-ลพบุรี (รถจัดระเบียบ) 139 

    
106 

  
 22 เมษายน 2562 

 
ช่วงกรุงเทพฯ-มหาราช-ลพบุรี (รถจัดระเบียบ) 139 

    
106 

  
 22 เมษายน 2562 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - พระพุทธบาท (รถจัดระเบียบ) 135 

    
104 

  
 22 เมษายน 2562 

13 กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน 890 
 

762 653 508 
   

 22 เมษายน 2562 

14 กรุงเทพฯ - ภูเรือ 499   380      22 เมษายน 2562 

 ช่วงกรุงเทพฯ - หล่มสัก  393   304 237     22 เมษายน 2562 

 ช่วงกรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ 349   274 213     22 เมษายน 2562 

 ช่วงกรุงเทพฯ - ล านารายณ์ 198   167 130     22 เมษายน 2562 

ที่มา : กลุ่มโครงข่ายเส้นทางและเง่ือนไขการเดินรถ กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 นโยบายและแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้นคมนาคม  

ส าหรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม แผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการศึกษา 
การด าเนินงานโครงการที่เก่ียวข้อง ในการศึกษานี้ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมและศึกษาทบทวน ดังต่อไปนี้  

• ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย  

• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

• แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2560) 

• แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 

• โดยรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใชในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเสนอยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังรูปที่ 2.7-1 โดยการพัฒนาฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทาง 
เป็นการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบรถโดยสารป ระจ าทางระหว่างเมืองให้มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับระบบขนส่งอ่ืนๆ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในข้อที่ 2 
และข้อที่ 5 
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 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปีพ.ศ.2560 

รูปที่ 2.7-1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ให้มี
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและระบบคมนาคมขนส่ง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคมนาคมและการขนส่ง  

- เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม ลดความเข้มการใช้
พลังงาน และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

- เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง  
- เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
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3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2561-2580 ประกอบด้วยแนวคิด  
3 ประการคือ 

- การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Transport) 
- การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency)  
- ระบบขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport)  

 
                 ที่มา : ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2561-2580), ปี พ.ศ. 2559 

รูปที่ 2.7-2 แนวคิดและภาพในอนาคตของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
 

4) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 จัดท าเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของกระทรวงคมนาคม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐาน 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ปลอดภัยและมั่นคง” การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง 

ของระบบขนส่ง 
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
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5) แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2560) 

กรมการขนส่งทางบกได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของกรมการขนส่งทางบก ส าหรับแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับทบทวน 
ปี พ.ศ. 2560) ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมระบบขนส่งทางถนนให้มีประสิทธภาพและแข่งขันได้  
- เป้าประสงค์ที่ 1 การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  

(2) ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
- เป้าประสงค์ที่ 1 รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เป้าประสงค์ที่ 2 คนขับขี่อย่างปลอดภัย 

(3) ยุทธศาสตร์พัฒนาให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ  
- เป้าประสงค์ที่ 1 การให้บริการที่เป็นเลิศ 

(4) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
- เป้าประสงค์ที่ 1 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีกี่บริหารจัดการที่ดี 

 

 
     ที่มา: กรมการขนส่งทางบก, ปี พ.ศ. 2560 

รูปที่ 2.7-3 ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ทบทวนปี พ.ศ. 2560) 
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6) แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 

กระทรวงฯ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
มุ่งสู ่การขนส่งที่ยั่งยืน ด้วยระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน  
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชน ให้ครอบคลุม 
ทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางและ  
การขนส่งสินค้า โดยกลยุทธ์หลักที่เก่ียวข้องกับโครงการศึกษามีดังนี้ 

 
รูปที่ 2.7-4 ภาพรวมแผนยุทธศาสตรด์ิจิตอล 2021 

 
ตารางที่ 2.7-1 แผนยุทธศาสตร์ดิจิตอล 2021 
(4) ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณาการ 
และเพิ่มคุณค่าข้อมูลคมนาคม 

(5) การสร้าง Digital Government Platform เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการ งานบริการและบุคลากร 

-  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ตามแผน
แม่บทฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคส่วน
ต่างๆ ในการน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ 

 -  เพิ่มศักยภาพ NMTIC และสร้าง Big Data Analytics 
จากข้อมูลคมนาคมขนสง่ ตามแผนแม่บทฯ 

-  เพิ่มศักยภาพ D-Service และ Back Office สู่ 
Government Service Platform เพื่อบูรณาการ 
เป็นไปตามแนวทาง One Transport และ
สอดคล้องวิถีชีวิต วงจรธุรกิจ 
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สรุปภาพรวมของการยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับโครงการศึกษา 

จากการทบทวนพบว่า กระทรวงคมนาคม ได้มีการมุ่งเน้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ 
ของกระทรวงฯ โดยก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการน าเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยเข้ามาปรับใช้เพื่อรองรับอนาคต ซึ่งโครงการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง (Transport Efficiency) ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการวางแผน ก าหนด
แนวนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับระบบรถโดยสารและการเดินทางระหว่างเมืองให้มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการกับ
ระบบการเดินทางอื่นๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวคิดและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น 

2.7.2 ข้อมูลและทบทวนผลการศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้อง  

ที่ปรึกษาท าการรวบรวมและทบทวนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่
โครงการแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเสนอทางเดิน
รถโดยสารประจ าทาง ระยะที่ 1 เป็นต้น ส าหรับรายละเอียดรายงานและผลการศึกษามีดังนี้ 

1) โครงการแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งโดยสาร 

กรมการขนส่งทางบกได้ท าการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งโดยสาร เพื่อเพิ่ม
ระดับ การให้บริการและพื้ น ที่ ก า รให้บ ริการ การบริหารจั ดการสถานี ขนส่ งคน โดยสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคดิจิตอล 
(Digital Economy) โครงการนี้ได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดการสถานีขนส่งโดยสารในต่างประเทศ 
รวมถึงลงส ารวจข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะท าฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสถานี
ขนส่งในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ปัจจุบันลักษณะการเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจ าทาง  เริ่มมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปจากเดิม โดยสถานีขนาดใหญ่จะถูกลดความส าคัญลง และแนวโน้มการใช้จุดจอด
รถโดยสารในชุมชนปลายทาง (สถานีขนาดเล็ก) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้บริการรถตู้/มินิบัสเพิ่มมากข้ึน 
บนเส้นทางที่ปริมาณการเดินทางไม่สอดคล้องกัน ท าให้ยากต่อการจัดการ  

ดังนั้นจึงได้เสนอแผนงานการพัฒนาสถานีตามแผนแม่บทเพื่อแก้ปัญหาและรองรับการเดินทาง  
ในอนาคตดังแสดงในตารางที่ 2.7-2 
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ตารางที่ 2.7-2 แผนการและเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานีขนส่ง แบ่งตามช่วงเวลา 
ระยะสั้น 1-5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ระยะกลาง 6-10 ปี (พ.ศ.2566-2570) ระยะยาว 11-20 ปี (พ.ศ.2571-2580) 

-  แก้ปัญหาที่สะสมมาถึงปัจจุบนั  
-  ก าหนดทิศทางการพัฒนาส าหรับ

สถานีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยา่ง
เป็นระบบ  

-  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและดจิิทัล
สนับสนนุกิจการสถานี  

-  ทดลองสร้าง “ตน้แบบ” ของการ
พัฒนาสถานี  

-  ขยายผลการพฒันาจากสถานนี าร่อง  
สู่สถานีขนาดใหญ่ทั่วประเทศ  

-  พัฒนาสถานีเพื่อสนับสนนุการต่อเนื่อง
หลายรูปแบบไร้รอยต่อ  

-  ขับเคลื่อนแนวทางการน าเทคโนโลยี
และดิจิทัล  

 

-  ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการและ
ประชากรทั่วประเทศ  

-  ขยายผลการพฒันาจากสถานนี าร่อง 
สถานีขนาดใหญ่ สถานีขนาดเลก็  

-  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจทิัลมา
อย่างเต็มรูปแบบ  

-  มองภาพของสถานีขนส่งเปน็ส่วน
หนึ่งของระบบขนส่งระหว่างเมือง
ของประเทศไทย  
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          ที่มา: โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร 

รูปที่ 2.7-5 ต าแหน่งสถานีขนส่งรถโดยสารประจ าทาง พร้อมแสดงล าดับชั้นความส าคัญ 
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 ที่มา: โครงการศึกษาและจัดท าแผนแมบ่ทในการด าเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร 

รูปที่ 2.7-6 ต าแหน่งจุดจอดที่เสนอแนะเพิ่มเติม 
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2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเสนทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ระยะที่ 1 

กรมการขนส่งทางบก ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเสนทางเดินรถ
โดยสารประจ าทาง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชงาน หรือเรียกว่า ระบบ BRMS 
ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่รองรับข้อมูลแผนที่เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง จากโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง ระยะที่ 1 และได้
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการเส้นทางและ
เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และหมวด 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการ
ออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางในรูปแบบของ MIS และจัดเก็บ
เส้นทางรถโดยสารประจ าทางในรูปแบบของ GIS พร้อมกับการน าเข้าข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ า
ทางหมวด 2 และหมวด 3 การเข้าใช้งานระบบ BRMS จะเป็นการเข้าใช้งานผ่าน Web-based 
Application ซึ่งมีเครื่องมือส าหรับการน าเข้าแผนที่เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง โดยใช้แผนที่
เส้นทาง Longdo map เป็นแผนที่ฐานในการน าเข้าข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง และใช้
ฐานข้อมูล PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างการเข้าใช้งานผ่าน Web-based Application 
โดยรายละเอียดการใช้งานกล่าวถึงใน บทที่ 5  

แต่ทั้งนี้ฐานข้อมูลในโครงการศึกษาเดิม ได้รวบรวมข้อมูลการให้บริการรถโดยสารและเส้นทางการ
ให้บริการในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 และพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลาง
ของกรมการขนส่งทางบก (MDM) ในส่วนของข้อมูลระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) เท่านั้น แต่ยัง
ไม่มีฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการพัฒนาระบบรถโดยสารประจ าทาง
ระหว่างเมือง และเชื่อมต่อฐานข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ เป็นต้น  

ดังนั้นโครงการการศึกษาครั้งนี้ จึงจะด าเนินการพัฒนาให้มีฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง
ระหว่างเมือง หมวด 2 และหมวด 3 รวมทั้งปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง ให้อยู่ในรูปแบบ
ฐานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของกระทรวงคมนาคม และเตรียมพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อกับ
ระบบฐานข้อมูลอ่ืนๆ ของกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการ
ขนส่งทางบก (MDM) ในส่วนของข้อมูลระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRC) รวมทั้งฐานข้อมูลอุบัติเหตุ 
เป็นต้น 
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 รูปที่ 2.7-7 ตัวอย่างระบบสารสนเทศและแผนที่การเดินรถ 
 

สรุปผลการทบทวนโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

จากภาพรวมของการทบทวนโครงการศึกษาของกรมการขนส่งทางบกที่ผ่านมาพบว่า กรมการขนส่งทางบก 
มีความตระหนักถึงปัญหาความต้องการเดินทางระหว่างเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงก าหนดแผนเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองในอนาคต แต่ทั้งนี้พบว่า ยังขาดในการศึกษาและบันทึกข้อมูลปริมาณ
ผู้โดยสาร ซึ่งมีความส าคัญต่อการวางแผนและการก าหนดนโยบายอนาคต รวมถึงระบบสารสนเทศบางส่วน  
มีความเฉพาะตัวสูง ท าให้ความสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ของกระทรวงคมนาคมยังมีข้อจ ากัด ดังนั้น
โครงการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการจัดท าระบบฐานข้อมูล ที่มีความครบถ้วนทั้งในส่วนของเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง
หมวด 2 และหมวด 3 เงื่อนไขการประกอบการ และปริมาณผู้ เดินทางรายเส้นทาง รวมถึงแนวทางการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมการขนส่งทางบกและบูรณาการกับข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 ปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง 

 ทบทวนข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง 

ปัจจุบันข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทาง มีบันทึกในข้อมูลจากข้อมูล สถิติการใช้สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร ของกรมการขนส่งทางบก โดยเป็นข้อมูลของรถโดยสารประจ าทางหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 
รถโดยสารประจ าทางระหว่างประเทศ และรถโดยสารขนาดเล็ก โดยที่ปรึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติ  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2561 สามารถสรุปได้ในเบื้องต้นส าหรับในด้านของปริมาณผู้โดยสาร พบว่าปริมาณ
ผู้โดยสารในภาพรวมของรถโดยสารทุกหมวดมีแนวโน้มลดลง สัดส่วนของปริมาณผู้โดยสารส่วนใหญ่ เป็นผู้โดยสาร
ของรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมืองหมวด 2 และหมวด 3 โดยมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณ
ผู้โดยสารทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สูงกว่า หมวด 3 เล็กน้อย ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 

ตารางที่ 3.1-1 สรุปสถิติปริมาณการใช้สถานีของผู้โดยสาร ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561 

ประเภทรถโดยสาร 
ปริมาณผู้โดยสาร (ล้านคน/ปี) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

รถขนาดเล็ก 1.63 1.46 1.31 1.20 1.18  1.05  0.42 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 0.50 0.75 0.62 0.54 0.63  0.69  1.23 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 155.22 151.10 146.74 143.47 148.84 143.07  119.95 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 147.99 145.70 143.10 140.44 138.77 130.68  114.12 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 4 95.73 92.96 89.56 85.77 82.87  81.76  68.89 
รถโดยสารระหว่างประเทศ 0.36 0.61 0.62 0.59 0.59  0.60  0.63 

รวม 401.43 392.57 381.95 372.02 372.90 357.84  305.24 

ที่มา: สถิตกิารใช้สถานขีนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามมาตรฐานรถ ทัว่ประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561, กรมการขนส่งทางบก 

ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง หมวด 2 และ หมวด 3 ประมาณ 
120 ล้านคน/ปี และ 114 ล้านคน/ปี ตามล าดับ โดยพบว่าแนวโน้มผู้โดยสารรถประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ลดลง 
ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผู้โดยสารต่อเที่ยว จะเห็นว่ารถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สูงกว่าหมวด 3 ประมาณร้อยละ 12 
ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-1 ทั้งนี้ มีสาเหตุของการลดลงของปริมาณผู้โดยสาร จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบกับการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า 
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ตารางที่ 3.1-2 สรุปสถิติปริมาณการใช้สถานีของผู้โดยสารและจ านวนเที่ยวรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และ
หมวด 3 งบประมาณ 2555 - 2561 

ปี พ.ศ. 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 

ปริมาณผู้โดยสาร 
(ล้านคน/ปี) 

 จ านวนเท่ียว 
(ล้านเที่ยว/ปี)  

เฉลี่ยผู้โดยสาร
(คน/เที่ยว)  

ปริมาณผู้โดยสาร 
(ล้านคน/ปี) 

 จ านวนเท่ียว 
(ล้านเที่ยว/ปี)  

เฉลี่ยผู้โดยสาร
(คน/เที่ยว) 

2555 155.22  7.04  22 147.99  7.25  20 
2556 151.10  7.24  21  145.70  7.40  20  
2557 146.74  7.28  20  143.10  7.81  18  
2558 143.47  7.53  19 140.44  8.06  17  

2559 148.84  8.19  18 138.77  8.46  16 
2560 143.07 8.46 17 130.68 8.27 16 
2561 119.95 7.25 17 114.12 7.65 15 

ที่มา: สถิตกิารใช้สถานขีนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามาตรฐานรถ ทัว่ประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561, กรมการขนส่งทางบก 

 

 
ที่มา: สถิตกิารใช้สถานขีนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามาตรฐานรถ ทัว่ประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561, กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 3.1-1 สถิตปิริมาณการใชส้ถานีของผูโ้ดยสารรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และหมวด 3 
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เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 แยกตามมาตรฐานรถ 
พบว่ามีข้อมูลสรุปส าหรับรถให้บริการ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน 1 (ม.1) มาตรฐาน 2 (ม.2) มาตรฐาน 3 (ม.3) 
และ มาตรฐาน 4 (ม.4) ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 โดยจากข้อมูลพบว่า 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 โดยส่วนใหญ่ เป็นผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารมาตรฐาน 1 และมาตรฐาน 2 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 88 - 92 ของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และมีแนวโน้มการใช้บริการรถมาตรฐาน
ดังกล่าวลดลงในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 โดยสัดส่วนผู้ใช้บริการรถโดยสารมาตรฐาน 4 นั้น  มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 8 - 12 แต่มีแนวโน้มผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 และรถโดยสารมาตรฐาน 3 
ไม่เป็นที่นิยมใช้บริการหรืออาจมีรถให้บริการน้อย 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 โดยส่วนใหญ่ เป็นผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารมาตรฐาน 2 คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 44 - 50 ส าหรับรถโดยสารมาตรฐาน 1 และมาตรฐาน 3 มีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 20 -30  
ของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ส าหรับแนวโน้มการใช้บริการนั้น รถมาตรฐาน 1 และมาตรฐาน 2 
และ มาตรฐาน 3 มีแนวโน้มลดลง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 และรถโดยสารมาตรฐาน 4 ไม่เป็นที่นิยมใช้
บริการหรืออาจมีรถให้บริการน้อย 

ตารางที่ 3.1-3 สรุปสถิติปริมาณการใช้สถานีของผู้โดยสาร รถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และหมวด 3 แยก
ตามมาตรฐานรถปีงบประมาณ 2555 - 2561 

รถโดยสารประจ าทาง มาตรฐานรถ 
ปริมาณผู้โดยสาร (ล้านคน/ปี) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

หมวด 2 

ม.1 68.35 66.28 64.31 62.71 67.33  62.31  59.26 
ม.2 72.32 67.97 64.32 65.76 69.50  66.48  45.97 

ม.3 0.71 0.77 0.76 0.72 0.77  0.67  0.58 
ม.4 13.84 16.08 17.35 14.28 11.25  13.60  14.14 

รวม 155.22 151.10 146.74 143.47 148.84 143.06 119.95 

หมวด 3 

ม.1 36.14 36.92 37.71 38.63 39.73  37.37  36.53 
ม.2 65.58 66.64 67.13 67.60 68.11  65.49  54.73 

ม.3 44.61 39.70 35.23 31.13 27.51  24.31  19.01 
ม.4 1.66 2.44 3.02 3.09 3.42  3.52  3.85 

รวม 147.99 145.70 143.10 140.44 138.77 130.69 114.12 

ที่มา: สถิตกิารใช้สถานขีนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามมาตรฐานรถ ทัว่ประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561, กรมการขนส่งทางบก 
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ที่มา: สถิตกิารใช้สถานขีนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามาตรฐานรถ ทัว่ประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561, กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 3.1-2 ปริมาณการใชส้ถานขีองผูโ้ดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถ  
 

 
  ที่มา: สถิตกิารใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามาตรฐานรถ ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2561, กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 3.1-3 ปริมาณการใชส้ถานขีองผูโ้ดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 แยกตามมาตรฐานรถ  
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จากการทบทวนข้อมูลปริมาณผู้โดยสารจากสถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ าแนกตามาตรฐานรถ 
ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2555 – 2561 ของกรมการขนส่งทางบก พบว่า 

 ถึงแม้จะสามารถแยกข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เป็นรายเส้นทางได้แต่ยังคงเป็นข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
ที่มาใช้สถานี และเป็นการบันทึกปริมาณผู้โดยสารซ้ ากันในทุกสถานีที่เส้นทางผ่าน ส่งผลให้สรุปปริมาณ
ผู้โดยสารรายเส้นทางเป็นตัวเลขปริมาณที่สูง 

 การบันทึกข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในระดับหมายเลขเส้นทางหลักเท่านั้น ไม่ได้แยกย่อยออกเป็น  
รายเส้นทางแยกช่วง หรือเส้นทางตัดช่วง 

 การบันทึกข้อมูลรายมาตรฐานรถโดยสาร แบ่งเป็น 4 มาตรฐาน เท่านั้น ได้แก่ มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 
มาตรฐาน 3 และมาตรฐาน 4 ซึ่งไม่ได้แบ่งรายละเอียดของแต่ละมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน 1 ก, 
มาตรฐาน 1 พ, มาตรฐาน 2 ก, มาตรฐาน 2จ เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการเดินทางในแต่ละเส้นทางของรถโดยสารประจ าทาง
หมวด 2 และหมวด 3 จึงต้องด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเพิ่มเติมส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของการจัดท าฐานข้อมูลในระดับเส้นทางและช่วงย่อยเดินรถ รวมถึงแยกรายละเอียดตามมาตรฐานรถโดยสารย่อย
ของรถโดยสารแต่ละประเภท 

 การรวบรวมและส ารวจข้อมูลปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง 

เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผู้โดยสาร ของรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมืองนั้น  
ยังคงเป็นข้อมูลผู้โดยสารในภาพรวม แยกตามประเภทการให้บริการรถโดยสาร (หมวด) และมาตรฐานรถโดยสาร  
โดยข้อมูลปริมาณผู้โดยสารยังไม่สามารถแยกออกเป็นผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางได้ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถประจ าทางระหว่างเมือง หมวด 2 และ หมวด 3 เพื่อน าไปพัฒนาฐานข้อมูลรถ
โดยสารประจ าทางระหว่างเมือง ส าหรับประกอบการจัดท าฐานข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบรถโดยสารประจ าทาง
ระหว่างเมือง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ซึ่งแนวทางในการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร มีข้อมูลที่จ าเป็นประกอบด้วย 

1) ข้อมูลเที่ยวว่ิงให้บริการของรถโดยสาร ในทุกเส้นทางและทุกช่วงทาง โดยข้อมูลจ านวนเที่ยววิ่ง
ให้บริการนั้น ท าการเก็บข้อมูลในลักษณะเที่ยวให้บริการรายวัน โดยท าการรวบรวมค่าเฉลี่ยส าหรับ  
ทั้งวันท างานและวันหยุด 

2) ข้อมูลมาตรฐาน/ประเภทรถที่วิ่งให้บริการ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้โดยสารที่เดินทาง  
ในแต่ละเที่ยว และความจุผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางแต่ละมาตรฐาน โดยจากการทบทวน
เบื้องต้น สามารถแบ่งประเภท/มาตรฐานรถโดยสารประจ าทาง ได้ดังนี้ 

 รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (มาตรฐาน1) มีความจุที่นั่งระหว่าง 24-42 ที่นั่ง 
- ม.1 (ก) 24 ที่นั่ง 
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 ม.1 (ข) 42 ที่นั่ง 

 ม.1 (ข) พิเศษ 32 ที่นั่ง 
- รถโดยสารปรับอากาศ (มาตรฐาน2) มีความจุที่นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง 

 ม.2 47 ที่นั่ง 

 ม.2 (ค) ตั้งแต่ 21-30 ที่นั่ง 

 ม.2 (จ) ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 
- รถโดยสารไม่ปรับอากาศ (มาตรฐาน3) มีความจุที่นั่งระหว่าง 30-60 ที่นั่ง  

 ม.3 50 ที่นั่ง 
- รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ 2 ชั้น (มาตรฐาน4) มีความจุที่นั่งระหว่าง 32-55 ที่นั่ง 

 ม.4 (ก) 30 ที่นั่ง 

 ม.4 (ข) 50 ที่นั่ง 

 ม.4 (ข) พิเศษ 42 ที่นั่ง 

3) ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว เป็นปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารแต่ละมาตรฐานในแต่ละเที่ยวการ
เดินรถ  

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร เมื่อทราบข้อมูลทั้ง 3 ส่วนแล้ว จะสามารถวิเคราะห์ปริมาณ
ผู้โดยสารได้ดังนี้ 

 
   

โดยที ่ PaxL = จ านวนผูโ้ดยสารรวมในเส้นทาง 
i = เที่ยววิ่งรถ 
j = ช่วงทาง 
k = ประเภทมาตรฐานรถ 
 

n = จ านวนเที่ยววิ่งใน 1 วนั 
m = จ านวนช่วงทางที่ให้บริการ 
q = จ านวนมาตรฐานรถโดยสารในเส้นทาง 
   = จ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละเส้นทาง  
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 การส ารวจข้อมูลเที่ยวว่ิงให้บริการและปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเที่ยววิ่งให้บริการและปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง ของรถโดยสาร
ประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ได้ดังนี้ 

 รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ที่มีต้นทางหรือปลายทางเป็นกรุงเทพมหานคร โดยท าการส ารวจที่สถานี
ขนส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 โดยพิจารณาครอบคลุม  
4 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) สถานีขนส่งกรุงเทพ  
(สายใต้ 1 ปิ่นเกล้า) สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ 2 ถ.บรมราชชนนี)  

 รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ท าการส ารวจที่สถานีขนส่งระดับภูมิภาค ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง
หมวด 3 จ านวน 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดสงขลา และสถานีขนส่งระดับจังหวัด ส าหรับรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ 
ในภูมิภาคทั่วประเทศ 

 วิธีการในการส ารวจปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 

เนื่องจากจ านวนเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ทั้งในส่วนของเส้นทางหลักและเส้นทาง
ย่อยมีจ านวนมาก ประกอบกับระยะเวลาในการส ารวจของโครงการที่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นส าหรับการส ารวจปริมาณ
ผู้โดยสารจึงมีวิธีการในการส ารวจ ประกอบด้วย 

 การส ารวจภาคสนามโดยพนักงานส ารวจ โดยในการส ารวจใช้พนักงานส ารวจเข้ารวบรวมและบันทึก
ข้อมูลที่สถานีรถโดยสาร ด้วยการนับและจดบันทึกจ านวนเที่ยวการเดินรถและปริมาณผู้โดยสาร 
ที่บริเวณชานชลาส าหรับรถโดยสารแต่ละเส้นทางที่ให้บริการ รวมถึงการสัมภาษณ์ ด้วยสาเหตุ 
จากระยะเวลาที่จ ากัดและความปลอดภัยของพนักงานส ารวจในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งท าการสัมภาษณ์  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานประจ ารถ พนักงานควบคุมการปล่อยรถ พนักงานจ าหน่าย
ตั๋วโดยสาร และผู้ประกอบการในแต่ละเส้นทาง ข้อมูลที่ท าการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลเที่ยววิ่ง
ให้บริการและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวใก้บริการของรถโดยสารทุกประเภทและทุกมาตรฐานรถ 
จ าแนกรายวันในสัปดาห์และช่วงเวลาระหว่างวัน ทั้งในขาไปและขากลับ 

 การส ารวจรวบรวมจากเอกสารของสถานีขนส่งและผู้ประกอบการ ในส่วนนี้ข้อมูลเที่ยวการให้บริการ
และปริมาณผู้โดยสาร จะได้จากแบบฟอร์มการบันทึกการให้บริการและปริมาณผู้โดยสาร เช่น 
แบบฟอร์ม ขสบ.64 รายงานการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งจากส านักงานขนส่งจังหวัดและบริษัท 
ขนส่ง จ ากัด (บขส.) และแบบบันทึกใบปล่อยรถ จากผู้ประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลเอกสารดังกล่าว
ข้างต้น ในบางแหล่งข้อมูลยังคงมีข้อจ ากัดทั้งในด้านความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น 
ปริมาณผู้โดยสาร เส้นทางย่อย รายละเอียดมาตรฐานรถโดยสาร เป็นต้น ซึ่งจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามข้างต้น 
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 การส ารวจโดยแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร โดยแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกเป็นการปรับปรุงจาก
การเสนอแนะแนวทางการส ารวจรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในอนาคตของโครงการ ในระหว่าง
ด าเนินการศึกษาได้มีแนวคิดให้ทดลองด าเนินการส ารวจ (Pilot Survey) ซึ่งท าการส ารวจโดยบันทึก
แบบฟอร์มตามเอกสาร และบันทึกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ (Google 
sheet) หรือ Microsoft Excel ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักการขนส่งผู้โดยสาร ส านักขนส่งจังหวัด 
และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารระหว่างเมือง ร่วมมือกันบันทึกข้อมูลการเดินรถโดยสาร และปริมาณ
ผู้โดยสารรายทางตลอดระยะทางให้บริการของรถโดยสารประจ าทางในแต่ละเส้นทาง (บันทึกข้อมูล
เหมือน On-board survey) โดยในการส ารวจท าการบันทึกรายละเอียดการเดินรถและปริมาณ
ผู้โดยสารส าหรับรถแต่ละคันในแบบฟอร์มดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 ในการบันทึกรายละเอียดท าการ
บันทึกข้อมูลส าหรับรถแต่ละคันที่วิ่งให้บริการ บันทึก โดยพนักงานขับรถหรือพนักงานประจ ารถ  
เป็นรายวันรวมระยะเวลา 7 วัน โดยได้เริ่มด าเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดรถโดยสาร ได้แก่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขข้างรถ มาตรฐานรถ  

ชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถ เลขที่ผู้ประกอบการ 
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเส้นทางของรถโดยสาร ได้แก่ หมวด หมายเลขเส้นทาง ชื่อเส้นทางหลัก 
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเดินรถและปริมาณผู้โดยสาร ได้แก่ เที่ยวที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออกต้นทาง 

ผู้โดยสารขึ้นต้นทาง ผู้โดยสารขึ้น-ลง ระหว่างทาง ผู้โดยสารลงปลายทาง เวลาถึงปลายทาง โดย
สามารถบันทึกจ านวนเที่ยวได้ถึง 10 เที่ยว/คัน/วัน 

ทั้งนี้ข้อมูลจากการส ารวจโดยแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้น ได้รับข้อมูลการส ารวจ
ทั้งในรูปแบบ electronic file และในรูปแบบกระดาษจดบันทึกในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม 2562  โดยข้อมูลบางส่วนยังคงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นในการสรุปผลปริมาณผู้โดยสารในรายงานฉบับนี้ 
จึงเป็นการประมวลผลข้อมูลจากการส ารวจปริมาณผู้โดยสารทั้ง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น ส าหรับทั้งรถโดยสารประจ าทาง
หมวด 2 และหมวด 3 
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รูปที่ 3.2-1 แบบฟอร์มการบันทกึปริมาณผูโ้ดยสาร Pilot Survey  
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รูปที่ 3.2-2 การลงพื้นที่ส ารวจขอ้มูลเที่ยวว่ิงและปริมาณผูโ้ดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2  
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รูปที่ 3.2-3 ตัวอย่างข้อมลูรวบรวมจากเอกสารของสถานีขนสง่และผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 
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รูปที่ 3.2-4 ตัวอย่างข้อมลูเที่ยวใหบ้ริการจากบริษัทขนสง่จ ากดั 
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รูปที่ 3.2-5 การลงพื้นที่ส ารวจขอ้มูลเที่ยวว่ิงและปริมาณผูโ้ดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 
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         รูปที่ 3.2-6 ตัวอย่างข้อมลูรวบรวมจากเอกสารของสถานขีนส่งและผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 3-15  

 

 
รูปที่ 3.2-7 ตัวอย่างข้อมลูรวบรวมจากแบบฟอร์มออนไลน์ของผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 
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 ผลการส ารวจปริมาณผู้โดยสาร 

จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการและจ านวนผู้โดยสารรถประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 
สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 

 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร 

จากขั้นตอนการส ารวจปริมาณผู้โดยสาร ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือจ านวนผู้โดยสารในแต่ละรอบ 
เดินรถของแต่ละเส้นทาง ซึ่งที่ปรึกษาได้ท าการหาค่าเฉลี่ยจ านวนผู้โดยสารต่อเที่ยว ของมาตรฐานรถตามเส้นทางนั้นๆ
ดังแสดงในตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารการเดินรถ สายที่ 35-5 ณ วันที่ 16,19 และ 20 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2561 ตามล าดับ 

จากนั้นจึงหาปริมาณผู้โดยสารต่อวันของเส้นทางเดินรถทุกช่วงทางได้จากค านวณดังนี้ 

ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ( 
คน

เที่ยว
 ) x ปริมาณเที่ยวเดินรถต่อวัน ( 

เที่ยว

วัน
 )  = ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน ( 

คน

 วัน
 ) 

จากการส ารวจข้อมูลผู้โดยสารและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ หรือพนักงานประจ าตู้ขายตั๋ว 
สามารถสรุปปริมาณเที่ยวเดินรถรายวันและปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยวรายวัน ได้ดังนี้ 

สายที ่ เส้นทาง ข้อมูล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย ์ เฉลี่ย 

35-5 
กรุงเทพฯ-แยกมาบ

ข่า-ระยอง(ต) 

ปริมาณเที่ยวเดินรถ 
(ไป-กลับ: เทีย่วต่อวัน) 48 48 44 44 64 50 58 51 

ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 
(ไป-กลับ: คนต่อเที่ยว) 7 5 6 6 9 7 8 7 

ผู้โดยสารต่อวัน 336 240 264 264 576 350 464 357 
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ตารางที่ 3.3-1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารการเดินรถสายที่ 35-5 กรุงเทพฯ-แยกมาบข่า-ระยอง (ม.2จ) ขาไป 
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ตารางที่ 3.3-2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารการเดินรถสายที่ 35-5 กรุงเทพฯ-แยกมาบข่า-ระยอง (ม.2จ) ขากลับ 
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 สรุปผลการส ารวจปริมาณผู้โดยสาร รถโดยสารประจ าทางหมวด 2  

โดยจ านวนเส้นทางของรถโดยสารหมวด 2 ที่ทางที่ปรึกษาได้ท าการส ารวจข้อมูลครอบคลุมเส้นทางทั้งหมด 
203 เส้นทาง ขาดจากจ านวนเส้นทางรวม จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่ระบุไว้อยู่ 6 เส้นทาง ดังแสดง 
ในตารางที่ 3.3-3 

ตารางที่ 3.3-3 เปรียบเทียบจ านวนเส้นทางเดินรถหมวด 2 จากเงื่อนไขการเดินรถและการเดินรถจริง 

 
 
 
 

จ านวนเส้นทางเดินรถตามเงื่อนไข จ านวนเส้นทางเดินรถที่ส ารวจได ้

209 เส้นทาง 194 เส้นทาง 

สรุปเส้นทางที่ขาดจากเงื่อนไขการเดินรถ 
ล าดับที ่ สาย ชื่อสาย หมายเหตุ 

1 2 กรุงเทพฯ-ล าปาง ยกเลิก 
2 41 กรุงเทพฯ-ตราด ยกเลิก 

3 43 กรุงเทพฯ-แกลง ยกเลิก 

4 44 กรุงเทพฯ-ประแสร์ ยกเลิก 
5 45 กรุงเทพฯ-บ้านคา่ย ยกเลิก 

6 53 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา(ก) ยกเลิก 

7 75 กรุงเทพฯ-ปากท่อ ยกเลิก 

8 79 กรุงเทพฯ-ท่าชา้ง(ก) ยกเลิก 

9 84 กรุงเทพฯ-สามพราน ยกเลิก 

10 85 กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร(ก) ยกเลิก 

11 87 กรุงเทพฯ-ท่าชา้ง(ข) ยกเลิก 

12 948 กรุงเทพฯ-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยกเลิก 

13 969 กรุงเทพฯ-แกลง-ประแสร ์ ยกเลิก 

14 980 กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร(ข) ยกเลิก 

15 995 กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า ยกเลิก 
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ตารางที่ 3.3-4 สรุปรวมข้อมูลปริมาณเที่ยวว่ิงต่อวันและปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถโดยสารหมวด 2 

รวม 

สถาน ี
จ านวน
เส้นทาง 

จ านวนช่วง
ทาง 

ปริมาณเท่ียวต่อ
วัน 

ปริมาณผู้โดยสารต่อ
วัน 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) 22 63 1,681 15,296 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (จตจุักร)* 129 328 7,128 106,105 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) 20 47 1,315 7,803 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (บรมราช
ชนน)ี 

65 141 4,350 50,476 

  

รวม 14,474 179,680 

หมายเหตุ: * ปริมาณเที่ยวการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นับรวมเท่ียวการให้บริการสถานีเดินรถรังสิตแล้ว 

 

จากตารางที่ 3.3-4 พบว่า จากการส ารวจข้อมูลเดินรถของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จากสถานีขนส่ง
ทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ สามารถสรุปได้ว่ารถโดยสารหมวด 2 มีจ านวนเที่ยววิ่งเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 14,474 เที่ยว และ 
มีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 179,680 คน  

รูปที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-2 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารหมวด 2 ต่อวัน แยกตามสถานีและ
แยกตามมาตรฐานรถที่ให้บริการ โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) มีปริมาณผู้โดยสารต่อวันมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 59 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด และมาตรฐานรถที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ รถมารตรฐาน ม.2จ คิดเป็น 
ร้อยละ 46 

 
 

รูปที่ 3.3-1 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 ในแต่ละสถานี 

เอกมัย, 15,296, 9%

หมอชิต, 106,105, 
59%ปิ่นเกล้า, 7,803, 4%

บรมราชชนนี, 
50,476, 28%
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รูปที่ 3.3-2 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 ในแต่ละมาตรฐานรถ 

สรุปปริมาณผู้โดยสารแยกตามช่วงระยะทาง 

รูปที่  3.3-3 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามช่วงระยะทาง 
ที่ให้บริการ โดยระยะทางที่มีปริมาณผู้ใช้บริการต่อวันมากที่สุดคือระยะทางน้อยกว่า  300 กิโลเมตร มีผู้ใช้บริการ 
122,921 คนต่อวันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69  ของปริมาณผู้โดยสารต่อวันทั้งหมด 

 
รูปที่ 3.3-3 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 ในแต่ละช่วงระยะทาง 

 

ม.1(ก), 573, 1%

ม.1(ข), 10,109, 
20% ม.1(ข)พิเศษ, 

403, 1%

ม.2, 3,306, 7%
ม.2จ, 27,985, 

55%

ม.3, 1,333, 3%

ม.4(ก), 1,361, 
3%

ม.4(ข), 4,212, 
8%

ม.4(ค), 176, 0%

ม.4(ข)พิเศษ
, 1,018, 2%

<300,
122921, 69%

>600,
27391, 15%

300-600,
29368, 16%
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รูปที่ 3.3-4 ถึงรูปที่ 3.3-6 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารหมวด 2 ต่อวัน แยกตามช่วงระยะทาง
ที่ให้บริการโดยช่วงระยะทางน้อยกว่า 300 กิโลเมตร ผู้โดยสารใช้บริการรถมาตรฐาน ม.2จ มากที่สุดคิดเป็น 
ร้อยละ 67 โดยมี Load factor เฉลี่ยอยู่ที่  0.56 ส่วนระยะทาง 300 ถึง 600 กิโลเมตรผู้ โดยสารใช้บริการ 
รถมาตรฐานม.1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56 โดยมี Load factor เฉลี่ยอยู่ที่ 0.59-0.65 และสุดท้ายคือช่วงระยะทาง
มากกว่า 600 กิโลเมตร ผู้โดยสารใช้บริการรถมาตรฐานม.4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58 โดยมี Load factor เฉลี่ยอยู่
ที่ 0.57-0.67 

 
รูปที่ 3.3-4  สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถในช่วง

ระยะทางน้อยกว่า300กโิลเมตร 

 
รูปที่ 3.3-5 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถในช่วงระยะทาง

ระหว่าง300ถึง600กโิลเมตร 
 

ม.1,28%
LF: 0.6-0.8 

ม.2,4%,
LF: 0.57

ม.3,1%,
LF: 0.6

ม.2จ,67%,
LF: 0.56

ม.1,56%,
LF: 0.59-0.65

ม.2,8%,LF: 0.52

ม.4,36%,
LF: 0.52-0.66
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รูปที่ 3.3-6 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถในช่วงระยะทาง

มากกว่า600กโิลเมตร 
 

3.3.2.1 รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) 

ตารางที่ 3.3-5 สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) 

เอกมัย 

มาตรฐานรถ 
จ านวนเสน้ทาง 

(เส้นทาง) 
จ านวนช่วงทาง 

(ช่วง) 
เท่ียวให้บริการ  

(ไป-กลับ: เท่ียวต่อวัน) 
ปริมาณผู้โดยสาร 

(ไป-กลับ: คนต่อวัน) 

ม.1(ข) 11 13 262 4,668 

ม.2 3 4 26 502 

ม.2จ 22 63 1,393 10,8126 

  

รวม 1,681  15,296 

หมายเหตุ : ข้อมูลเที่ยวให้บริการต่อวันค านวนจากการเฉลีย่เท่ียวใหบ้ริการรายปี 

จากตารางที่ 3.3-5 สรุปข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) แยกตาม
มาตรฐานรถต่างๆ ที่ให้บริการโดยรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) มีจ านวนเที่ยววิ่ง
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,681 เที่ยว และมีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 15,296 คน  

รูปที่ 3.3-7 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถประจ า
สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย โดยรถมาตรฐาน ม.2 จ มีสัดส่วนผู้ใช้บริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66 

 
 

ม.1,38%,
LF: 0.61-0.66

ม.2,4%,LF: 0.55

ม.4,58%,
LF: 0.57-0.67
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รูปที่ 3.3-7 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ในแต่ละ

มาตรฐานรถ 
 

3.3.2.2 รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 

ตารางที่ 3.3-6 สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 

หมอชิต 

มาตรฐานรถ 
จ านวนเสน้ทาง 

(เส้นทาง) 
จ านวนช่วงทาง 

(ช่วง) 
เท่ียวให้บริการ  

(ไป-กลับ: เท่ียวต่อวัน) 
ปริมาณผู้โดยสาร 

(ไป-กลับ: คนต่อวัน) 

ม.1(ก) 19 20 125  2,177  

ม.1(ข) 71 102 1,114  34,276  

ม.1(ข) (พิเศษ) 40 52 405 8,931  

ม.2 12 19 130  3,936  

ม.2จ 57 169 4,664  36,340  

ม.4(ก) 13 13 41  897  

ม.4(ข) 48 68 456  14,460  

ม.4(ค) 1 1 5 160  

ม.4(ข)พิเศษ 30 36 188  4,928  

  

รวม 7,128  106,105  

 

 

ม.1, 4,668, 
31%

ม.2, 502, 
3%

ม.2จ, 10,126, 
66%
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จาก ตารางที่ 3.3-6 สรุปข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) แยกตาม
มาตรฐานรถต่างๆที่ให้บริการ โดยรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) มีจ านวนเที่ยววิ่ง
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,128 เที่ยว และมีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 106,105 คน 

รูปที่ 3.3-8 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถประจ า
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดรถมาตรฐาน 1 มีสัดส่วนผู้ใช้บริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42 ของทั้งหมด  
แบ่งออกเป็น ม.1(ข) ร้อยละ 32 ม.1(ข) พิเศษ ร้อยละ 8 และ ม.1(ก) ร้อยละ 2 

 
รูปที่ 3.3-8 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 

 ในแตล่ะมาตรฐานรถ 

3.3.2.3 รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) 

ตารางที่ 3.3-7 สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) 

ปิ่นเกล้า 

มาตรฐานรถ 
จ านวนเสน้ทาง 

(เส้นทาง) 
จ านวนช่วงทาง 

(ช่วง) 
เท่ียวให้บริการ  

(ไป-กลับ: เท่ียวต่อวัน) 
ปริมาณผู้โดยสาร 

(ไป-กลับ: คนต่อวัน) 

ม.2จ 20  47 1,315  7,803  

  

รวม 1,315 7,803  

ม.1(ก), 2,177 , 
2%

ม.1(ข), 34,276 , 
32%

ม.1(ข)พิเศษ, 
8,931 , 8%ม.2, 3,936 , 4%

ม.2จ, 36,340 , 
34%

ม.4(ก), 897 , 
1%

ม.4(ข), 
14,460 , 

14%

ม.4(ค), 160 , 
0%

ม.4(ข)พิเศษ, 
4,928 , 5%



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 3-26  

 

จากตารางที่ 3.3-7 สรุปข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) แยกตาม
มาตรฐานรถต่างๆที่ให้บริการโดยรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) มีจ านวนเที่ยววิ่ง
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,315 เที่ยว และมีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,803 คน 

รูปที่ 3.3-9 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถประจ า
สถานีขนส่งผู้โดยสารปิ่นเกล้าโดยรถมาตรฐาน ม.2 จ เป็นรถมาตรฐานเดียว ที่ให้บริการที่สถานีจึงมีสัดส่วนผู้ใช้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
รูปที่ 3.3-9 สัดส่วนปริมาณผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ในแต่ละ

มาตรฐานรถ 
3.3.2.4 รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถ.บรมราชชนนี) 

ตารางที่ 3.3-8 สรุปรวมข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถ.บรมราชชนนี) 

สถานีขนส่งบรมราชชนี 

มาตรฐานรถ 
จ านวนเส้นทาง 

(เส้นทาง) 
จ านวนช่วงทาง 

(ช่วง) 
เที่ยวใหบ้ริการ  

(ไป-กลับ: เทีย่วต่อวัน) 
ปริมาณผู้โดยสาร 

(ไป-กลับ: คนต่อวัน) 

ม.1(ก) 6 6 36 573 

ม.1(ข) 24 27 385 10,109 

ม.1(ข) (พิเศษ) 4 4 22 403 

ม.2 11 13 111 3,306 

ม.2จ 33 79 3,506 27,985 

ม.3 1 1 43 1,333 

ม.4(ก) 15 15 71 1,361 

ม.4(ข) 19 24 132 4,212 

ม.4(ค) 2 2 5 176 

ม.4(ข)พิเศษ 9 11 39 1,018 

  
รวม 4,350  50,476  

ม.2จ, 7,803 , 
100%
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จากตารางที่ 3.3-8 สรุปข้อมูลรถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถ.บรมราชชนนี)
แยกตามมาตรฐานรถต่างๆที่ให้บริการโดย รถโดยสารหมวด 2 ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถ.บรมราชชนนี) 
มีจ านวนเที่ยววิ่งเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 4,350 เที่ยว และมีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 50,476 คน 

รูปที่ 3.3-10 แสดงสัดส่วนปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 แยกตามมาตรฐานรถประจ า
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถ.บรมราชชนนี) โดยรถมาตรฐาน ม.2 จ มีสัดส่วนผู้ใช้บริการมากที่สุดคิดเป็น 
ร้อยละ 55 

 

 
 

รูปที่ 3.3-10 สัดส่วนปริมาณผูใ้ช้บริการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพ  
(ถ.บรมราชชนน)ี ในแต่ละมาตรฐานรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1(ก), 573, 1%
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20%

ม.1(ข)พิเศษ, 403, 
1%

ม.2, 3,306, 7%

ม.2จ, 27,985, 55%

ม.3, 1,333, 3%

ม.4(ก), 1,361, 3%

ม.4(ข), 4,212, 8% ม.4(ค), 176, 
0%

ม.4(ข)พิเศษ, 
1,018, 2%
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ตารางที่ 3.3-9 ตัวอย่างสรุปปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง ในเส้นทางหมวด 2 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวเฉลีย่ต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารเฉลีย่ต่อเทีย่ว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

958- 0 กรุงเทพฯ-พิจิตร(ข)   5                   32                 160 

959- 0 กรุงเทพฯ-ตะพานหิน                                         0 

959- 1 กรุงเทพฯ-ชุมแสง-บางมูลนาก         37                   7           259 

959- 2 กรุงเทพฯ-ชุมแสง         13                   7           91 

959- 3 กรุงเทพฯ-บ้านดงขุย         34                   6           204 

959- 4 กรุงเทพฯ-หนองบัว         17                   6           102 

959- 5 กรุงเทพฯ-ท่าตะโก         16                   6           96 

959- 6 กรุงเทพฯ-ไพศาลี         24                   7           168 

959- 7 กรุงเทพฯ-ตากฟ้า         3                   5           15 

959- 8 กรุงเทพฯ-ชุมแสง-บางมูลนาก         10                   7           70 

959-10 กรุงเทพฯ-ไพศาลี         5                   7           35 

959-11 กรุงเทพฯ-ชุมแสง         2                   7           14 

959-12 กรุงเทพฯ-ทับคล้อ         10                   7           70 

96- 0 กรุงเทพฯ-น่าน   2 2         3       19 14         26     144 

960- 0 กรุงเทพฯ-ผักไห่         57                   8           456 

961- 0 กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน 3 2 3               14 20 19               139 

961- 1 กรุงเทพฯ-แม่สะเรียง   3 2                 19 17               91 

962- 0 กรุงเทพฯ-เชียงของ                                         0 

962- 1 กรุงเทพฯ-เชียงของ 5 7 3         3   5 14 23 16         26   21 462 

962- 2 กรุงเทพฯ-เชียงค า               4                   25     100 

963- 0 กรุงเทพฯ-เขาค้อ   9           5       22           24     318 

964- 0 กรุงเทพฯ-ดอยเต่า-จอมทอง                                         0 

965- 0 กรุงเทพฯ-บ้านด่านลานหอย   9 4         8   2   22 17         25   19 504 

966- 0 กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินก าแพงแสน         36                   7           252 

966- 1 กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินก าแพงแสน(ต)         6                   7           42 

966- 2 กรุงเทพฯ-บางเลน(ต)         2                   6           12 

966- 3 กรุงเทพฯ-ม.เกษตรศาสตร์(ต)         32                   7           224 

966- 7 กรุงเทพฯ-ม.เกษตรศาสตร์(ช)         42                   7           294 

967- 0 กรุงเทพฯ-รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก)         2                   6           12 

967- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-เขื่อนขุนดา่นปราการชล(ต)         2                   7           14 

967- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-เขื่อนขุนดา่นปราการชล(ต)(20%จัดระเบยีบ)         10                   7           70 
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 สรุปผลการส ารวจปริมาณผู้โดยสาร รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 
ที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลรถโดยสารประจ าทางหมวด  3 จ านวนเส้นทางทั้งหมด 573 

เส้นทาง ขาดจากจ านวนเส้นทางรวม จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่ระบุไว้อยู่ 48 เส้นทาง และไม่พบข้อมูล
การให้บริการ 2 เส้นทาง ดังแสดงในตารางที่ 3.3-10 
ตารางที่ 3.3-10 เปรียบเทียบจ านวนเส้นทางเดินรถหมวด 3 จากเงื่อนไขการเดินรถและการเดินรถจริง 

 
 
 

 

จ านวนเส้นทางเดินรถตามเงื่อนไข จ านวนเส้นทางเดินรถที่ส ารวจได ้

623 เส้นทาง 573 เส้นทาง 
สรุปเส้นทางที่ขาดจากเงื่อนไขการเดินรถ 

ล าดับที ่ สาย ชื่อสาย หมายเหตุ 
1 315 ศรีมหาโพธิ์ - ตลาดท่าเกวียน ยกเลิก 

2 321 ฉะเชิงเทรา - องครักษ์ ยกเลิก 
3 362 พนัสนิคม - บ้านหนองคอก ยกเลิก 

4 371 สนามชัยเขต - อ าเภอบ่อทอง ยกเลิก 
5 374 ตัดช่วงสะพานใหม่ - คลอง 16 ยกเลิก 

6 380 ปราจีนบุรี - ตลาดบา้นบางขนาก ยกเลิก 

7 390 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ ยกเลิก 

8 394 สมุทรปราการ - สมุทรสงคราม ยกเลิก 

9 395 
ช่วงนิคมอุตสาหกรรมนวนคร -                

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
ยกเลิก 

10 453 หาดใหญ่ - โคกโพธิ์ ยกเลิก 

11 455 หาดใหญ่ - ยะลา ยกเลิก 

12 456 หาดใหญ่ - นราธิวาส ยกเลิก 

13 458 ปัตตานี - ยะลา ยกเลิก 

14 473 เพชรบุรี - สมุทรสงคราม (ข) ยกเลิก 

15 484 เดิมบางนางบวช - ตลาดสามง่าม ยกเลิก 
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ตารางที่ 3.3-11 เปรียบเทียบจ านวนเส้นทางเดินรถหมวด 2 จากเงื่อนไขการเดินรถและการเดินรถจริง (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ สาย ชื่อสาย หมายเหตุ 

16 489 สายบุรี - รือเสาะ ยกเลิก 
17 492 ตลาดห้วยกระบอก - ตลาดลูกแก ยกเลิก 

18 512 เดชอุดม - กันทรลักษ ์ ยกเลิก 

19 519 พุทไธสง - บ้านไผ ่ ยกเลิก 
20 531 ปากช่อง - บ้านซับสนุ่น - ล านารายณ์ ยกเลิก 

21 536 เดชอุดม - นาห่อม - กันทรลักษ ์ ยกเลิก 

22 554 เชียงยืน - กระนวน ยกเลิก 

23 556 มุกดาหาร - นาแก ยกเลิก 

24 557 เชียงยืน - หนองกุงศรี ยกเลิก 

25 578 นาด้วง - ศรีบุญเรือง ยกเลิก 

26 584 บ้านไผ่ - โสกขุ่น - นาเชือก ยกเลิก 

27 598 เขาสวนกวาง - บ้านหนองโก ยกเลิก 

28 600 เลย - วังสะพงุ - หล่มสัก ยกเลิก 

29 706 ก าแพงแสน - พนมทวน ยกเลิก 

30 707 อู่ทอง - บ้านล าอีซ ู ยกเลิก 

31 718 นครปฐม - บ้านทา่เรือ ยกเลิก 

32 719 สามพราน - บ้านคลองตนั ยกเลิก 

33 720 ด่านช้าง - บ้านหูช้าง ยกเลิก 

34 728 สุพรรณบุรี - หันคา - นครสวรรค์ ยกเลิก 

35 730 ยะลา - สะบ้าย้อย ยกเลิก 

36 731 ปัตตานี - สะบ้าย้อย ยกเลิก 

37 744 ยะลา - ยะหริ่ง ยกเลิก 

38 745 ยะลา - นราธิวาส ยกเลิก 

39 747 ยะลา - บ้านบาลอ - บ้านปาโละปูเก๊ะ ยกเลิก 
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ตารางที่ 3.3-12 สรุปรวมข้อมูลปริมาณเที่ยวว่ิงต่อวันและปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถโดยสารหมวด 3 

รวม 

ภาค จ านวนเสน้ทาง จ านวนช่วงทาง ปริมาณเท่ียวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 

เหนือ 195 402 4,528 86,766 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 196 806 5,805  105,341 

ตะวันออก 52 137 5,566 36,864 

ใต ้ 135 305 2,379 80,644 

  รวม 18,278 309,615 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ สาย ชื่อสาย หมายเหตุ 

40 748 บ่อพลอย - สองพี่น้อง ยกเลิก 
41 751 วังวิเศษ - บางขนั ยกเลิก 

42 752 หาดใหญ่ - เกาะยอ - ปากพะยนู ยกเลิก 
43 754 หนองปรือ - ห้วยองคต ยกเลิก 

44 767 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - สุราษฎร์ธาน ี ยกเลิก 
45 774 หัวหิน - มหาชัยเมืองใหม่ ยกเลิก 

46 791 ภูเก็ต - ระนอง - แม่สอด ยกเลิก 

47 812 ตัดช่วงแก้งคร้อ - คอนสวรรค์ ไม่พบเสน้ทาง 

48 813 ตัดช่วงแก้งคร้อ - คอนสวรรค์ ไม่พบเสน้ทาง 

49 828 ช่วงปากช่อง - บ้านสอยดาว - บ้านหนองโปง่ ยกเลิก 

50 839 นครราชสีมา - นครพนม ยกเลิก 
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ปริมาณผู้โดยสาร ปริมาณเที่ยว 

รูปที่ 3.3-11 สัดส่วนจ านวนเที่ยวบริการและปรมิาณผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3  
ในแตล่ะมาตรฐานรถ 

 

เมื่อพิจารณาแยกย่อยถึงรายมาตรฐานของแต่ละภูมิภาค พบว่าในกลุ่มปริมาณเที่ยวรถโดยสารระหว่างเมือง 
รถตู้โดยสารมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 25 ของภาพรวม) และรถโดยสารไม่ปรับอากาศคิดเป็นร้อยละ 24  
ของภาพรวม ยกเว้นในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีสัดส่วนปริมาณเที่ยววิ่งของรถโดยสารไม่ปรับอากาศมากกว่ารถตู้
โดยสาร ดังแสดงในรูปที่ 3.3-12 และรูปที่ 3.3-13 

 

 

 

 

 

 

ม.1, 
55,881 , 

18%

ม.2, 
69,750 , 

23%ม.2 จ, 
78,379 , 

25%

ม.3, 
73,789 , 

24%

ม.4, 31,816 , 10%
ม.1, 

2,231 , 
12%

ม.2, 
3,068 , 
17%

ม.2 จ, 
8,379 , 
46%

ม.3, 
3,679 , 
20%

ม.4, 921 , 5%



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 3-33  

 

  
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
ภาคตะวันออก ภาคใต้ 

รูปที่ 3.3-12 สัดส่วนผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3 ในแตล่ะภูมิภาค จ าแนกตามราย
มาตรฐานรถ 
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ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
ภาคตะวันออก ภาคใต้ 

รูปที่ 3.3-13 สัดส่วนเที่ยวว่ิงบรกิารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3 ในแต่ละภูมิภาค จ าแนกตามราย
มาตรฐานรถ 

 

จากการส ารวจปริมาณผู้โดยสารพบว่า เส้นทางรถโดยสารหมวด 3 ส่วนใหญ่วิ่งให้บริการและมีปริมาณ
ผู้โดยสารมากที่สุด อยู่ในช่วงระยะน้อยกว่า 300 กม.มากที่สุด โดยปริมาณเที่ยวให้บริการคิดเป็นร้อยละ 85 และ
ปริมาณผู้โดยสารคิดเป็นร้อยละ 84 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมดในกลุ่มรถโดยสารเส้นทางหมวด 3 แต่เมื่อ
พิจารณาถึงสัดส่วนบรรทุกผู้โดยสารต่อคัน(%load) พบว่า กลุ่มเส้นทางมากกว่า 600 กม. จะมีสัดส่วนมากที่สุด  
เฉลี่ยคิดเป็น 0.66 ดังแสดงในตารางที่ 3.3-13  
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ตารางที่ 3.3-13 เที่ยวการให้บริการและปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 แยกตามช่วงระยะทาง 

ช่วงระยะทาง จ านวนเสน้ทาง จ านวนช่วงทาง ปริมาณเท่ียวต่อวัน 
ปริมาณผู้โดยสาร

ต่อวัน 
สัดส่วนบรรทุก 

(%load) 

น้อยกว่า 300 กม. 464 1,423  15,323 248,684 0.50 

300 – 600 กม. 66 129 1,949 33,561 0.59 

มากกว่า 600 กม. 43 98 1,006 27,370 0.69 

 

เมื่อพิจารณาแยกย่อยถึงรายมาตรฐานของแต่ละช่วงระยะทาง พบว่า ในช่วงระยะทางต่ ากว่า 300 กม.  
ส่วนใหญ่ให้บริการในกลุ่มรถตู้โดยสาร (ม.2จ) และรถโดยสารไม่ปรับอากาศ (ม.3) มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณา 
ถึงปริมาณผู้ใช้บริการ กลุ่มรถตู้โดยสารมีสัดส่วนผู้โดยสารสูงกว่ามาก เนื่องจากกลุ่มรถโดยสารหมวด 3 เป็นเส้นทาง  
ที่ให้บริการส่วนใหญ่ เป็นลักษณะเส้นทางระหว่างพื้นที่ย่อย ได้แก่ อ าเภอ ต าบล เป็นต้น ขณะที่ในช่วงระยะทาง
ระหว่าง 300-600 กม. สัดส่วนของรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารปรับอากาศพิเศษจะสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
เนื่องจากข้อจ ากัดของกฏหมาย และในเส้นทางมากกว่า 600 กม. พบว่ามีเฉพาะกลุ่มรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ
ให้บริการเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 3.3-14 ถึงรูปที่ 3.3-16 

 

  
ปริมาณผู้โดยสาร ปริมาณเที่ยว 

รูปที่ 3.3-14 สัดส่วนเที่ยวการบริการและปริมาณผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3                                
ในช่วงเส้นทางน้อยกว่า 300 กม. 
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ปริมาณผู้โดยสาร ปริมาณเที่ยว 

รูปที่ 3.3-15 สัดส่วนเที่ยวการบริการและปริมาณผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3                                
ในช่วงเส้นทาง 300-600 กม. 

 

  
ปริมาณผู้โดยสาร ปริมาณเที่ยว 

รูปที่ 3.3-16 สัดส่วนเที่ยวการบริการและปริมาณผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจ าทางต่อวันของรถหมวด 3                                
ในช่วงเส้นทางมากกว่า 600 กม. 

 

จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการและจ านวนผู้โดยสารรถประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 
สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังตารางที่ 3.3-15 และตารางที่ 3.3-16 
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ตารางที่ 3.3-14 ตัวอย่างสรุปปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง ในเส้นทางหมวด 3 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อ
วัน ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

103-0 ล าปาง - ลี ้       12         28   336 

107-0 แพร่ - เถิน       8         13   104 

108-0 ลพบุรี - นครราชสมีา     42         8     315 

112-0 นครสวรรค์ - ชยันาท       2         13   26 

113-1 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - เชียงมว่น   4         24       96 

115-0 นครสวรรค์ - ตาก     6         6     34 

116-0 นครสวรรค์ - เขื่อนภมูิพล   2         26       51 

119-0 นครสวรรค์ - คลองขลุง       2         13   26 

120-0 นครสวรรค์ - พรานกระตา่ย       4         13   52 

121-0 นครสวรรค์ - นครราชสมีา 6         20         120 

122-0 อ่างทอง - มหาราช       6         13   78 

123-0 อ่างทอง - บ้านหันสัง       4         13   52 

124-0 ตาก - เถิน       1         27   27 

128-0 พิษณุโลก - แม่สอด - บ้านริมเมย   2 32       145 9     290 

128-0 พิษณุโลก - แม่สอด - บ้านริมเมย     10         7     70 

128-2 ตัดชว่งตาก - แม่สอด     2         10     20 

130-0 ก าแพงเพชร - สุโขทยั - อุตรดติถ ์   8         19       152 

132-0 พิษณุโลก - เชียงใหม ่       15         13   195 
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ตารางที่ 3.3-15 สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 
รถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ รวม 

เหนือ เที่ยว(วัน) 63  184  96  31  2,359  -    15  166  5  40  2,959  
ผู้โดยสารรวม(วัน) 1,127  5,054  2,222  797  17,561  -    354  5,487  160  1,082  33,844  

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เที่ยว(วัน) 62  770  309  81  351  -    26  290  -    148  2,037  
ผู้โดยสารรวม(วัน) 1,050  23,661  6,709  2,617  2,803  -    543  8,973  -    3,846  50,202  

ใต้ เที่ยว(วัน) 36  334  22  111  5,322  43  71  132  5  39  6,115  
ผู้โดยสารรวม(วัน) 573  8,737  403  3,306  39,806  1,333  1,361  4,212  176  1,018  60,925  

ตะวันออก เที่ยว(วัน) -    473  -    44  2,846  -    -    -    -    -    3,363  
ผู้โดยสารรวม(วัน) -    11,601  -    1,024  22,084  -    -    -    -    -    34,709  

จ านวนเท่ียว ตามมาตรฐานรถ 161  1,761  427  267  10,878  43  112  588  10  227  14,474  
ผู้โดยสารรายมาตรฐานรถ 2,750  49,053  9,334  7,744  82,254  1,333  2,258  18,672  336  5,946  179,680  
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว 16.91 27.22 21.06 27.77 7.67 31.00 21.22 31.97 22.40 26.38 14.09 

จ านวนที่น่ังต่อคัน 24 40 32 44 13 52 32 50 55 40  

Load factor 70% 68% 66% 63% 59% 60% 66% 64% 41% 66%  
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ตารางที่ 3.3-16 สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถโดยสารประจ าทางหมวด 3  
รถโดยสารประจ าทาง หมวด 3 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 รวม 

เหนือ เท่ียว(วัน) 798      446     1,745     1,223  316  4,528 

ผู้โดยสารรวม(วัน) 20,982  13,089   16,515   23,968  12,212  86,766 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เท่ียว(วัน) 1,031     1,651     2,076       639  408  5,805 

ผู้โดยสารรวม(วัน) 24,133   34,604   20,249   13,647  12,708  105,341 

ใต ้ เท่ียว(วัน) 368      603     3,618       780  197  5,566 

ผู้โดยสารรวม(วัน) 10,016  13,516   32,849   17,367  6,896  80,644 

ตะวันออก เท่ียว(วัน) 34       368       940     1,037  -    2,379 

ผู้โดยสารรวม(วัน) 750     8,541     8,766   18,807  -    36,864 

จ านวนเที่ยว ตามมาตรฐานรถ 2,231 3,068 8,379 3,679 921 18,278 

ผู้โดยสารรายมาตรฐานรถ 55,881 69,750 78,379 73,789 31,816 309,615 

ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว 25.05 22.73 9.35 20.06 34.55  

จ านวนที่น่ังต่อคัน 32 44 13 30 45  

Load factor 78% 52% 72% 67% 77%  

หมายเหตุ: ขอ้มูลสรุปจากการส ารวจของโครงการทั้ง 3 วิธีการ เป็นค่าเฉลี่ยต่อวนั ในการส ารวจช่วงเดือนมิถุนายน 2562 

 

 แนวทางการส ารวจปริมาณผู้โดยสารในอนาคต 

จากการรวบรวมและส ารวจปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ปรับปรุงฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกในอนาคต ที่ปรึกษามีแนวคิดใน
การส ารวจรวบรวมปริมาณผู้โดยสารส าหรับกรมการขนส่งทางบกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 (ปีที่ 1-5 ) รวบรวมและส ารวจข้อมูลจากแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร 

รวบรวมและส ารวจข้อมูลจากการบันทึกจ านวนเที่ยวและปริมาณผู้โดยสารโดยผู้ให้บริการ จากแบบฟอร์ม
การบันทึกปริมาณผู้โดยสาร โดยบันทึกข้อมูลการเดินรถโดยสารและปริมาณผู้โดยสารรายทางตลอดระยะทาง
ให้บริการของรถโดยสารประจ าทางในแต่ละเส้นทาง โดยในการส ารวจท าการบันทึกรายละเอียดการเดินรถและ
ปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถแต่ละคันในแบบฟอร์มดังแสดงในรูปที่ 3.4-1 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดรถโดยสาร ได้แก่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขข้างรถ มาตรฐานรถ 
ชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถ เลขที่ผู้ประกอบการ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเส้นทางของรถโดยสาร ได้แก่ หมวด หมายเลขเส้นทาง ชื่อเส้นทางหลัก 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเดินรถและปริมาณผู้โดยสาร ได้แก่ เที่ยวที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออกต้น
ทาง ผู้โดยสารขึ้นต้นทาง ผู้โดยสารขึ้น-ลง ในแต่ละจุดจอดพร้อมชื่อจุดจอดระหว่างทาง (ซึ่งมี
จ านวนจุดจอดที่สามารถบันทึกได้ 15 จุดจอด/เที่ยว) ผู้โดยสารลงปลายทาง เวลาถึงปลายทาง โดย
สามารถบันทึกจ านวนเที่ยวได้ถึง 10 เที่ยว/คัน/วัน 
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รูปที่ 3.4-1 แบบฟอร์มการบันทกึปริมาณผูโ้ดยสารออนไลนใ์นอนาคต 
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ในการรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการส ารวจข้อมูลดังนี้ 

ช่วงปีที่ 1 ของการส ารวจข้อมูลจากแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ข้อมูลตั้งต้นที่ครบถ้วน เป็นข้อมูลรายสัปดาห์ในแต่ละเดือนของปี ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

การบันทึกรายละเอียดการเดินรถ  บันทึกข้อมูลการเดินรถและผู้โดยสารทุก
เที่ยว แยกรายคัน 

 บันทึกข้อมูลรายวันรวมระยะเวลา 7 
วัน/เดือน  

 ส ารวจข้อมูลรวม 12 เดือน 

 พนักงานขับรถ  

 พนักงานประจ ารถ 

การรวบรวมข้อมูลและกรอกข้อมูล  รวบรวมข้อมูลทุกวัน 

 กรอกข้อมูล หรือ บันทึกข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม ในระบบ digital file (Excel 
file, Google Sheet, Application) 

 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการในแต่ละเส้นทาง 

ตรวจสอบและบันทึ ก ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 ตรวจสอบความถูกต้ อ งและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลจากผู้ประกอบการ 

 บันทึกข้อมูลปริมาณผู้ โดยสารลงใน
ระบบฐานข้อมูล 

 เจ้าหน้าท่ีกรมการขนส่งทางบก 

ช่วงปีที่ 2 - 5 ของการส ารวจข้อมูลจากแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ปริมาณผู้โดยสารให้ทันสมัย และเพื่อให้การส ารวจรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง
ทรัพยากรบุคคลของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการ จึงเสนอให้ด าเนินการส ารวจปริมาณผู้โดยสารโดยวิธีการ
ส ารวจเช่นเดียวกับในปีที่ 1 แต่สุ่มส ารวจเป็นระยะเวลา 7 วัน ในช่วงเดือนใดเดือนหนึ่งของปี ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
การบันทึกรายละเอียดการเดินรถ  บันทึกข้อมูลการเดินรถและผู้โดยสารทุก

เที่ยว แยกรายคัน 

 บันทึกข้อมูลรายวันรวมระยะเวลา 7 
วัน/เดือน  

 ส ารวจข้อมูล 1 เดือน (เดือนใดเดือน
หนึ่งของปี) 

 พนักงานขับรถ  

 พนักงานประจ ารถ 

การรวบรวมข้อมูลและกรอกข้อมูล  รวบรวมข้อมูลทุกวัน 

 กรอกข้อมูล หรือ บันทึกข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม ในระบบ digital file (Excel 
file, Google Sheet, Application) 

 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการในแต่ละเส้นทาง 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบและบันทึ ก ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 ตรวจสอบความถูกต้ อ งและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลจากผู้ประกอบการ 

 บันทึกข้อมูลปริมาณผู้ โดยสารลงใน
ระบบฐานข้อมูล 

 เจ้าหน้าท่ีกรมการขนส่งทางบก 

โดยข้อมูลที่ได้รับสามารถปรับแก้ข้อมูลให้เป็นค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันได้จากข้อมูลในปีที่ 1 ที่ท าการ
บันทึกรายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน จะท าให้ทราบถึงค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันในแต่ละเดือน (Average 
Daily Passenger: ADP) ดังแสดงในรูปที่ 3.4-2 รวมถึงค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average 
Daily Passenger: AADP) จากค่าเฉลี่ยของ ADP ทั้ง 12 เดือน ดังแสดงในรูปที่ 3.4-3  

 
รูปที่ 3.4-2 ค่าปริมาณผูโ้ดยสารเฉลี่ยรายวันในแต่ละเดือน (Average Daily Passenger: ADP) 

 
รูปที่ 3.4-3 ค่าเฉลี่ยปริมาณผูโ้ดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger: AADP) 
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โดยในการปรับแก้ปริมาณผู้โดยสารที่ท าการส ารวจในช่วงปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 นั้น ให้เป็น ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger: AADP) ส าหรับปีที่ส ารวจ สามารถด าเนินการได้โดย
การใช้ค่าปรับแก้รายเดือน (Monthly Factor) ที่ได้จากข้อมูลปีที่ 1 โดยสามารหาค่า Monthly Factor ได้ดังนี้ 

 
โดยที่  

Monthly Factorij  = ค่าปรับแก้รายเดือน (Monthly Factor) เดือนที่ i ปีที่ j  

AADP1  = ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger) ในปีที่ 1 

ADPij  = ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันในแต่ละเดือน (Average Daily Passenger) เดือนที่ i ปีที่ j 

ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการพัฒนา Ridership Survey Application ต้นแบบ ส าหรับบันทึกปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ส าหรับใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแท็บเลท 
โดยบันทึกรายละเอียดของข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ส าหรับรถแต่ละคันที่วิ่งให้บริการ  

 
รูปที่ 3.4-4 ตัวอย่าง Ridership Survey Application ต้นแบบ 

โดยขั้นตอนการน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเป็นดังนี้ 

1) บันทึกข้อมูลเที่ยวการเดินรถและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวการให้บริการส าหรับรถโดยสารแต่ละ
คัน ผ่าน Ridership Survey Application ต้นแบบ ซึ่งจะถูกจัดเก็บข้อมูลดิบของรถโดยสารทุกคันและ
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ทุกเที่ยวการให้บริการในแต่ละวัน ในระบบ Cloud System ซึ่งสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ csv 
format และด าเนินการวิเคราะห์ในระบบ Microsoft Excel ได้ 

2) น าข้อมูลดิบ ที่เก็บจากระบบ Cloud System มาประมวลผลข้อมูลเที่ยวการให้บริการและปริมาณ
ผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารทุกเส้นทาง โดยสามารถวิเคราะห์แยกเป็นรายวันและรายมาตรฐานรถ
โดยสาร และเก็บบันทึกข้อมูลสรุปจ านวนเที่ยวและจ านวนผู้โดยสารแยกรายวัน เป็น file ของแต่ละวัน 
เก็บบันทึกไว้ในระบบ Cloud System ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณานโยบายระยะเวลาและ
พื้นที่เก็บส ารองข้อมูล (Backup) ที่เหมาะสมต่อไป 

3) ท าการสรุปข้อมูลเพื่อน าเข้าฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อมูลผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของแต่ละเส้นทางในทุก
ช่วงทางแยกตามมาตรฐานรถโดยสาร  ซึ่งสามารถดึงข้อมูลสรุปจากระบบ Cloud System มา
ประมวลผลข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกต้องการแสดง หรือใช้ผลของข้อมูล เช่น ข้อมูลการเดินรถ
และปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น  

4) น าข้อมูลสรุปปริมาณผู้โดยสารเข้าระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

 
รูปที่ 3.4-5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณผูโ้ดยสารจาก Application 

ระยะที่ 2 (5 ปี ขึ้นไป) การประยุกต์ใช้ระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System) 

จากการทบทวนตัวอย่างการจัดท าฐานข้อมูลในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) และจาก
การทดลองด าเนินการส ารวจ (Pilot Survey) ซึ่งท าการส ารวจโดยบันทึกแบบฟอร์มส ารวจปริมาณผู้โดยสารของ
โครงการ ซึ่งพบข้อจ ากัดทั้งในด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล ระยะเวลาในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี และปัจจัยความคลาดเคลื่อนจากบุคคล ดังนั้นเพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น 
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และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกและจัดการการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถ
โดยสารประจ าทาง จึงมีข้อเสนอแนะในการใช้ระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System)  
มาประกอบการจัดท าฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งในข้อมูลระบบตั๋วนี้นอกจากข้อมูลปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง/ช่วง
ทาง ส าหรับทุกมาตรฐานรถโดยสารที่ให้บริการแล้ว ยังสามารถระบุถึงข้อมูลต้นทาง – ปลายทาง การเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจ าทางของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถประมวลผลและส่งข้อมูลได้ทันที
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจะเป็นข้อมูลส าคัญประกอบในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจส าหรับงาน
ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบายเก่ียวกับรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ในอนาคตได้อีกด้วย 

ทั้งนี้จากการทบทวนโครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Service : 
PMS) จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าในระยะที่ 1 เป็นโครงการศึกษาเพื่อ
มุ่งเน้นการเสนอรูปแบบอัตราค่าโดยสารระบบตั๋วร่วมและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และในระยะที่ 2 เป็นการ
มุ่งเน้นรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางของ
หน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อน าไปสู่การปฎิบัติ โดยปัจจุบันได้มีการด าเนินงานต่อโดยการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พัฒนาเป็นบัตรแมงมุม (Mangmoom) และมีแนวคิดน าเทคโนโลยี EMV มาใช้ใน
การพัฒนาระบบตั๋วร่วม อย่างไรก็ตามจากการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขในการท าสัญญาจ้างธนาคารกรุงไทยเป็นผู้พัฒนาระบบ แต่ยังไม่มีมติ
เห็นชอบ ประกอบกับรฟม. จะพัฒนาบัตรโดยสารร่วมหรือบัตรแมงมุม ด้วยระบบ ABT ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใหญ่
และครอบคลุมมากขึ้นกว่า EMV เนื่องจากสามารถรองรับการช าระค่าโดยสารทั้งแบบ QR-Code, Application, 
EMV และรองรับบัตรโดยสารรุ่นเดิมได้ด้วย ซึ่งจะสะดวกกว่าการใช้เพียงระบบ EMV และเพิ่มทางเลือกให้แก่
ผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด และใช้ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในบัตรจะมีโครงสร้างการเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรและข้อมูลบุคคล (2) ข้อมูลประวัติรายการการใช้งานและเที่ยวการ
เดินทางร่วมและการเชื่อมต่อ (3) ข้อมูลด้านการเงินในบัตรโดยสาร (4) ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ซึ่งใน
ส่วนข้อมูลประวัติรายการการใช้งานและข้อมูลเที่ยวการเดินทางร่วม  น่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเก็บ
ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารได้ แต่ทั้งนี้หากค านึงถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้งานบัตรโดยสารร่วม หรือซื้อตั๋วโดยสารด้วยเงินสด จะไม่
สามารถนับรวมผู้โดยสารดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงจะต้องมีการพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครอบคลุม
บันทึกปริมาณผู้โดยสารในกลุ่มดังกล่าว 

โดยการด าเนินการพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System) นั้น ทางกรมการ
ขนส่งทางบกสามารถก าหนดแนวคิดในการด าเนินการพัฒนาได้ดังนี้ 

 ระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปแบบ (Platform) ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเป็น
ระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญในรูปแบบข้อมูลเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน า platform 
ของกรมการขนส่งทางบกไปจ าหน่ายตั๋วในเส้นทางของแต่ละผู้ประกอบการได้ หรือทางบริษัทเอกชน
อ่ืนๆที่จัดจ าหน่ายตั๋ว ดังนั้นข้อมูลส าคัญที่ต้องการประกอบการใช้งานจะมีครบถ้วนและอยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน สามารถน ามาประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
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 กระบวนการพัฒนาสามารถท าได้ทั้งในกรณีที่ (1) กรมการขนส่งทางบกพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋ว
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง และ (2) พัฒนาร่วมกับเอกชนที่มีระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว 
เป็นการต่อยอดจากระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกต้องการ อันจะส่งผลให้การพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  
 

 
รูปที่ 3.4-6 ตัวอย่างการท างานของระบบจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System) 
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บทที ่4 การทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอการทบทวนข้อมูลการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของรถ
โดยสารประจ าทางในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวปฎิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ส าหรับการเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ได้ด าเนินการทบทวนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวปฎิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ใน 4 ประเทศ 
ประกอบด้วย 

1) กรมการขนส่งแห่งรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) ระบบ AVL (AutomaticVehicle Location - iBus ) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
3) กรมการขนส่ง ประเทศไต้หวัน 
4) ระบบการขนส่งอัจริยะ (Intelligent Transportation System - ITS) ประเทศเกาหลีใต ้

4.1 กรมการขนส่งแห่งรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กรมการขนส่งแห่งรัฐฟลอริด้า (Florida Department of Transportation - FDOT) ในเขต 7 (District 7) 
ได้ร่วมพัฒนาระบบตรวจสอบและสร้างฐานข้อมูลรถโดยสารสาธารณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาธ์ฟลอริด้า เพื่อความ
สะดวกในการติดตามและเข้าถึงข้อมูลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางแก่ประชาชนและการขนส่งสินค้า และสร้างการบูรณาการระบบการขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
การขนส่งและปรับปรุงระบบช่วยการตัดสินใจในการด าเนินการด้านนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

ในอดีตส าหรับการแชร์ข้อมูลระหว่างพื้นที่/เมือง อาศัยการส่งข้อมูลผ่าน email หรือ FTP อย่างไรก็ตามการ
แชร์ข้อมูลเช่นนี้ยากต่อควบคุมคุณภาพเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องท าด้วยบุคคล ( Manual) มาเกี่ยวข้อง 
ในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การจัดเก็บ จัดส่ง การได้รับ รวมถึงการประมวลผลข้อมูล นอกจากนั้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มา
จากหน่วยงานต่างๆ มีความหลากหลายรูปแบบข้อมูล ซึ่งท าให้กระบวนการรวบรวมและปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกันนั้นใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานทั้งต้นทุนและเวลาที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้เอง FDOT จึงศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อจัดสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล GIS งานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และแชร์ข้อมูลให้กับหน่วยงานในแต่ละพื้นที่/เมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยกว้าง
และยั่งยืนโครงการศึกษาของ FDOT มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 ก าหนดความต้องการของชุดข้อมูลส าหรับ FDOT และหน่วยงานขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่เป็น
ฐานในการท างานร่วมกัน 
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 ออกแบบและจัดสร้างกลุ่มท างานด้านการแชร์ข้อมูล เพื่อร่วมออกแบบและจัดท าแนวทางการแชร์ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการขนส่ง 

 ออกแบบและจัดท าระบบ Desktop Application เพื่อการเชื่อมต่อและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง 

 ออกแบบและจัดท าระบบ Web-Application เพื่อประโยชน์ในการน าเสนอและเรียกใช้ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 สถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการแชร์ข้อมูลระหว่าง FDOT เขต 7 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งในท้องถิ่น
สถาปัตยกรรมของระบบได้ถูกออกแบบเพื่อก าหนดแนวทางการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างแต่ละหน่วยงานกับฐานข้อมูล 
FDOT เขต 7 ดังแสดงในรูปที่ 4.1-1 ข้อก าหนดข้อมูลการขนส่งทั่วไป หรือที่เรียกว่า GTFS (General Transit Feed 

Specification) 1ถูกใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางขนส่งและตารางการเดินรถ ซึ่งได้ถูกใช้งาน
ร่วมระหว่างหน่วยงานเดินรถที่เกี่ยวข้องจาก 6 แห่งในปีเริ่มต้น ค.ศ.2006 ขยายการใช้งานไปถึงกว่า 227 แห่ง
ในสหรัฐอเมริกา ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1
Google, Inc. "General Transit Feed Specification Reference." Accessed September 19, 2018 from 

https://developers.google.com/transit/gtfs/reference 
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รูปที่ 4.1-1 สถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศส าหรับแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ FODT เขต 7 2 

จากรูปที่ 4.1-1สถาปัตยกรรมระบบภูมสิารสนเทศแสดงให้เห็นว่าระบบโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาตามสถาปัตยกรรมระบบที่ได้ออกแบบไว้ ประกอบด้วย 

1) Desktop Application พัฒนาเพื่อใช้ในการรับข้อมูลจากหน่วยงานขนส่งที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บข้อมูล
ลงในฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสาร FDOT เขต 7  

2) Web Application เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลเส้นทางรถโดยสารในพื้นที่จากข้อมูลที่ได้มาจาก
หน่วยงานต่างๆ และฐานข้อมูลกลาง FDOT เขต 7  

HTTP ถูกใช้เป็นโปรโตคอลมาตรฐานส าหรับสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่าง
ระบบให้บริการข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานเดินรถที่เกี่ยวข้อง แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีต่างๆที่สะดวกในการ
สร้างชุดข้อมูล GTFS ในรูปแบบเอกสารบีบอัด (Zip file) แล้วส่งเข้าระบบเว็บกลาง เพื่อให้โปรแกรมภายนอกอื่นๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จึงสามารถโหลดข้อมูลดังกล่าว ประมวลผล สกัดและใช้
ข้อมูลที่ต้องการในงานของตนเองหรือบนโปรแกรมประยุกต์ของแต่ละหน่วยงานได้ 

                                              
2
NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 

Prepared for Florida Department of Transportation. 
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4.1.2 Data Schema 

จากสถาปัตยกรรมระบบ ซึ่งได้ออกแบบเบื้องต้นเพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ
ที่ต้องการ ในขั้นต่อไปคือการออกแบบรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่จะจัดสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการบันทึกและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน GTFS ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลหลักอ้างอิงในการจัดเก็บชุดข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสาร 

GTFS พัฒนาขึ้นโดย Google และ TriMet ในปี ค.ศ.2005 โดยมีชื่อเรียกว่า Google Transit Feed 
Specification ต่อมาได้รับความนิยมในการเรียกในชื่อ General Transit Feed Specification (GTFS) ได้รับความ
นิยมในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งโดยสารสาธารณะที่จะใช้น าเสนอข้อมูลตารางการเดินรถ  
เส้นทางเดินรถ และต าแหน่งสถานีรับ/ส่งผู้โดยสาร ในรูปแบบของชุดข้อมูล Ascii แล้วท าการบีบอัดข้อมูลอยู่ใน
เอกสารบีบอัดเดียวกัน ข้อก าหนด GTFS ได้รับความนิยมใช้ในโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์นอกจาก Google ซึ่งเป็น
ผู้พัฒนาและใช้งานแล้ว ยังมี Microsoft Bing, OneBusAway, BayTripper, Carnegie Mellon Univerisity’s 

Tiramisu และ USF’s Travel Assistance Device 3 

GTFS ประกอบด้วยชุดของแฟ้มข้อมูลรหัส Ascii ในรูปแบบของ Comma-Separated Values (CSV) และ
น ารวมชุดแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเอกสารบีบอัดจ านวน 1 แฟ้มเอกสาร และจัดเก็บไว้บนระบบบริการของหน่วงาน
ให้บริการ ซึ่งระบบโปรแกรมประยุกต์จากแหล่งภายนอกอื่นๆ สามารถเข้าแฟ้มข้อมูลบีบอัดนี้ได้ตลอดเวลา  
เพื่อน าไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์หาเส้นทาง และช่วงเวลาการเดินรถได้อย่างง่ายและสะดวก  

                                              
3
 Brian Hendricks. "Bing Maps Gets Transit Directions." Accessed September 16, 2018  

Brian Ferris (January-March 2010). "Location-Aware Tools for Improving Public Transit Usability." IEEE Pervasive Computing, Vol. 9, pp. 13-19.  
Jerald Jariyasunant, Daniel B. Work, Branko Kerkez, Raja Sengupta, Alexandre M. Bayen, and Steven Glaser (2010), "Mobile Transit Trip Planning with 
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รูปที่ 4.1-2 ชุดข้อมูลGTFS ประกอบด้วยชุดแฟ้มข้อมูล Ascii ที่บันทึกรวมในแฟ้มข้อมูลบีบอัด4 

จากรูปที่ 4.1-2 แสดงตัวอย่างของชุดข้อมูล Ascii (Text File) จ านวนหนึ่งที่ถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลบีบอัด  
จะพบว่าจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลแต่ละรายการ และในแต่ละรายการข้อมูลนั้นจะจัดเก็บในรูปแบบของ CSV ซึ่งสะดวก
ในการใช้งานเนื่องจากเปิดอ่านข้อมูลได้ใน Text Editor หรือโปรแกรม Spreadsheet ต่างๆ เช่น Excel ได้โดยตรง
และการเขียนโปรแกรมขึ้นมาอ่านไฟล์ข้อมูลเหล่านี้กระท าได้โดยง่าย หรือแม้แต่จะน าเข้าสู่ฐานข้อมูลก็สามารถท า 
ได้อย่างสะดวก 

รูปที่ 4.1-3 แสดงตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลของแต่ละรายการข้อมูล จากโครงสร้างตัวอย่างนี้จะพบว่า
หน่วยงานต่างๆ สามารถน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการแชร์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้โดยตรง 

                                              
4
 NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 
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รูปที่ 4.1-3 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางรถโดยสาร5 

 

4.1.3 ระบบ Desktop Application 

ระบบ Desktop Application ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการรวบรวมชุดข้อมูลการให้บริการ
เส้นทางเดินรถโดยสารจากหน่วยงานผู้ให้บริการต่างๆ แล้วน าเข้าข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลกลาง FDOT 
เขต 7 โดยสถาปัตยกรรมการท างานของระบบ Desktop GIS แสดงดังรูปที่ 4.1-4 

                                              
5
 NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 
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รูปที่ 4.1-4 สถาปัตยกรรมระบบ Desktop GIS ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเดินรถและ  

ระบบฐานข้อมูล FDOTเขต 7 6 

จากรูปที่ 4.1-4 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเส้นทางเดินรถจากหน่วยงานต่างๆ ได้ให้บริการผ่านระบบ Web และ
จัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ GTFS ลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นการโหลดข้อมูลจาก Web Server 
ของหน่วยงานให้บริการเดินรถโดยสารโดยตรง แล้วน าเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง FDOT เขต 7 ของกรมการ
ขนส่งกลาง ดังนั้นระบบในการเชื่อมโยงนี้จะสามารถพัฒนาบน Desktop GIS ที่ส่วนกลางได้ และใช้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ในการดูแลและจัดการเรื่องชุดข้อมูลดังกล่าว   

ระบบ Desktop Application พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Java และใช้ ArcSDE Java API 10.0 ในการเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูล FDOT เขต 7  ดังแสดงในรูปที่ 4.1-5 

                                              
6
 NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 
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รูปที่ 4.1-5 องค์ประกอบของ Desptop Application 7 

ความต้องการพื้นฐานส าหรับคอมพิวเตอรท์ี่จะท างานกับ Depktop Application นี้ประกอบด้วย 

1) ติดตั้ง Java Virtual Machine (JVM)  
2) ติดตั้ง ArcSDE Java SDK 10.0 
3) ติดตั้ง Oracle Client 10g 
4) จัดสร้างฐานข้อมูลตามข้อก าหนด FDOT เขต 7 
5) เชื่อมต่อในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของ FDOT เขต 7 

ชุดโปรแกรมของ Desktop Application ส าหรับการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 
FDOT เขต 7 จะประกอบด้วย 4 แฟ้มข้อมูลดังนี้ 

1) Autorun.bat เป็นโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งงาน Desktop Application ได้อย่างสะดวก 
ด้วยการสั่งงานผ่าน Autorun.bat ที่เดียว ใน Autorun.bat จะประกอบด้วยชุดค าสั่งต่างๆ ที่ได้
จัดเตรียมไว้ โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องไปก าหนดค่าอะไรต่างๆ เอง เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งาน
ของผู้ใช้งานเองด้วย  

2) D7_Desktop_App.jar เป็นตัวโปรแกรมประมวลผลหลักของ Desktop Application โปรแกรม 
จะสามารถท างานได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ลง JVM ไว้เรียบร้อยแล้ว   

3) Data-source.xml เป็นแฟ้มข้อมูลรูปแบบ xml เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล FDOT เขต 7  
4) AgencyInfo.csv เป็นแฟ้มข้อมูลก าหนดค่าการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานเดินรถโดยสารภายนอก 

ประกอบด้วยชื่อหน่วยงาน และ URL ของข้อมูลเส้นทางเดินรถของหน่วยงานนั้น 

                                              
7
 NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 
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รูปที่ 4.1-6ข้อมูลการเชื่อมต่อ FDOT เขต 7 ใน data-source.xml 8 

 

 
รูปที่ 4.1-7 ข้อมูลรายละเอียดการเชื่อมต่อของหน่วยงานให้บริการเส้นทางเดินรถ8 
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ขั้นตอนการท างานของ Desktop Application จะเริ่มจากโปรแกรมจะท าการอ่านค่าการเชื่อมต่อจาก 
AgencyInfo.csv แล้วท าการเชื่อมต่อเพื่อโหลดข้อมูลจากแหล่งให้บริการข้อมูลของหน่วยงาน การประมวลผลในแต่ละ
ขั้นตอนจะแสดงออกมาผ่านหน้าจอ Command ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเห็นขั้นตอนการท างานของโปรแกรมได้ การอ่าน
ข้อมูล AgencyInfo.csv แสดงดังรูปที่ 4.1-8 

 
รูปที่ 4.1-8 หน้าจอแสดงผลการอ่าน AgencyInfo.csv 9 

หลังจากนั้นโปรแกรมจะท าการตรวจสอบข้อมูล GTFS ที่โหลดเข้ามาผ่านการเชื่อมต่อและท าการอ่านข้อมูล
ตามชุดข้อมูลที่ได้รับ  

 
รูปที่ 4.1-9หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล GTFS 9 

เมื่อโปรแกรมอ่านค่าและตรวจสอบข้อมูล GTFS ผ่าน จะท าการดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาไว้ที่เครื่อง Server  

 
รูปที่ 4.1-10 หน้าจอแสดงผลการโหลดข้อมูล GTFS 9 

เมื่อกระบวนการดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จสิ้น จะเข้าสู่กระบวนการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล FDOT เขต 7  

 
รูปที่ 4.1-11 หน้าจอแสดงผลอัพโหลดข้อมูล GTFS เข้าสู่ FDOT เขต 7 9 

                                              
9
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หลังจากเสร็จสิ้นการอัพโหลดในแต่ละรายการข้อมูล การเชื่อมต่อจะปิดลง และเปิดการเชื่อมต่อใหม่ส าหรับ
ชุดข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่าในแต่ละรายการข้อมูลที่ท าการเชื่อมต่อนั้น ท าการอัพโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูล 
FDOT เป็นที่เรียบร้อย 

 
รูปที่ 4.1-12 หน้าจอแสดงผลเมื่อเสร็จสิ้นการอัพโหลดข้อมูลของแต่ละรายการ10 

เมื่อรายการข้อมูลชุดสุดท้ายด าเนินการเสร็จสิ้น โปรแกรมจะค้างหน้าจอไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานของโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้งได้ ก่อนที่สั่งปิดโปรแกรม 

 
รูปที่ 4.1-13 หน้าจอแสดงผลเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน10 

กระบวนการท างานทั้งหมดนี้อาจใช้เวลานานในระดับ 1-2 ชั่วโมง 

4.1.4 ระบบ WebApplication 

การน าเสนอข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารให้กับหน่วยงานต่างๆ จะด าเนินการผ่าน Web Application 
โดยมีสถาปัตยกรรมระบบดังนี้ 

                                              
10

 NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 
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รูปที่ 4.1-14 สถาปัตยกรรมระบบ Web Application 11 

ระบบ Web Application พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Javascript  Flex และ Silverlight ซึ่งพัฒนาอยู่บน 
Microsoft Visual Studio 2010 ใช้ ArcGIS Silverlight API 2.3 ในการเชื่อมต่อและอ่านค่าข้อมูลจากฐานข้อมูล 
FDOT เขต 7 หน้าตาการท างานของ Web Application แสดงดังรูปที่ 4.1-15 

 
รูปที่ 4.1-15 ขณะเปดิใช้งานโปรแกรม จะแสดงสถานะการโหลดข้อมูลจากระบบ11 
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รูปที่ 4.1-16 แสดงเส้นทางเดนิรถโดยสารของ PSTA และ HART 12 

 
รูปที่ 4.1-17 รายละเอียดข้อมูลแสดงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการซูมภาพ12 
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รูปที่ 4.1-18 รายละเอียดข้อมูลของสถานีหยุดรถโดยสาร13 

4.2 ระบบ iBus เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

London Buses เป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่ส าคัญของเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย TfL 
(Transport for London) ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องระบบการขนส่งในเมืองลอนดอน  
ซึ่งประกอบด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน/บนดิน รถราง รถเมล์ รวมถึงรถแท๊กซี่ได้ติดตั้งระบบ AVL (AutomaticVehicle 
Location) หรือเรียกชื่อย่อว่า iBus เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารกว่า 6.4 ล้านคนต่อวัน14 และเป็นหนึ่ง 
ในตัวอย่างของระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS - Intelligent Transportation System) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก AVL เป็นระบบ
ตัวอย่างของ ITS ที่น ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาให้บริการรถโดยสารในหลายเมืองส าคัญทั่วโลก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนระบบติดตามรถด้วยเทคโนโลยี GPS เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญหนึ่งในการรายงานต าแหน่ง เพื่อใช้ในการวางแผน จัดการ และการให้บริการรถโดยสาร 

                                              
13

 NCTR National Center for Transit Research, 2012, Development of a Regional Public Transportation GIS Architecture and Data Model, May 2012, 

Prepared for Florida Department of Transportation. 
14

 Transport for London, (2009), All London’s buses now fitted with iBus, Accessed September 21, 2018. 
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ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อใช้ประกอบร่วมกับการให้บริการในระบบ iBus ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบ iBus 
ที่ต้องใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงเส้นทางการเดินทางและเวลาที่ใช้ในการให้บริการของระบบ iBus ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลต าแหน่งพิกัดของสถานีจอดรถโดยสาร ทั้งหมดกว่า 19,000 แห่งในลอนดอน  
2) ทิศทางของรถโดยสารขณะเดินทางเข้าที่สถานีจอดรถโดยสาร โดยมีหน่วยเป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ 

กล่าวคือ 0 องศา คือทิศทางของรถโดยสารหันไปทิศเหนือขณะที่ 90 องศา คือทิศทางรถโดยสาร 
หันไปทิศตะวันออก 

3) ระยะทางระหว่างสถานีจอดรถโดยสารที่อยู่ถัดไป ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางกว่า 40,000 เส้นทางที่ส าคัญ
ของจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีจอดรถโดยสารที่ติดกัน 

ระบบ GIS เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการจัดสร้างระบบ iBus โดยเฉพาะการจัดสร้างข้อมูลเส้นทางเดินรถและ
ต าแหน่งสถานีจอดรถโดยสารและการใส่ค าอธิบายให้เส้นทางเดินรถและสถานีจอดรถโดยสาร 

 
รูปที่ 4.2-1 การจัดท าข้อมูลพิกัดสถานีจอดรถโดยสารเพื่อใชร้ะบบ iBus15 

                                              
15

Robinson S and Steve. F (2007). The process of Measuring and Validating Bus Stop Location Data for the iBus project at London Buses. Transport 

for London. 
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รูปที่ 4.2-2 การจัดท าข้อมูลเสน้ทางการเดินรถในสายที่ 18 London Buses16 

LBSL (London Bus Services Limited) เป็นหน่วยงานที่รับผิดขอบในส่วนของการประสานงานกับระบบ
รถโดยสารในลอนดอน โดยมีภารกิจในการวางแผน ติดตามสภาพของเส้นทางรถโดยสาร เพื่อ ให้สภาพพื้นถนน 
มีสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อระบบ iBus อย่างยิ่ง ระบบ GIS ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการการติดตามสภาพเส้นทางการเดินรถโดยสารอย่างเต็มรูปแบบ โครงข่ายของเส้นทาง

การเดินรถโดยสาร ความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิต และเส้นทางการเดินรถโดยสาร ถูกบันทึกอยู่ในระบบ GIS17 

AVL เร่ิมต้นโครงการในปี 2005 โดย TfL ได้ลงทุนกว่า 117 ล้านปอนด์เพื่อจัดสร้าง AVL โดยเป็นการลงทุน
จัดท าทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ระบบการติดตามรถโดยสารและระบบเครือข่ายสัญญาณที่ ต้องติดตั้งเพิ่มเติม  
ณ สถานีจอดรถโดยสาร และเป็นที่มาของระบบ iBusซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 4.2-3 

                                              
16

Robinson S and Steve. F (2007). The process of Measuring and Validating Bus Stop Location Data for the iBus project at London Buses. Transport 

for London 
17

 MENTZ (2006) CAESAR - not only a Roman emperor  MDV news II. Accessed September 21, 2018. 
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รูปที่ 4.2-3 ภาพรวมของระบบ iBus18 

ระบบ GIS ถูกใช้ทั้งในส่วนระบบฐานข้อมูลหลักของข้อมูลระบบ iBus และถูกใช้เป็นส่วนควบคุม 
การให้บริการ 

 

รูปที่ 4.2-4 ระบบ GIS แสดงผลข้อมูลเส้นทางรถ/เรือโดยสารและการให้บริการ
18

 

                                              
18

Manela, M and Hewlett, T. (2014) Application of AVL bus technology to the London river services. Accessed September 21, 2018. 
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4.3 ระบบขนส่งประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ได้จัดท ารายงานผลการศึกษาการจัดท าระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation 

System - ITS) ในปี ค.ศ.201419เพื่อสรุปสถานการณ์ระบบ ITS ที่มีอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้นและครอบคลุมทั้งพื้นที่
และความต้องการใช้งาน เพื่อเป้าหมายที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางลดปัญหาการจราจรติดขัด และบริหาร
จัดการสภาพการจราจรและบริการขนส่งให้ดียิ่งขึ้นผลการศึกษาได้รายงานถึงการจัดตั้งคณะกรรมการขนส่งแห่งชาติ 
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1999 เพื่อก าหนดนโยบายด้านระบบขนส่งของประเทศ และการออกพระราชบัญญัติ 
กฏหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
รูปที่ 4.3-1 การแก้ปัญหาด้านขนส่งด้วยระบบ ITS19 

                                              
19

 Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) (2014) Establishment of Intelligent Transport System (ITS)  
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รูปที่ 4.3-2 การบูรณาการระบบ ITS กับการแก้ปัญหาด้านขนส่งและการให้บริการประชาชน20 

ประเทศเกาหลีใต้ ได้น าแนวคิดระบบ ITS เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรขนส่งและการให้บริการ
สารสนเทศด้านขนส่งเพื่อให้ เกิดการใช้ข้อมูลให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอ านวยความสะดวกและ
การเดินทางที่ปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มีอยู่  

ตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ระบบ ITS มาช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพและให้บริการข้อมูล คือ  FTMS21 
(The Freeway Traffic Management System) ซึ่งเป็นโครงการในการน าระบบ ITS มาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุม
ระบบการจราจรแบบ Real Time และบันทึกข้อมูลต่างๆบนเส้นทาง และรายงานสภาพจราจร อุบัติเหตุ 
หรืองานก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นถนน เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการสภาพจราจรสนับสนุนการท างาน  
แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

                                              
20

 Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) (2014) Establishment of Intelligent Transport System (ITS) 

21
 Shin Lee (2018). Seoul’s Intelligent Traffic System (ITS). https://seoulsolution.kr/en/content/6536  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 4-20 
 

 
รูปที่ 4.3-3 ระบบ FTMS 22 

ระบบขนส่งมวลชนถูกใช้งานมากกว่า 65% ของโหมดการเดินทางของประชาชนในกรุงโซล โดยแบ่ง

ออกเป็นรถโดยสารประจ าทาง 30% และรถไฟฟ้าใต้ดิน 35%23 ช่วงก่อนปีค.ศ.2004 การให้บริการขึ้นกับบริษัท 
ผู้ให้บริการรถโดยสารประจ าทางหน่วยงาน Seoul Metropolitan Government หรือ SMG เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องการก าหนดเกณฑ์ราคาค่าบริการเท่านั้น การปล่อยให้แต่ละบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารประจ าทางด าเนินการ
เร่ืองการให้บริการและการเดินรถอย่างอิสระก่อให้เกิดการจัดการที่ซ้ าซ้อน ประสิทธิภาพต่ า และบางพื้นที่ใช้งบลงทุน
ที่สูง ขณะที่บางพื้นที่เส้นทางให้บริการไม่ได้รับการบริหารจัดการ เนื่องด้วยเพราะขึ้นกับจ านวนผู้โดยสารในเส้นทาง
นั้นๆ ปัจจุบันระบบรถโดยสารประจ าทางทั้งหมดได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดย SMG ได้จัดท าระบบ Rapid 
Transit System เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม ระบบ Rapid 
Transit System เป็นการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของเส้นทางการเดินรถประเภทต่างๆ กับสถานที่ส าคัญและโหมด
การเดินทางอื่นๆ เช่น รถไฟ รถใต้ดิน เป็นต้น รถโดยสารทุกคันได้ติดตั้ง GPS เพื่อรายงานพิกัดแบบ Real Time  

                                              
22

Seoul Metropolitan Government, 2013,  “Outcome Report on FTMS Operation.” 

23
 EcoMibility. Seoul, Republic of Korea An efficient bus rapidtransit integrated with the subway system, 2012 
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เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อบริการข้อมูลให้แก่ประชาชนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลแต่ละสถานี หน้าเว็บ และมือถือ 
ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ SMG ทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นส่วน
หนึ่งใน Seoul TOPIS (Transport Operation & Information Service) ซึ่งเป็นระบบกลางในการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งของกรุงโซลทั้งหมด TOPIS การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะสามารถสรุปได้ 

เป็นช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้24 

 ค.ศ.1998  เริ่มน าแนวคิด ITS มาใช้ 

 ค.ศ.2004  เริ่มโครงการ TOPIS 1.0  ติดตั้งระบบ Smart Cart System  

 ค.ศ.2005  ติดตั้งระบบกล้อง CCTV 

 ค.ศ.2008  เริ่มโครงการ TOPIS 2.0 ติดตั้งระบบ Bus Information Terminals (BIT) 

 ค.ศ.2009  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลผ่านมือถือ 

 ค.ศ.2010  เปิดให้บริการข้อมูลการจราจรและรถโดยสาร 

 ค.ศ.2011 เริ่มศึกษาการใช้งานระบบ VMS (Variable Message Sign) และ VDS (Vehicle Detection 
System)  

 ค.ศ.2013  เริ่มโครงการ TOPIS 3.0 เปิดตัวศูนย์ควบคุมแบบบูรณาการ 

 ค.ศ.2014  จัดท าระบบ TOPIS (ITS Solution) อย่างเต็มระบบ 
 

 
รูปที่ 4.3-4 การด าเนินงาน TOPIS 1.025 

 

                                              
24

 Seoul Metropolitan Government. Seoul’s Challenges & Achievements in Sustainable and Intelligent Urban Transport.  

25
 Anne Chung (2015). ITS Devlopment and Perspective in Taipei City. เอกสารบรรยาย. March 03, 2015 
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รูปที่ 4.3-5 การด าเนินงาน TOPIS 2.026 

 

 

รูปที่ 4.3-6 การด าเนินงาน TOPIS 3.027 
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 Seoul Metropolitan Government. Seoul’s Challenges & Achievements in Sustainable and Intelligent Urban Transport.  

27
 Anne Chung (2015). ITS Devlopment and Perspective in Taipei City. เอกสารบรรยาย. March 03, 2015 
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รูปที่ 4.3-7 ศูนย์ควบคุมแบบบูรณาการ28 

จากรูปที่ 4.3-7 แสดงให้เห็นศูนย์ควบคุมแบบบูรณาการ ที่สามารถติดตามสภาพการณ์ของจราจรและ
เหตุการณ์บนเส้นทางได้ผ่านระบบต่างๆที่ได้ติดตั้งไว้ และข้อมูลต่างๆ ได้ไหลรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
จากระบบกล้อง CCTV ระบบเซนเซอร์ที่ติดบนรถโดยสารต าแหน่งของรถโดยสารและแท็กซี่  เหตุการณ์อุบัติเหตุ
สัญญาณไฟจราจร และข้อมูลบัตรโดยสาร และพัฒนาเป็นระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถน าไปต่อยอด 
ในการจัดท าระบบ Application จ านวนมาก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่างๆให้มากที่สุด TOPIS ช่วยให้
เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรถโดยสาร (BMS) และระบบสารสนเทศรถโดยสาร (BIS) ซึ่งสร้างประโยชน์ 

ในด้านการบริการแก่ประชาชนผู้โดยสารอย่างชัดเจน29 

ข้อมูลสถิติการเดินรถ สภาพจราจรสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและขนส่ง (Ministy of Land, Infrastructure and Transport)  

                                              
28

 Seoul Metropolitan Government. Seoul’s Challenges & Achievements in Sustainable and Intelligent Urban Transport.  

29
 Shin Lee. (2017). Consumer-Oriented Bus Information System. Seoul Solution. https://www.seoulsolution.kr/en/content/consumer-oriented-bus-

information-system 
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รูปที่ 4.3-8 ข้อมูลสถิติด้านจราจร 
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รูปที่ 4.3-9 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและรถโดยสาร 
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รูปที่ 4.3-10 ข้อมูลโหมดการเดินทางและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
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4.4 ระบบขนส่งประเทศไต้หวัน 

Department of Transportation, Taipei City Government (DOT) หรือกรมการขนส่งเมืองไทเป 
มีภารกิจในการก าหนดนโยบายและวางแผนด้านการขนส่ง เพื่อให้บริการการขนส่งมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และ 
มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การมีระบบควบคุมสัญญาณจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ในช่วงปี ค.ศ.1990 ได้เริ่มมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลและการด าเนินงานของหน่วยงานปีค.ศ.2006 มีการ

พัฒนาระบบ “Taipei City ATIS Web”30เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชน เช่น ข้อมูลรถโดยสาร  
เวลาในการเดินทางข้อก าหนดความเร็วในแต่ละเส้นทางสถานที่จอดรถ CCTV เป็นต้น จัดท าระบบการให้บริการ
ข้อมูลจราจรแบบ Real time โดยใช้ GIS ในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจัดท าระบบการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นระบบกลางที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเส้นทางถนน สภาพถนนจากกล้อง 
CCTV สภาพพื้นที่จอดรถ สถานีจอดรถรับส่งโดยสาร และข้อมูล GPS ที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจ าทางทุกคัน  

เทคโนโลยี GIS ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารจัดการจราจร 
นอกจากนี้ช่วยให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสามารถวางแผนและวิเคราะห์ประเด็น

และปัจจัยที่จ าเป็นในการให้บริการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น31Instritute of Transport, กระทรวง
ขนส่งและการสื่อสาร (Ministry of Transportation and Communication: MOTC) ได้พัฒนาระบบ TTDSS 
(Taiwan Transportation Decision Support System) ด้วยการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ และแผนที่
เส้นทางการขนส่ง และจัดท าระบบแสดงผลและเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการก าหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในการปรับปรุง/พัฒนาระบบขนส่ง31 

  
รูปที่ 4.4-1 ระบบ Taiwan Transportation Decision Support System 

                                              
30

Wang, Shang-Wei (2013).GIS as Solutions for urban transit problems.Geospatial World. June 20, 2013 

31
 Matt Ball (2013). Taiwan Uses GIS in Developing Transportation Decision Support System. Infomed Infrastructure. February 19, 2013 
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DOT ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ คือให้สร้างระบบอัจฉริยะและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนส าหรับ

การอาศัยและการเดินทาง โดยอ้างอิงกับประชาชนเป็นหลัก32ตัวอย่างของวิสัยทัศน์เช่น  

 ผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสามารถได้รับข้อมูลการบริการได้ในทุกเวลา ทุกที่ ทุกข้อมูล ทุกบริการ ทุกการ
เชื่อมต่อและทุกอุปกรณ์ 

 ผู้ขับรถสามารถเช็คข้อมูลสภาพจราจรและที่จอดรถได้แบบ real time ในทุกเวลาและทุกสถานที่ 

 สัญญาณจราจรทั้งหมดสามารถบูรณาการและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 รถบริการสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง รถบรรทุก สามารถติดตามพิกัดต าแหน่ง 
ได้อย่าง real time 

 ประชาชนสามารถใช้ Smart card หรือโทรศัพท์ เพื่อจ่ายค่าบริการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจ าทาง 
รถไฟ รถใต้ดิน แท็กซี่ เรือ ที่จอดรถ จักรยาน เป็นต้น  

จากตัวอย่างวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถแยกออกเป็นระบบอัจฉริยะได้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1) i-Information 
2) i-Management 
3) i-Payment 
4) i-Application 
5) i-Decision Support 

โดยเชื่อมโยงผ่านระบบข้อมูลกลางทีเ่ป็นระบบข้อมูลเปิด และบูรณาการกันระหว่างระบบต่างๆผลการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ ได้เกิดระบบต่างๆ ขึ้นที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

1) i-Road เป็นระบบในการติดตามสภาพจราจรทั้งหมด โดยมีการติดตั้งระบบตรวจจับท้องถนนด้วยกล้อง 
CCTV ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบออนไลน์ และสร้างห้องควบคุมกลางเพื่อติดตามสภาพ
จราจร การแจ้งเตือน การให้ข้อมูล และการควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

2) i-Park ระบบให้ข้อมูลสถานที่จอดรถ ซึ่งให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ป้าย และช่องทางทางโทรศัพท์  
เพื่อช่วยให้ผู้ขับรถได้ค้นหาสถานที่จอดรถได้ล่วงหน้า ลดเวลาที่ต้องใช้ในท้องถนนส าหรับการหาที่จอดรถ  

3) i-Bus เป็นระบบให้ข้อมูลบริการด้านขนส่งมวลชนเต็มระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ระบบป้ายแจ้งข้อมูล รวมถึงระบบการจ่ายค่าโดยสารผ่าน Smart Card  

4) i-Terminal เป็นการยกระดับการให้บริการของสถานีรถโดยสาร โดยเน้นไปที่สถานีรถโดยสารระหว่างเมือง 
มีการวางระบบ RFID ทั่วทั้งสถานี ศูนย์ควบคุมสถานี 24 ชั่วโมงระบบความปลอดภัยผ่าน CCTV ระบบ
การนับรถและผู้โดยสาร เหล่านี้เป็นต้น 

                                              
32

 Anne Chung (2015). ITS Devlopment and Perspective in Taipei City. เอกสารบรรยาย. March 03, 2015 
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5) i-Taxi มีการติดตั้งระบบ GPS และระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายในรถแท็กซี่ ติดตั้งแผนที่ GIS 
ระบบ ID-Card และการจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถติดตามการให้บริการรถแท็กซี่ และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการให้บริการ 

6) i-Bike จัดท าระบบให้บริการใช้รถจักรยาน โดยผ่านระบบการจ่ายเงินด้วย Application หรือ Smart Card 
7) i-App เป็น Application เพื่อให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเส้นทางเดินทางและการขนส่ง มีชื่อเรียกว่า 

Fun Travel in Taipei (FTiT)สามารถค้นหาเส้นทางการเดินทาง ตารางการเดินรถ/เรือ เรียกรถ Taxi 
หาสถานที่จอดรถ สภาพจราจร ดูสภาพจราจรผ่าน CCTV เป็นต้น 

8) i-Payment เป็นระบบบัตร Smart Card ที่สามารถใช้ได้กับทุกระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสาร 
รถไฟฟ้า รถไฟ จักรยาน แท็กซี่ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น  

สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาระบบที่น าไปสู่การใช้งานของประชาชนทั่วไป คือ การจัดท าระบบข้อมูลเปิด 
(Open Data) ที่บูรณาการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท าระบบให้บริการข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้กับ
ผู้พัฒนา Application สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และจัดท ารูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างหลากหลายและ 
ตรงความต้องการ ระบบ Open Data ที่จัดท าขึ้นสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกว่า 100 รายการ และเกิดการ 

ต่อยอดไปสู่การพัฒนา Application กว่า 70 อย่าง33 

 
 

รูปที่ 4.4-2 ระบบ i-Road33 

                                              
33

 Anne Chung (2015). ITS Devlopment and Perspective in Taipei City. เอกสารบรรยาย. March 03, 2015 
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รูปที่ 4.4-3 ระบบ i-Road34 

 

 
รูปที่ 4.4-4  Fun Travel in Taipei34 

 

                                              
34

 Anne Chung (2015). ITS Devlopment and Perspective in Taipei City. เอกสารบรรยาย. March 03, 2015 
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รูปที่ 4.4-5 ระบบ Taipei City ATIS Web35 

 

 
รูปที่ 4.4-6 ค้นหาเส้นทางรถโดยสารหมายเลข 606 และแสดงรายละเอียดสถานีจอดรถ35 

 

                                              
35

http://its.taipei.gov.tw/mapviewer.aspx?Lang=ENG 

http://its.taipei.gov.tw/mapviewer.aspx?Lang=ENG
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รูปที่ 4.4-7 ค้นหาสถานีMRT “Nanshijiao”36 

 
รูปที่ 4.4-8 เว็บไซต์ 5284 “I Love Bus”37 

                                              
36

 http://its.taipei.gov.tw/mapviewer.aspx?Lang=ENG 

37
 http://5284.taipei.gov.tw/ 

http://its.taipei.gov.tw/mapviewer.aspx?Lang=ENG
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4.5 สรุปท้ายบทและแนวทางการพัฒนาในประเทศไทย 

จากการทบทวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขนส่งใน 4 ประเทศข้างต้น และความส าเร็จที่เกิดขึ้น  
พบว่าตั้งอยู่บนแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1) นโยบายขององค์กรมีความชัดเจนในเรื่องการแชร์ข้อมูล ทั้งในระหว่างองค์กรและการให้บริการ 
ภาคประชาชน และเป็นเป้าหมายที่ใช้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและการด าเนินงาน 

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รองรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านแนวคิด Open Data 
4) การพัฒนาเว็บเซอร์วิส เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่าน Online Application  

การด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ในบริบทของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลตามภารกิจหลักได้อย่างค่อนข้างครบถ้วนและสมบูรณ์ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไร 
ก็ตามภาพของระบบงานต่างๆ ยังแยกตามโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล
ต่างหน่วยงานยังมีประเด็นที่ต้องด าเนินการปรับปรุงต่อยอด 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานระบบฐานข้อมูล ควรก าหนดเป้าหมายของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานอย่างชัดเจนในภาพรวม ว่าเป้าหมายของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
อยู่ในระดับใด เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานภายใน การให้บริการข้อมูลส าหรับหน่วยงาน
ภายในองค์กร การให้บริการข้อมูลส าหรับหน่วยงานระหว่างองค์กร หรือการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน เป็นต้น
และจากเป้าหมายที่ก าหนด จะสามารถก าหนดดัชนีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความส าเร็จของเป้าหมายในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ทั้งนี้องค์กรต้องก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรต่อไป 

ในส่วนของเส้นทางเดินรถโดยสาร ซึ่งเป็นข้อมูลหลักส าคัญในการวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ
การติดตามประสิทธิภาพการเดินรถของผู้ประกอบการ มาตรการความปลอดภัยของการเดินรถโดยสาร และการ
ให้บริการข้อมูลแก่ภาคประชาชนในการวางแผนการเดินทางต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงการเป็นข้อมูลส าหรับเชื่อมโยงไปยัง
ข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการติดตามรถโดยสาร เป็นต้น ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับเส้นทางเดินรถได้จัดเก็บอยู่ในระบบ MDM ขณะที่มีการแยกข้อมูลเส้นทางจัดเก็บไว้ในระบบ BRMS ซึ่งเกิด
ความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงระหว่างสองฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ระบบ MDM จัดเก็บ
อยู่บนระบบจัดการฐานข้อมูล DB2 ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ลดความซ้ าซ้อนในการ
จัดการข้อมูล จึงสามารถย้ายข้อมูล GIS ซึ่งได้มีการจัดท า/ปรับแก้ข้อมูล GIS ให้สอดคล้องกับข้อมูล GIS  
ของกระทรวงคมนาคม แล้วจัดเก็บในฐานข้อมูล DB2 และพัฒนาต่อยอดระบบ MDM ให้รองรับในส่วนของการน าเข้า
เส้นทางเดินรถในระบบ MDM เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และท าเครื่องมือเว็บเซอร์วิส ส าหรับสืบค้น/ค้นคืน 
ข้อมลูเส้นทางเดินรถโดยสาร เพื่อให้บริการกับระบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มการต่อยอด
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเส้นทางเดินรถออกไปในวงกว้าง 
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บทที ่5 การพัฒนาและการปรับปรุงฐานข้อมูล 

เนื้อหาในบทนี้ กล่าวถึงการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
ในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 การออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลฐานข้อมูล เพื่อให้เหมาะสม 
ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ที่สอดคล้องกับรูปแบบฐานข้อมูลกระทรวงคมนาคม และ
ศึกษาออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลอื่นๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้ 

5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

5.1.1 การจัดระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

การจัดระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทย มีการก าหนดประเภทข้อมูลหมวดรถ 
และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง ตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุม
คร้ังที่ 14/2523 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2523 แสดงดังรูปที่ 5.1-1 

 
รูปที่ 5.1-1 แผนผังสรุปเส้นทางหมวดรถโดยสารประจ าทาง 

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทยมี 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) ประเภท 
การด าเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ และ (2) ประเภทการด าเนินงานการเดินรถโดยสารโดยเอกชน 

5.1.2 การปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาขั้นตอนการก าหนดปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถเบื้องต้น จากโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ โดยที่การขอปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ มีการพิจารณาหลายส่วน เช่น 
ผู้ประกอบการ เส้นทาง ระยะทาง และจุดเดินรถ เป็นต้น โดยรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้ 
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1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอก าหนดปรับปรุงเส้นทางจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอปรับปรุงเส้นทาง 
ไปที่กรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบเส้นทางดังกล่าว โดยจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง 
ที่ขอปรับปรุงเช่น จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด จุดผ่าน ระยะทางรวม ประเภทรถที่จะใช้รายละเอียดการเดินรถ 
เหตุผลที่ขอปรับปรุงเส้นทาง เป็นต้น 

2) กรมการขนส่งทางบกจะท าการตรวจสอบเส้นทางที่ขอก าหนดปรับปรุง ว่ามีการทับซ้อนกับเส้นทาง 
การเดินรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรายอื่น  ที่มีอยู่ก่อนแล้วในเส้นทางที่ขอปรับปรุง
หรือไม่ หากมีการทับซ้อนทางส านักงานขนส่งจังหวัด จะท าการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่เส้นทาง
ถูกทับซ้อนจากการขอปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว 

3) กรมการขนส่งทางบกจะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบจากการ 
ทับซ้อน และให้โอกาสในการขอคัดค้านการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว โดยหน่วยงานและผู้ประกอบการ 
ที่เส้นทางถูกทับซ้อนจะต้องแจ้งผลให้ส านักงานขนส่งจังหวัดทราบภายในเวลาที่ก าหนด  

4) กรมการขนส่งทางบกน าเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป 

5.1.3 ระบบฐานข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสาร 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาถึงสถานภาพของฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสาร เพื่อให้เข้าใจถึง
ข้อมูลของเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 รวมถึงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ของกรมการขนส่งทางบก 
ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและแผนที่เส้นทางการเดินรถโดยสารของโครงการ 
พบว่าปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลอยู่ 2 ระบบ ดังนี้ 

5.1.3.1 ระบบ BRMS  

ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่รองรับข้อมูลแผนที่เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง จากโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทาง ระยะที่ 1 และได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจ า
ทาง หมวด 2 และหมวด 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถ
โดยสารประจ าทางในรูปแบบของ MIS และจัดเก็บเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในรูปแบบของ GIS พร้อมกับการ
น าเข้าข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 การเข้าใช้งานระบบ BRMS จะเป็นการเข้าใช้งาน 
ผ่าน Web-based Application ซึ่งมีเครื่องมือส าหรับการน าเข้าแผนที่เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง โดยใช้แผนที่
เส้นทาง Longdo map เป็นแผนที่ฐานในการน าเข้าข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง และใช้ฐานข้อมูล 
PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างการเข้าใช้งานผ่าน Web-based Application 
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รูปที่ 5.1-2 หน้าจอการน าเข้าข้อมูลเส้นทางของระบบ BRMS 

ระบบ BRMS ท างานบนเครือข่าย TCP/ IP และติดตั้งอยู่ภายในเครือข่ายของกรมการขนส่งทางบก  
ในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100/1000 Mbps การใช้งานจากผู้ใช้ภายในและภายนอก กรมการขนส่ง
ทางบก ท าได้โดยผ่านเครือข่ายของทางกรมฯ 

แผนผังองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ BRMS ในภาพรวม แสดงดังรูปที่ 5.1-3  

 
รูปที่ 5.1-3 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบ BRMS 

แนวทางการออกแบบระบบยึดหลัก Object Oriented Methodology และให้โครงสร้างของระบบสามารถขยาย 
หรือเพิ่มเติมระบบได้โดยง่าย (Scalability) ค่าคงที่ต่างๆ ของระบบ สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปรับแก้ระบบ 
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การรักษาความมั่นคงของระบบและข้อมูล (System and Data Security) 

การใช้ งานระบบ BRMS จะท าภายใต้การรักษาความปลอดภัยของระบบ ( System Security)  
โดยมีข้อก าหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

 การเข้าใช้งานระบบจะท าได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 

 ระบบจะติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะเท่าที่จ าเป็นและปิดการใช้งานทางเครือข่ายของพอร์ตที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยใช้
คุณสมบัติ Firewall ของระบบปฏิบัติการ Linux 

 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูแลรักษาระบบได้ผ่านทาง ssh protocol ด้วย publickey authentication เท่านั้น 
ระบบจะไม่เปิดการเข้าใช้แบบใช้รหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

 การใช้งานระบบจะเข้าผ่านทาง wwwport 80 และ 443 เท่านั้น 

 ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บในระบบโดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 

ผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน 

การเข้าใช้งานระบบจะท าได้โดยผู้ ใช้ที่มีสิทธิ์ เท่านั้นไม่มีการเปิดใช้งานให้แก่ anonymous user  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ใช้ทุกคนมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สามารถสร้างหน้าที่รับผิดชอบ (Role) ขึ้นได้ 
เพื่อก าหนดหน้าที่รับผิดชอบเดียวกัน ให้ผู้ใช้แต่ละคนผู้ใช้หนึ่งๆ สามารถมีได้หลายหน้าที่รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้แต่ละคนหรือแต่ละ Role สามารถเรียกใช้เฉพาะฟังก์ชั่นที่ก าหนดให้เท่านั้น และเรียกดูข้อมูลได้  
ในแต่ละ Record และแต่ละ Field เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

การบันทึกการท างาน 

 ระบบ BRMS จะมีการบันทึกการใช้งานใน 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) Activity Log 
ระบบจะต้องสามารถติดตามได้ว่า ผู้ใช้แต่ละคนได้เข้ามาใช้ระบบตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด ระหว่างนั้น 

มีการกระท าการอะไรบ้าง และสามารถติดตามการใช้ระบบของผู้ใช้ทุกคนได้ทุกวัน เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล เช่น  
การเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูล ที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบจะต้องมีวันที่ เวลา ชื่อผู้ใช้ (Username) ก ากับลงใน
ข้อมูลที่ปรับปรุงและมีการบันทึกประวัติการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (Access Log) 

2) การจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้งาน 
ระบบต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลและสถิติการเข้าใช้งาน (Log Files) ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้นให้กับ

ระบบจัดการจราจรข้อมูลส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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การท างานของระบบ BRMS  

1) การค้นหาและดูข้อมูลสายทางการเดินรถเบื้องต้น 
ระบบสามารถค้นหาเส้นทางการเดินรถจากสายรถประจ าทาง หรือ ชื่อเส้นทางการเดินรถ หรือ ค้นหา

ด้วยการก าหนดจุดผ่านบนแผนที่ พร้อมทั้งแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้ผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลรายละเอียด  
ขอปรับปรุงข้อมูลและเส้นทางการเดินรถได้ 

 

 
รูปที่ 5.1-4 หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาสายรถด้วยชื่อสายรถ 

 
รูปที่ 5.1-5 หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาสายรถด้วยการก าหนดจุดผ่าน 
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รูปที่ 5.1-6 หน้าจอแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา และรายละเอียดเบื้องต้น (กรณีมีการขอปรับปรุงเส้นทาง) 

 
รูปที่ 5.1-7 หน้าจอแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา และรายละเอียดเบื้องต้น (กรณีไม่มีการขอปรับปรุงเส้นทาง) 
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2) การค้นหาสถานที่ 
ระบบสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ พร้อมทั้งแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด 

และพิกัดต าแหน่งของสถานที่บนแผนที่ได้ 

 
รูปที่ 5.1-8 หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาสถานที่ 

3) การค้นหาถนน 
ระบบสามารถค้นหาข้อมูลถนน พร้อมทั้งแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล

รายละเอียด และพิกัดต าแหน่งของถนนบนแผนที่ได้ 

 
รูปที่ 5.1-9 หน้าจอแสดงเครื่องมือการค้นหาถนน 
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4) การดูข้อมูลอย่างละเอียดของเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 
ระบบจะแสดงข้อมูลสายรถประจ าทาง ดังรูปที่ 5.1-10 และข้อมูลเส้นทางการเดินรถในแต่ละช่วง  

ซึ่งประกอบด้วย 
 รายละเอียดเส้นทางเงื่อนไขการเดินรถแต่ละช่วง  
 รายละเอียดข้อมูลสถานที่ ที่เส้นทางเดินรถผ่าน และแสดงเส้นทางการเดินรถบนแผนที่ 

 
รูปที่ 5.1-10 หน้าจอแสดงข้อมูลแนวเส้นทางการเดินรถ 

(1) แสดงข้อมูลของเส้นทางที่ทับซ้อนกับเส้นทางที่ขอปรับปรุง ดังรูปที่ 5.1-11 ประกอบด้วย 
 หมวดรถโดยสารประจ าทาง และสายรถประจ าทาง ชื่อช่วงการเดินรถ 
 ความยาวของเส้นทาง 
 ความยาวและค่าร้อยละของช่วงที่ถูกทับซ้อน 
 รายละเอียดของช่วงที่ถูกทับซ้อน ว่าเร่ิมต้นและสิ้นสุดการทับซ้อนที่ไหน 
 แสดงเส้นทางการเดินรถที่ทับซ้อนทั้งหมดของแผนที่ 
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รูปที่ 5.1-11 หน้าจอแสดงข้อมูลเส้นทางทับซ้อนของเส้นทางเดินรถ 

(2) แสดงข้อมูลต่างๆ ที่วิเคราะห์โดยระบบ ดังรูปที่ 5.1-12 

 
รูปที่ 5.1-12 หน้าจอแสดงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยระบบ ของเส้นทางการเดินรถ 
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(3) ประวัติการแก้ไขข้อมูลเส้นทางการเดินรถ ดังรูปที่ 5.1-13  

 
รูปที่ 5.1-13 หน้าจอแสดงข้อมูลประวัติการแก้ไขของเส้นทางการเดินรถ 

 
รูปที่ 5.1-14 หน้าจอแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบประวัติการแก้ไขของเส้นทางการเดินรถ 
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5) การส่งออกข้อมูล 
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเส้นทางการเดินรถได้ในรูปแบบไฟล์ KML และ SHP รวมทั้งสามารถส่งต่อ 

URL ส าหรับเชื่อมโยงมายังหน้ารายละเอียดข้อมูลเส้นทางการเดินรถได้ 

 
รูปที่ 5.1-15 หน้าจอส าหรับการส่งออกข้อมูล 

6) การขอเพิ่มช่วง หรือปรับปรุงช่วงเส้นการเดินรถของรถประจ าทาง 
ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายละเอียดและแนวเส้นของช่วงการเดินรถประจ าทาง  

ได้ทั้งขาไปและขากลับ 

 
รูปที่ 5.1-16 หน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียด ของช่วงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 
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รูปที่ 5.1-17 หน้าจอส าหรับแก้ข้อมูลแนวเส้น ของช่วงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 

 
รูปที่ 5.1-18 หน้าจอส าหรับดูข้อมูลทับซ้อน ของช่วงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง 

7) การเพิ่มเส้นทาง 
การขอเพิ่มเส้นทางสายใหม่โดยระบุหมวดรถประจ าทางและสายรถประจ าทาง กรอกรายละเอียด

เบื้องต้น ก าหนดแนวเส้นทางการเดินรถสายใหม่ และสามารถดูข้อมูลทับซ้อนส าหรับเส้นทางการเดินรถสายใหม่ 
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รูปที่ 5.1-19 หน้าจอส าหรับการขอเพิ่มเส้นทางการเดินรถสายใหม่ 

8) การบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ 
ได้แก่ การเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสถานที่จากสู่ระบบ และสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลประเภท

สถานที่ได้ 

 

 
รูปที่ 5.1-20 หน้าจอส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ 
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9) การพิมพ์รายงาน 

 
รูปที่ 5.1-21 หน้าจอส าหรับออกรายงาน 

10)  การตั้งค่า 
สามารถตั้งค่าร้อยละของการทับซ้อนของเส้นทางการเดินรถเริ่มต้นในหน้าจอ การดูรายละเอียด  

ของข้อมูลเส้นทางทับซ้อน สั่งล้างข้อมูลแคช การดาวน์โหลด Shapefile และ CSV ของสายรถที่อนุมัติแล้ว และ 
การตั้งค่าอื่นๆ ในระบบ ส าหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ 

 
รูปที่ 5.1-22 หน้าจอส าหรับการตั้งค่าระบบ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-15 
 

11)  สามารถดูข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ระบบ ส าหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ 

12)  สามารถพูดคุย สอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ 

 
รูปที่ 5.1-23 หน้าจอเมนูสนทนา 

5.1.3.2 ระบบโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ  

เป็นระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถทั้ง 4 หมวดทั่วทั้งประเทศ รองรับการให้บริการ
ข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ภายในกรมการขนส่งทางบก โดยข้อมูลเส้นทางการเดินรถและข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไข 
การเดินรถ อาทิเช่น รายละเอียดของเส้นทางเดินรถ สถานที่หยุดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ตารางเวลา จ านวนเที่ยวการ 
เดินรถ มาตรฐานรถ จ านวนรถ อัตราค่าโดยสาร เป็นต้น จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล DB2 ซึ่งได้ท าการโอนย้าย
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle 9i ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ระบบฐานข้อมูล DB2 สามารถรองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายหรือเรียกว่า Database Server มีแนวคิดในการออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยใช้
หลักการ Database Normalization ที่ใช้เพื่อแยกจัดเก็บชุดข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลย่อยต่างๆ เพื่อสะดวกในการบริหาร
จัดการ และสามารถตรวจสอบความสอดคล้องข้อมูลได้สะดวก  

5.1.4 เอกสารเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง 

ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3  
ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นหลักฐานในการอนุญาตเพื่อเดินรถโดยสารประจ าทาง 
โดยมีเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) เอกสารเส้นทางเดินรถประจ าทาง 
2) ตารางการเดินรถโดยสารประจ าทางและเงื่อนไขการเดินรถ 

นอกจากข้อมูลตั้งต้นในรูปแบบเอกสารแล้ว ในส่วนของข้อมูลแผนที่เส้นทางได้น าข้อมูลที่ได้จากระบบ 
BRMS ซึ่งเป็นข้อมูลเส้นทางอยู่บนแผนที่ฐาน Longdo map มาปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่ฐาน 1:4,000  
ของข้อมูล GIS กระทรวงคมนาคม เพื่อให้เป็นข้อมูลเส้นทางบนมาตรฐานของแผนที่ฐานชุดเดียวกัน  
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5.1.4.1 เอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง  

เอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ประกอบด้วยข้อมูลของเส้นทาง ได้แก่  

 หมวดรถ   รายละเอียดเส้นทาง 

 สายที่   แผนที่เส้นทางเดินรถ 

 ชื่อเส้นทาง   ระยะทางเส้นทางเดินรถ 

ตัวอย่างเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง แสดงดังรูปที่ 5.1-24 
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รูปที่ 5.1-24 ตัวอย่างเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-18 
 

5.1.4.2 เอกสารตารางการเดินรถโดยสารประจ าทางและเงื่อนไขการเดินรถ 

เอกสารตารางการเดินรถโดยสารประจ าทางและเงื่อนไขการเดินรถ ประกอบด้วยข้อมูลของเส้นทาง ได้แก่  

 หมวดรถ   ระยะทาง  สถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 

 สายที่   เวลาเดินทาง  

 ชื่อเส้นทาง   เส้นทางเดินทาง  

 มาตรฐานรถ 

 จ านวนรถให้บริการ 

 จ านวนเที่ยวรถ 

 ตารางค่าโดยสาร 

 
 

นอกจากเอกสารต้นฉบับข้างต้น ส านักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
เส้นทางรถโดยสารเข้าในระบบน าเข้าข้อมูลแผนที่  เส้นทางผ่านระบบน าเข้าข้อมูลเส้นทางรถโดยสาร ซึ่งอ้างอิงชุด 
แผนที่ของ Longdo map ตัวอย่างเอกสารตารางการเดินรถโดยสารประจ าทาง แสดงดังในรูปที่ 5.1-25 และยังมี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งในปัจจุบันได้ประกาศใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ.2562  
ดังแสดงในการทบทวนในบทที่ 2 

 
รูปที่ 5.1-25 ตัวอย่างเอกสารตารางการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
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5.2 ระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก (MDM) 

Master Data Management หรือ MDM เป็นระบบสารสนเทศหลัก ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้ปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก สามารถลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนล่าช้า
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก ช่วยให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจ 

MDM ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน 17 ระบบงาน ได้แก่ 

1) Front Office  
 CAR ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถยนต์ 
 MAC ระบบงานควบคุมบัญชีรถ 
 TRC ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง 
 DRL, PBL ระบบใบอนุญาตขับรถ 
 TRS ระบบงานควบคุมการเดินรถ 
 TRL ระบบงานใบอนุญาตประกอบการ 

2) Back Office  
 HRM ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 INV ระบบงานควบคุมพัสดุ 
 FNC ระบบงานการเงิน 
 ACC ระบบงานบัญชี 
 BUD ระบบงานงบประมาณ 
 PAY ระบบงานเงินเดือน 
 ARC ระบบสารบรรณ 
 STT ระบบงานสถิติการขนส่ง 

3) อื่นๆ 
 COS ระบบสื่อสารภายในองค์กร 
 ESV ระบบงาน e-Service 
 DIP ระบบแผนที่ข้อมูล (e-Document) 
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รูปที่ 5.2-1 สถาปัตยกรรมระบบของ MDM 

5.3 ความสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางรถโดยสาร 

จากเอกสารเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
การเดินรถโดยสาร สามารถแสดงลักษณะของรายการข้อมูลในรูปแบบของความสัมพันธ์ระดับชั้น ได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 5.3-1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสาร 

  

1 
1 

เส้นทางเดนิรถโดยสารประจ าทาง 

รายละเอียดเส้นทาง แผนที่เส้นทางเดนิรถ ระยะทางเส้นทางเดินรถ 

ตารางการเดินรถ (ช่วงเดินรถ) 

1 1 

m 

จ านวนเทีย่วรถ สถานที่หยุดรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 

มาตรฐานรถ 

ระยะทาง 

เวลาเดินทาง 

1 

1 

1 

1 

1 

m 

1 

ตารางค่าโดยสาร 
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5.4 ฐานข้อมูล GIS กระทรวงคมนาคม 

 ที่ปรึกษาได้ศึกษาโครงสร้างของข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ของกระทรวงคมนาคม  
ที่เก่ียวข้องกับเส้นทางรถโดยสารของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ชั้นข้อมูลถนนโดยมีตารางที่ออกแบบตามแบบจ าลอง
ข้อมูลภูมศิาสตร์สนเทศคมนาคม แสดงดังตารางที่ 5.4-1 

ตารางที่ 5.4-1 แสดงชั้นข้อมูลเส้นกึ่งกลางถนน (RDCenterline) 

Shape Item Description Type Width 

Polyline  Shape   Geometry   
 RDline_ID รหัสถนน Text  50  

 NameT ชื่อถนนภาษาไทย Text 100 
 NameE ชื่อถนนภาษาอังกฤษ Text 100 

 LocalNameT ชื่อเรียกในท้องถ่ินภาษาไทย Text 100 
 LocalNameE ชื่อเรียกในท้องถ่ินภาษาอังกฤษ Text 100 

 Department  รหัสหน่วยงานรับผิดชอบ Short Integer  5 
 Division  รหัสส่วนงานหลัก Short Integer 5 

 S_division รหัสส่วนงานย่อย Short Integer 5 
 Type  ประเภทถนน Short Integer 5 

 Subtype  ประเภทถนนย่อย Short Integer 5 
 Asian  รหัสทางหลวงสายเอเชียอาเซียน Text 10 

 Length  ความยาวถนน Double  10 

 BuiltDate วันที่ก่อสร้าง Date   
 StartDate วันที่เร่ิมใช้งาน Date  

 B_Province จังหวัดเริ่มต้นของเส้นถนน Text 100 
 E_Province จังหวัดสิ้นสุดของเส้นถนน Text 100 

 Lane  จ านวนช่องจราจร Short Integer 5 
 Surface  ประเภทพื้นผิว Short Integer 5 

 AADT  ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อเดือน Double 10 
 Cre_User รหัสผู้น าเข้าข้อมูล Text 50 

 Mod_User รหัสผู้ปรับปรุงข้อมูล Text 50 
 Remark  หมายเหตุ Text 200 

 Shape_Length  Double   
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ชั้นข้อมูล RDCenterline: เป็นชั้นข้อมูลของเส้นกึ่งกลางของถนนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 

ค าจ ากัดความของitem 

 RDlineID : รหัสถนนบันทึกเป็นล าดับตัวเลข (Running Number)  

 Department : รหัสหน่วยงานรับผิดชอบหรือดูแลถนนเส้นนั้น 
 

รหัสหน่วยงาน ค าอธิบาย 
1 กรมทางหลวง 

2 กรมทางหลวงชนบท 
 

 

 Division : รหัสส่วนงานหลักที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลถนนเส้นนั้น 

 S_division: รหัสส่วนงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานหลัก 

 Type : ประเภทเส้นถนนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549จ าแนก เป็น 5 ประเภท 

ประเภทถนน ค าอธิบาย 

1 ทางหลวงพิเศษ 

2 ทางหลวงแผ่นดนิ 

3 ทางหลวงชนบท 

4 ทางหลวงท้องถิ่น 

5 ทางหลวงสัมปทาน 

 

 Subtype : ประเภทถนนย่อยประกอบด้วย 

ประเภทถนนย่อย ค าอธิบาย 

21 ทางหลวงแผ่นดนิ1หลัก 

22 ทางหลวงแผ่นดนิ 2 หลัก 

23 ทางหลวงแผ่นดนิ 3 หลัก 

24 ทางหลวงแผ่นดนิ 4 หลัก 

31 ทางหลวงชนบทปกติ 

32 ทางหลวงชนบทโครงการพิเศษ 

41 ทางหลวงท้องถิ่นของอบจ.  

42 ทางหลวงท้องถิ่นของอบท.  

43 ทางหลวงท้องถิ่นของอบต.  
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 Asian : รหัสทางหลวงสายเอเชียอาเซียน 

รหัส ค าอธิบาย 
AHx ทางหลวงสายเอเชีย 

AHxx ทางหลวงสายเอเชีย 
AHxxx ทางหลวงสายเอเชียอาเซียน 

N ไม่ใช่ทางหลวงสายเอเชียอาเซียน 
 

 Length : ความยาวถนนทั้งเส้น 

 B_Province: จังหวัดเริ่มต้นของเส้นถนน 

 E_Province: จังหวัดสิ้นสุดของเส้นถนน 

 Remark : หมายเหตุข้อความหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

5.5 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล GIS เส้นทางรถโดยสารและการเช่ือมโยงข้อมูล 

ที่ปรึกษาท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับฐานข้อมูลของกระทรวงคมนาคมโดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและ
เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเช่น ArcGIS Software เป็นต้น พร้อมรายละเอียดการออกแบบความสัมพันธ์ 
ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagrams : ER Diagrams) แสดงดังรูปที่ 5.5-1 
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รูปที่ 5.5-1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 

ตารางข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ตารางเส้นทางหลัก (Path) ประกอบด้วย เลขที่สายทางและชื่อเส้นทางหลัก 
2) ตารางเส้นทางช่วง (Sub_Path) เป็นตารางข้อมูล (Attribute Table) แสดงรายละเอียดข้อมูลเส้นทาง

ช่วงตามเงื่อนไขในตารางการเดินรถโดยสาร 
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โดยพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูลดังกล่าวเป็นดังนี้ 
1) Pathข้อมูลเส้นทางหลัก 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล PK/FK รายละเอียด 
1 Paht_no Varchar(4)  เลขที่เส้นทางหลัก 

2 Path_name Varchar(255)  ชื่อเส้นทางหลัก 

2) Sub_Pathข้อมูลเส้นทางช่วง 

ล าดับ ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล PK/FK รายละเอียด 
1 Path_no Char(2) PK เลขที่เส้นทางหลัก 

2 Sub_path_no Char(2)  รหัสเส้นทางหลัก/ย่อย 
3 Sub_Path_name Varchar(255)  ชื่อเส้นทางย่อย 

4 Path_group Char(1)  หมวดรถ 

5 Road_length Decimal(6 , 2)  ระยะทาง (กม.) 
6 Path_flag Char(1)  Flag เส้นทางช่วง 0 = เส้นหลัก,1 = แยกช่วง,  

2 = ตัดช่วง 

7 Region Char(1)  ภาค 

7 Fr_prv Varchar(100)  จังหวัดต้นทาง 
8 To_prv Varchar(100)  จังหวัดปลายทาง 

9 Fr_station Varchar(100)  สถานีต้นทาง 
21 created_date Varchar (10)  วันที่สร้างข้อมูล 

22 Path_id Varchar (10) FK รหัสเส้นทางการเดินรถในการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล TRS, TRL และ TRC 

23 Bus_id Varchar (7) FK รหัสเส้นทางการเดินรถในการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุและฐานข้อมูลอัตราค่าโดยสาร 

โดยรายละเอียดการก าหนด Path_id และ Bus_id เป็นดังนี้ 

 Path_id: ก าหนดความยาวเท่ากับ 10 ตัวอักษร แทนค่าด้วย หมวดรถ เลขที่เส้นทางหลัก และเลขที่เส้นทาง
ช่วง ตัวอย่างเช่น เส้นทางเดินรถประจ าทาง หมวด 2 สายที่ 21 ช่วงที่ 00 คือ G2L0021S01 

 Bus_id : ก าหนดความยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษร แทนค่าด้วย หมวดรถ และเลขที่เส้นทางหลัก ตัวอย่างเช่น 
เส้นทางเดินรถประจ าทาง หมวด 2 สายที่ 21 ช่วงที่ 00 คือ G2L0021 

 ชื่อฟิลด์ที่ระบุในตารางข้อมูล ท าการอ้างอิงจากเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางและเงื่อนไข 
การเดินรถโดยสารประจ าทางทั้งหมดจากตารางการเดินรถโดยสารประจ าทาง แสดงดังรูปที่ 5.5-2 ถึงรูปที่ 5.5-3 
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รูปที่ 5.5-2 การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (1) 

Sub_path_name 

Path_name 

Road_length 

Path_no Path_group 

Road_length 
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รูปที่ 5.5-3 การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (2) 

ทั้งนี้รายละเอียดมาตรฐานรถ เที่ยวรถ จุดจอด (สถานที่หยุดรับ – ส่งผู้โดยสาร) ในแต่ละเส้นทางสามารถ
ทราบได้จากการเชี่อมโยงข้อมูลตามตารางเวลาเดินรถ ตารางเที่ยวรถ และตารางจุดจอด (TRS) ที่ได้รับจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.6 การวางแผนสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

การศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสาร
ประจ าทาง เมื่อจะท าการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายเส้นทาง 
ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบการขนส่งและรถที่ใช้ในการขนส่ง มีการออกแบบสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

Fr_station 

To_station 
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รูปที่ 5.6-1 แผนผังสถาปัตยกรรมเครือข่ายระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

 ระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่จะพัฒนาขึ้นจะมีสถาปัตยกรรมเครือข่าย แสดงดังรูปที่ 5.6-1 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ฐานข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม (Transport 
Fundamental Geographic Data Set : Transport FGDS) เพื่อการใช้งานอ้างอิงในระบบ 

 ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก : MDM  

การด าเนินการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารซึ่งมีข้อมูลที่จ าเป็น ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลเที่ยวว่ิงให้บริการของรถโดยสาร ในทุกเส้นทางและทุกช่วงทาง โดยข้อมูลจ านวนเที่ยววิ่ง
ให้บริการนั้นสามารถจ าแนกได้เป็นส าหรับ วันท างาน/วันหยุดสุดสัปดาห์/วันหยุดช่วงเทศกาล ซึ่งน่าจะ
มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 

2) ข้อมูลมาตรฐาน/ประเภทรถที่วิ่งให้บริการ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้โดยสารที่เดินทาง  
ในแต่ละเที่ยว และความจุผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทางแต่ละมาตรฐาน  

3) ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว เป็นปริมาณผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารแต่ละมาตรฐานในแต่ละช่วง
ระยะทางการให้บริการ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-29 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร และได้ท าการเชื่อมต่อกับข้อมูล
เส้นทางเดินรถ ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงดังรูปที่ 5-6-2 

รูปที่ 5.6-2 ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร  

 

 
 
 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

 

 

ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
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ค าอธิบายข้อมูลตารางผู้โดยสารในแต่ละคอลัมภ์ แสดงดังตารางที่ 5.6-1  

ตารางที่ 5.6-1 แสดงค าอธิบายข้อมูลฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด 
route_type หมวดรถ 2=เส้นทางระหว่างภูมิภาค (หมวด 2) 3=เส้นทางระหว่างจังหวัด (หมวด 3) 

route_no สายรถประจ าทาง 
subroute_no ช่วงสายย่อยของเส้นทางรถประจ าทางระหว่างเมือง 

date วันที่เก็บข้อมูล  
bus_plate1 เลขทะเบียนรถ 2 หลักแรก  

bus_plate2 เลขทะเบียนรถ 4 หลักหลัง 
bus_plate_province จังหวัดที่รถโดยสารจดทะเขียน 

bus_no หมายเลขคันของรถโดยสารแต่ละสาย 
bus_type มาตรฐานรถโดยสาร 

operator ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

op_lic ใบอนุญาตประกอบการเดินรถโดยสาร 
route_name ชื่อเส้นทาง 

o_st จุด/สถานีต้นทาง 
d_st จุด/สถานีปลายทาง 

total_trip จ านวนเที่ยวรวมต่อวันของรถโดยสารฯ1คัน 
total_pax จ านวนผู้โดยสารรวมต่อวันของรถโดยสารฯ1คัน 

dep_pax_on จ านวนผู้โดยสารข้ึนต้นทางรวมต่อวันของรถโดยสารฯ1คัน 
enroute_on จ านวนผู้โดยสารข้ึนระหว่างทางรวมต่อวันของรถโดยสารฯ1คัน 

enroute_off จ านวนผู้โดยสารลงระหว่างทางรวมต่อวันของรถโดยสารฯ1คัน 
arr_pax_off จ านวนผู้โดยสารลงปลายทางรวมต่อวันของรถโดยสารฯ1คัน 

dep_time1 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 1 

dep_time2 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 2 
dep_time3 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 3 

dep_time4 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 4 
dep_time5 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 5 

dep_time6 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 6 
dep_time7 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 7 

dep_time8 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 8 
dep_time9 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 9 
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ชื่อฟิลด์ รายละเอียด 
dep_time10 เวลาออกจากจุดต้นทางของเที่ยวที่ 10 

arr_time1 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 1 
arr_time2 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 2 

arr_time3 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 3 

arr_time4 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 4 
arr_time5 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 5 

arr_time6 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 6 
arr_time7 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 7 

arr_time8 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 8 
arr_time9 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 9 

arr_time10 เวลาถึงจุดปลายทางของเที่ยวที่ 10 
 

 จากการเข้าพบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากมีการใช้
ข้อมูลร่วมกันของ 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง และโครงการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดิ นรถ 
ด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและ
รถบรรทุก ได้แก่ ข้อมูล TRS และ TRL โดยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าการส่งข้อมูลให้ทางที่ปรึกษา และ
ได้รับข้อมูลเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาโครงสร้างของข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ ระบบงานทะเบียน 
ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) และระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) ดังนี้ 

1) ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) 

ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถและภาษีรถขนส่ง สามารถจัดกลุ่มของข้อมูลออกเป็นทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) ตรวจสภาพรถ ข้อมูลในระบบงานตรวจสภาพรถขนส่ง ในส่วนของงานตรวจสภาพรถขนส่ง 
(2) จดทะเบียนรถ ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการจดทะเบียนรถขนส่ง  

การจดทะเบียนรถ การรับช าระภาษี การยกเลิกการจดทะเบียน การจ่ายป้ายทะเบียนรถ  
พิมพ์เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 

(3) ต่ออายุภาษีข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการต่ออายุภาษี 
(4) ด าเนินการอื่นๆ ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการด าเนินการต่างๆ การขอ

อนุญาตออกนอกราชอาณาจักร การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่เจ้าของรถ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
ทางทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียนจากยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
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(5) การย้าย ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการย้าย การย้ายต้นทาง ย้ายปลายทาง 
อนุญาตย้าย ยกเลิกการย้าย 

(6) หนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการออกหนังสือ
อนุญาตระหว่างประเทศ 

 ช าระภาษีรถที่ถูกระงับ ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการช าระภาษีรถถูกระงับ 

 อายัดรถขนส่ง ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการอายัด 

 ควบคุมระบบงาน ข้อมูลในระบบงานทะเบียนรถขนส่ง ในส่วนของการควบคุมระบบงาน 

ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) มีการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถโดยสาร 
(Path_no) ซึ่งสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นได้ จ านวน 2 ตารางข้อมูล  ได้แก่  ข้อมูลหลักทะเบียนรถ
ขนส่ง (TRCT_MAS) และตารางผู้ประกอบการตามทะเบียนรถขนส่ง (TRCT_MAS_LIC) แสดงรายละเอียดข้อมูล
ตารางใน ภาคผนวก ข 

2) ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) 

ระบบงานโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก ่

(1) ข้อมูลการลงรับค าขอเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการลงรับค าขอการด าเนินการ ที่เก่ียวข้องกับเส้นทาง
การเดินรถ หมวดรถ เงื่อนไขที่เคยอนุมัติในหลักการ 

(2) ข้อมูลรายละเอียดเส้นทางเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง เส้นทางช่วง และประวัติเส้นทาง 
การอนุมัติเส้นทาง วาระการประชุม การอนุมัติและการจ าท าร่างประกาศของคณะกรรมการ 
ประจ าจังหวัด 

(3) ข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเงื่อนไขการเดินรถ จ านวนเที่ยว มาตรฐาน
รถ ประวัติการปรับปรุง/แก้ไขเงื่อนไขการเดินรถ 

(4) ข้อมูลแผนที่ เส้นทางและการทับซ้อน เป็นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่ เส้นทาง  
การตรวจสอบเส้นทางที่ทับซ้อน และการหาระยะทางเส้นทางช่วงที่ทับซ้อน 

(5) ข้อมูลตารางเดินรถจุดจอดและเที่ยวการเดินรถ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตารางการเดินรถ  
เที่ยวการเดินรถ รวมถึงสถานที่จอดรับส่งผู้โดยสาร และการค านวณระยะทางและความเร็วรถ 

(6) ข้อมูลพื้นฐานในระบบ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดรถ มาตรฐานรถ จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
รวมถึงการก าหนดเลขที่เส้นทางเริ่มต้น สิ้นสุด การจัดท าเงื่อนไขที่เคยอนุมัติในหลักการ และการ
ระบุสถานที่ที่แต่ละเส้นทางผ่าน 

ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) มีการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถโดยสาร 
(Path_no) ซึ่งสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นได้จ านวน 8 ตารางข้อมูล ได้แก่  

 ข้อมูลเส้นทาง (TRST_PATH)  

 ข้อมูลเส้นทางหลักคณะจุฬาลงกรณ์ (TRST_PATH_CHULA )  
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 ข้อมูลเส้นทางช่วงคณะจุฬาลงกรณ์ (TRST_SUB_PATH_CHULA)  

 ข้อมูลเลขที่เส้นทางที่ไม่ผ่านการอนุมัติ (TRST_PATH_NO_STORE)  

 ข้อมูลประวัติเงื่อนไขการเดินรถ (TRST_HIST_CONDITION) 

 ข้อมูลประวัติเส้นทาง (TRST_HIST_PATH)  

 ข้อมูลประวัติเงื่อนไขมาตรฐานรถ (TRST_HIST_SUBKIND_CONDITION)  

 ข้อมูลประวัติเส้นทางช่วง (TRST_HIST_SUB_PATH)  

แสดงรายละเอียดข้อมูลตารางใน ภาคผนวก ค 

3) ระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL)  

ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งและควบคุมการขนส่งสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลออกเป็นทั้งหมด 
7 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) ข้อมูลผู้ ป ระกอบการประกอบด้วยข้ อมู ลผู้ ป ระกอบการกับข้ อมู ลผู้ มี อ านาจลงนาม 
ของผู้ประกอบการข้อมูลสาขา/โรงงานของผู้ประกอบการและข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการ 

(2) ข้อมูลผู้ว่าจ้างประกอบด้วยข้อมูลผู้ว่าจ้าง กับข้อมูลผู้มีอ านาจลงนามของผู้ว่าจ้างข้อมูล  
สาขา/โรงงานของผู้ว่าจ้าง ข้อมูลกิจการของผู้ว่าจ้าง และข้อมูลประวัติของผู้ว่าจ้าง 

(3) ข้อมูลด าเนินการต่างๆ ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งประกอบด้วยข้อมูลการด าเนินการต่างๆ
ของใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง เช่นการออกใบอนุญาตฯบันทึก/แก้ ไขรายละเอียด  
ของใบอนุญาตฯยกเลิก/เพิกถอนใบอนุญาตฯต่ออายุใบอนุญาตฯการวางหลักทรัพย์บันทึกสถานที่
เก็บซ่อมฯ ของใบอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตฯ เป็นต้น 

(4) ข้อมูลการบรรจุถอนเปลี่ยนรถประกอบด้วยข้อมูลการบรรจุถอนเปลี่ยนรถในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งและข้อมูลบัญชีรถรวมทั้งข้อมูลของวันครบก าหนดด าเนินการทางทะเบียน 

(5) ข้อมูลประวัติต่าง ๆ ของการด าเนินการของใบอนุญาตประกอบการขนส่งประกอบด้วยข้อมูล
ประวัติการด าเนินการต่างๆของใบอนุญาตประกอบการขนส่งรวมทั้งข้อมูลประวัติการบรรจุ  
ถอนเปลี่ยนรถ 

(6) ข้อมูลของใบรับรองมาตรฐานบริการและใบอื่นๆประกอบด้วยข้อมูลอื่นๆในระบบใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งเช่นข้อมูลการขออนุญาตน ารถวิ่งออกนอกนอกเส้นทางข้อมูลความตกลงระหว่าง
ประเทศ ,โควต้า/ท้องที่ข้อมูลการขออนุญาตน ารถโดยสารต่างประเทศเดินทางในไทย 
ข้อมูลใบ GMS Road Transport Permit ข้อมูลใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ เป็นต้น 

(7) ข้อมูลควบคุมระบบงาน ประกอบด้วยข้อมูลควบคุมระบบงานและข้อมูลควบคุมเลขที่ 
ของใบอนุญาตต่างๆ 

ระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) มีการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถโดยสาร 
(Path_no) ซึ่งสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นได้จ านวน 4 ตารางข้อมูล ได้แก่ ประวัติ
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ข้อมูล ใบอนุญาตและเส้นทาง (TRLT_HIST_LIC_PATH)  ข้อมูลใบอนุญาตฯและเส้นทาง
(TRLT_LIC_PATH )ข้อมูลค าขอ(TRLT_REQ_MAS) และข้อมูลค าขอของใบรับรองมาตรฐาน
บริการ(TRLT_STANDARD_REQ) 

แสดงรายละเอียดข้อมูลตารางใน ภาคผนวก ง 

 ที่ปรึกษาได้ท าการประสานข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ ข้อมูลที่ได้รับ  ได้แก่ ข้อมูลระบบงานควบคุม 
การเดินรถ (TRS) ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) และข้อมูลระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) 

 ข้อมูลระบบงานควบคุมการเดินรถ(TRS) ได้แก่ ตารางข้อมูลเส้นทาง ตารางเวลาเดินรถ และตาราง
เส้นทาง จ านวนรถ จ านวนเที่ยว 

 รายละเอียดรายการข้อมูลที่ได้รับ ได้แก่ 

1) ตารางเส้นทาง ประกอบด้วย  

 หมวดรถ  

 เส้นทางหลัก 

 ชื่อเส้นทางหลัก 

 เส้นทางย่อย 

 ชื่อเส้นทางย่อย 

 ช่วง 
  รายละเอียด 

2) ตารางเวลาเดินรถ ประกอบด้วย 

 หมวดรถ   กลับเที่ยวแรกเวลา (ชม.) 

 เส้นทางหลัก  กลับเที่ยวแรกเวลา (นาที) 

 ชื่อเส้นทางหลัก  กลับเที่ยวสุดท้ายเวลา (ชม.) 

 เส้นทางย่อย  กลับเที่ยวสุดท้ายเวลา (นาที) 

 ชื่อเส้นทางย่อย 

 ช่วง 

 เที่ยวที่ 

 เวลาเดินรถ หน่วยของชั่วโมง (เที่ยวไป) 

 มาตรฐานรถ 

 ไปเที่ยวแรกเวลา (ชม.) 

 ไปเที่ยวแรกเวลา (นาที) 

 ไปเที่ยวสุดท้ายเวลา (ชม.) 

 ไปเที่ยวสุดท้ายเวลา (นาที) 

 เวลาเดินรถ หน่วยของนาที (เที่ยวไป) 

 เวลาเดินรถ หน่วยของ ชม. (เที่ยวกลับ) 

 เวลาเดินรถ หน่วยของนาที (เที่ยวกลับ) 

 เงื่อนไขที่ 
 

3) ตารางเที่ยวรถ ประกอบด้วย 

 หมวดรถ  

 จังหวัดต้นทาง 

 ช่วง 

 มาตรฐาน 
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 จังหวัดปลายทาง 

 เส้นทางหลัก 

 เส้นทางย่อย 

 จ านวนรถต่ าสุด 

 จ านวนรถสูงสุด 

 จ านวนเที่ยวต่ าสุด 

 ชื่อเส้นทาง  จ านวนเที่ยวสูงสุด 

 ระยะทาง  เงื่อนไขที่ 

4) ตารางจุดจอด 

 หมวดรถ  

 เลขที่เส้นทาง 

 เส้นทางช่วง 

 ชื่อเส้นทาง 

 ประเภท 

 ล าดับจุดจอด 

 ชื่อจุดจอด 

 ประเภทจุดจอด 

 ชนิดจุดจอด 

 ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

 รหัสมาตรฐาน  เที่ยว 

 มาตรฐาน  

ข้อมูลระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) และระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) 
ได้แก ่ตารางจ านวนรถ_ประกอบการ_เส้นทาง โดยมีรายละเอียดรายการข้อมูล ดังนี้ 

 ส านักงานขนส่งจังหวัด  หมู่ที่ 

 เลขทะเบียน  ซอย 

 ยี่ห้อ  ถนน 

 เลขตัวรถ 

 ส านักงานขนส่งจังหวัด (ประกอบการ) 

 ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

 สถานะใบประกอบการ 

 ประเภท  เส้นทางหลัก 

 เลขที่ใบอนุญาตประกอบการ  เส้นทางย่อย 

 ชื่อผู้ประกอบการ  ชื่อเส้นทาง 

 ที่อยู่  มาตรฐาน 
  

จากข้อมูลที่ได้รับ พบว่า รายการข้อมูลที่สามารถท าการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่ หมวดรถ เลขที่เส้นทางหลัก และเลขที่เส้นทางย่อย จึงได้ท าการก าหนด
ฟิลด์ข้อมูลที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ ชื่อ Path_id โดยก าหนดความยาวเท่ากับ 10 ตัวอักษร แทนค่าด้วย หมวดรถ 
เลขที่เส้นทางหลัก และเลขที่เส้นทางย่อย ตัวอย่างเช่น เส้นทางเดินรถประจ าทาง หมวด 2 สายที่ 21 ช่วงที่ 00  
คือ G2L0021S00 
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รูปที่ 5.6-3 การเชื่อมต่อข้อมูล TRS, TRL และ TRC เข้ากับฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) 

จ านวนรถ_ประกอบการ_เส้นทาง (TRL, 
TRC) 

 

PK Path_id 

ส านักงานขนส่งจังหวัด 
เลขทะเบียน 
ย่ีห้อ 
เลขตัวรถ 
ส านักงานขนส่งจังหวัด 
(ประกอบการ) 
ประเภท 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบการ 
ชื่อผู้ประกอบการ 
ที่อยู่ 
หมู่ที่ 
ซอย 
ถนน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
สถานะใบประกอบการ 
เส้นทางหลัก 
เส้นทางย่อย 
ชื่อเส้นทาง 
มาตรฐาน 

 

เส้นทาง (TRS) 
 
PK Path_id 
 หมวดรถ 
 เส้นทางหลัก 
 ชื่อเส้นทางหลัก 
 เส้นทางย่อย  
 ชื่อเส้นทางย่อย 
 ช่วง 
 รายละเอียด  

  

Sub_Path 
 
PK Path_no 
  

Sub_path_no 
 Sub_path_name 
 Path_group 
 Road_length 
 Path_flag  
 Region 
 Fr_prv  
 To_prv 
 Fr_station 
 To_station 
  
FK Path_id 
 Bus_id 

จุดจอด (TRS) 

PK Path_id 

 หมวดรถ 
 เลขที่เส้นทาง 
 เส้นทางช่วง  
 ชื่อเส้นทาง 
 ประเภท 
 รหัสมาตรฐาน 
 มาตรฐาน 
 ล าดับจุดจอด 
 ชื่อจุดจอด 
 ประเภทจุดจอด 
 ชนิดจุดจอด 
 ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
 เที่ยว 

   

เท่ียวรถ (TRS) 

PK Path_id 

 หมวดรถ 
 จังหวัดต้นทาง 
 จังหวัดปลายทาง 
 เส้นทางหลัก 
 เส้นทางย่อย  
 ชื่อเส้นทาง 
 ระยะทาง 
 ช่วง 
 มาตรฐาน 
 จ านวนรถต่ าสุด 
 จ านวนรถสูงสุด 
 จ านวนเที่ยวต่ าสุด 
 จ านวนเที่ยวสูงสุด 
 เงื่อนไขที่  

เวลาเดินรถ (TRS) 
 
PK Path_id 
 หมวดรถ 
 เส้นทางหลัก 
 ชื่อเส้นทางหลัก 
 เส้นทางย่อย   
 ชื่อเส้นทางย่อย 
 ช่วง 
 มาตรฐานรถ 
 ไปเที่ยวแรกเวลา (ชม.) 
 ไปเที่ยวแรกเวลา (นาที) 
 ไปเที่ยวสุดท้ายเวลา (ชม.) 
 ไปเที่ยวสุดท้ายเวลา (นาที) 
 กลับเที่ยวแรกเวลา (ชม.) 
 กลับเที่ยวแรกเวลา (นาที) 

 กลับเที่ยวสุดท้ายเวลา (ชม.) 
 กลับเที่ยวสุดท้ายเวลา (นาที) 
 เวลาเดินรถ หน่วยของช.ม. (เที่ยวไป) 
 เวลาเดินรถ หน่วยของนาที (เที่ยวไป) 
 เวลาเดินรถ หน่วยของช.ม. (เที่ยวกลับ) 
 เวลาเดินรถ หน่วยของนาที (เที่ยวกลับ) 
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 ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ากับข้อมูล TRS, TRL 
และ TRC แสดงดังรูปที่ 5.6-4 ถึง รูปที่ 5.6-7 

รูปที่ 5.6-4 ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางเส้นทาง (TRS) 

 
 
 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

ตารางข้อมูลเส้นทาง  
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รูปที่ 5.6-5 ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางเวลาเดินรถ (TRS) 

 

รูปที่ 5.6-6 ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางเที่ยวรถ (TRS) 

 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

ตารางเที่ยวรถ 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

ตารางเวลาเดินรถ 
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รูปที่ 5.6-7 ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางจุดจอด (TRS) 

 
รูปที่ 5.6-8 ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ GIS กับตารางจ านวนรถ_ประกอบการ_เส้นทาง 

(TRL, TRC) 

ตารางจ านวนรถ_ประกอบการ_เส้นทาง (TRL, TRC)  
ส านักงานขนส่งจังหวัด 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

ตารางข้อมุลจุดจอด 
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 ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลโครงการติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถโดยสารประจ าทาง 

จาก "ร่างรายงานผลการศึกษาองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ของศูนย์ย่อยภายในศูนย์ NMTIC และ 
ผลการวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง" ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ.2559 
ระบุว่ากรมการขนส่งทางบกมีการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ GPS ของรถขนส่งที่มีการออกประกาศ 
ให้ท าการติดตั้งระบบ GPS เพื่อตอบสนองต่อนโยบายความปลอดภัยซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะต้องท า
การเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบ GPS ของผู้ประกอบการธุรกิจ GPS ที่หลากหลายในประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดการออกแบบระบบฐานข้อมูลดังรูปที่ 5.6-9 

 
รูปที่ 5.6-9 ตารางจัดเก็บข้อมูล GPS ของกรมการขนส่งทางบก (ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2559) 
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การออกแบบระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกได้ท าการออกแบบตารางในรูปแบบที่ไม่มีความ
เชื่อมโยงโดยตรงของตารางเนื่องจากข้อมูล GPS มีจ านวนมากหากท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
จะท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลและท าให้ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ทันโดยแต่ละตารางมีรายละเอียด 
 แสดงในภาคผนวก ง 

 การส่งข้อมูล Real-time GPS Data ผ่าน DLT Web Service API 

 ข้อมูลจะถูกส่งโดยใช้มาตรฐานตามแบบ Restful Web Service โดยส่งข้อมูลในรูปแบบ JavaScriptObject 
Notation (JSON) [RFC 7159] ความปลอดภัยส าหรับการเข้าใช้งาน DLT Web Service API จะใช้Basic 
Authentication และการจ ากัดการเข้าถึงด้วย IP โดยผู้ให้บริการจะต้องแจ้ง Public IP ของเคร่ืองแม่ข่ายที่จะท าการ
ส่งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อด าเนินการอนุญาตให้  IP ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง 
แม่ข่าย DLT GPS API Server ได้ 

 
รูปที่ 5.6-10 รูปแบบการส่งข้อมูลเข้าสู่ DLT GPS API Server 

 

 ขั้นตอนการส่งข้อมูล Real-time GPS Data (Submit GPS Data) 

 ผู้ให้บริการท าการส่ง HTTP Request ไปที่ DLT GPS Auth Server โดยใช้บัญชีผู้ใช้ส าหรับเข้าใช้งาน 
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ด าเนินการให้ในภายหลังซึ่งกระกอบด้วย Username และ Password โดยใช้วิธีการ 
Basic Authentication การส่งข้อมูลจะท าผ่าน URL ดังต่อไปนี้ 

Real-time GPS data acquisition API: 

 
 

หมายเหตุ: API ดังกล่าวจ ากัดการเข้าถึงด้วย IP Address ผู้ประกอบการที่จะด าเนินการส่งข้อมูลผ่าน API
ดังกล่าวต้องแจ้ง Public IP (ในรูปแบบ IPv4) กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกก่อนการส่งข้อมูล 

POST http://_DOMAIN_NAME_/gps/add/locations 
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รูปแบบ JSONReal-time GPS Data 
ภายใน JSON Real-time GPS Data ประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วน Vender Info และส่วน GPSLocations

ดังตัวอย่างด้านล่าง 
ตัวอย่าง JSONReal-time GPS Data 

{ 
  "vender_id": 1,                       Vender Info 
  "locations_count": 20,               
  "locations": [ 
    { 
"driver_id": 1234567890", 
"unit_id": "Box1234", 
"seq": 123, 
"utc_ts": "2015-12-29T03:38:49.0621818+07:00", 
"recv_utc_ts": "2015-12-29T03:38:49.0621818+07:00", 
"lat": 13.2234, 
"lon": 134.2897, 
"alt": 5, 
"speed": 180, 
"engine_status": 0, 
"fix": 1, 
"license": "ABC122", 
"course": 102, 
"hdop": 2, 
"num_sats": 5, 
"gsm_cell": 54643,                                                                                          GPS 
"gsm_loc": 123, 
"gsm_rssi": 2, 
"mileage": 546732, 
"ext_power_status": 1, 
"ext_power": 24, 
"high_acc_count": 2, 
"high_de_acc_count": 0, 
"over_speed_count": 1, 
"max_speed": 95 
}, 
{ 
… location ที ่2 … 
}, 
{ 
… location ที ่N … 
} 
]} 
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 การส่งข้อมูล Masterfile 

 ภาพรวม Web Service API สาหรับส่งข้อมูล Masterfile เข้าสู่ระบบกรมการขนส่งทางบก 

HTTP Method URL 
POST https://_DOMAIN_NAME_/masterfile/add 

POST https://_DOMAIN_NAME_/masterfile/addTotal 
GET https://_DOMAIN_NAME_/masterfile/getList?skip={skip:int}&take={take:int} 

GET https://_DOMAIN_NAME_/masterfile/getByChassis/{chassis_id:string} 
DELETE https://_DOMAIN_NAME_/masterfile/rmvByChassis/{chassis_id:string} 

 

การส่งข้อมูล Masterfile ผ่าน Web Service API จะใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยแบบ BasicAuthentication  
ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ได้อธิบายในหัวข้อขั้นตอนการส่งข้อมูล Real-time GPS Data โดยระบบจะท าการค้นหารหัส
ผู้ประกอบการ (vender_id) จากขั้นตอน Authentication เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของของข้อมูล 
(Owner) ดังนั้นผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถค้นหาแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

Add Single MasterfileApi: 

 
 

 ใช้ส าหรับเพิ่มข้อมูล Masterfile ทั้งหมดโดยระบบจะท าการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการดังกล่าว
ออกก่อนแล้วจึงเพิ่มเข้าไปใหม่ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการใช้ API นี้จะต้องส่งข้อมูล Masterfile ที่มีอยู่ทั้งหมด
ในระบบเท่านั้นไม่สามารถส่งแบบแยกรายการข้อมูลได้ 

 การเชื่อมต่อข้อมูล GPS กับฐานข้อมูล MDM สามารถเชื่อมต่อที่ระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) 
และระบบงานโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ(TRS)  

 ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบการฯ เชื่อมต่อด้วย ชนิดรถ-เลขคัสซี/เลขที่ใบอนุญาต/ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์
ผู้ประกอบการ 

 ฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถเชื่อมต่อด้วย ชนิดรถ-เลขคัสซี/จ านวนเที่ยว/เงื่อนไข
ประกอบการ ฯลฯ 

 แสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบงาน ดังรูปที่ 5.6-11 

POST https://_DOMAIN_NAME_/masterfile/add 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-44 
 

 
รูปที่ 5.6-11 ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ 
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 ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ 
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ เป็นการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการรายงาน  

จากส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นกรณีการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นสาคัญโดยกลุ่มแผนงานความปลอดภัยส านักสวัสดิภาพการขนส่ง
ทางบกได้รวบรวมข้อมูลจากการรายงานอุบัติเหตุผ่านทางแอพพลิเคชั่น  Line หรือโปรแกรมระบบรายงานอุบัติเหตุ 
http://apps.dlt.go.th/Accident/ ดังรูปที่ 5.6-12 

 
รูปที่ 5.6-12 โปรแกรมระบบรายงานอุบัติเหตุ 
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 ข้อมูลที่ถูกเก็บในฐานข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะประกอบด้วย วัน-เวลา สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลของ
รถคันที่เกิดเหตุ ได้แก่ เลขทะเบียนรถ ลักษณะมาตรฐานรถ หมวดรถ เส้นทาง ข้อมูลประกอบการของรถโดยสารและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารแสดงค าอธิบายฐานข้อมูลรายงานอุบัติเหตุรถสาธารณะ ค าอธิบายตารางเส้นทาง แสดงดัง
ภาคผนวก ฉ 

 การค้นหาข้อมูลการเกิดอุบัติหตุ สามารถค้นหาจากเลขทะเบียนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
สายที่หรือเส้นทางดังรูปที่ 5.6-13 

 
 

รูปที่ 5.6-13 การค้นหาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

 

 จากตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้รับ พบว่า รายการข้อมูลที่สามารถท าการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล 
ที่อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่ หมวดรถ เลขที่เส้นทางหลัก จึงได้ท าการก าหนดฟิลด์
ข้อมูลที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ ชื่อ Acc_id โดยก าหนดความยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษร แทนค่าด้วย หมวดรถ และเลขที่
เส้นทางหลัก ตัวอย่างเช่น เส้นทางเดินรถประจ าทาง หมวด 2 สายที่ 21 ช่วงที่ 00 คือ G2L0021 

 แสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ากับฐานข้อมูลอุบัติเหตุ 
แสดงดังรูปที่ 5.6-14 
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รูปที่ 5.6-14 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลอุบัติเหตุเข้ากับฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 

ตารางข้อมุลอุบัติเหตุ 
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 ฐานข้อมูลค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม 
ฐานข้อมูลค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม เป็นการรวบรวมข้อมูลอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมของ

หมวด 2 และหมวด 3 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
วันที่ 22 เมษายน 2562 

รูปที่ 5.6-15 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้ากับฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 

5.7 การจัดท าเส้นทางรถโดยสาร 

 ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3  
 โดยมีเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1) เอกสารเส้นทางเดินรถประจ าทาง 
2) ตารางการเดินรถโดยสารประจ าทาง  

 ท าการสร้างเส้นทางโดยอ้างอิงจากเส้นทางการเดินรถของกระทรวงคมนาคม (FGDS) เป็นหลักดังรูป 5.7-1 
และเทียบเคียงกับข้อมูลเส้นทางการเดินรถจากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจ าทาง ระยะที่ 1 (BRMS) ดังรูป 5.7-1 

ทั้งนี้แผนที่เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ของโครงการจัดท าขึ้นอ้างอิงจากเอกสาร
เงื่อนไขรถโดยสารประจ าทาง จากส านักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกที่ได้ท าการรวบรวมเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 

ตารางค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม  
ส านักงานขนส่งจังหวัด 

ตารางเส้นทางเดินรถในรูปแบบ GIS 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-49 
 

 
รูปที่ 5.7-1 การสร้างเส้นทางเทียบเคียงกับข้อมูลเส้นทางกระทรวงคมนาคม 

 
รูปที่ 5.7-2 การสร้างเส้นทางเทียบเคียงกับข้อมูลเส้นทางกระทรวงคมนาคมและเส้นทางจากโครงการ BRMS 
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ที่ปรึกษาได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลเส้นทางรถโดยสารเข้าในระบบน าเข้าข้อมูลแผนที่เส้นทางส าหรับรถ
โดยสารประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ดังรูปที่ 5.7-3 และรูปที่ 5.7-4 ประกอบด้วย 

 เส้นทางหมวด 2 (เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังส่วนภูมิภาค) จ านวนเส้นทางหลัก 209 เส้นทาง
จ านวนเส้นทางแยกช่วง 133 เส้นทาง และจ านวนเส้นทางตัดช่วง 82 เส้นทาง  

 เส้นทางหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค) จ านวนเส้นทางหลัก 623 เส้นทาง จ านวนเส้นทาง
แยกช่วง 598 เส้นทาง และจ านวนเส้นทางตัดช่วง 316 เส้นทาง  

 

 
รูปที่ 5.7-3 เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2  
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รูปที่ 5.7-4 เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง หมวด 3 
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5.8 การน าเสนอข้อมูลผ่าน ArcGIS Online 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดท าระบบน าเสนอข้อมูลผ่าน ArcGIS Online ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของ ArcGIS  
เพื่อน าเสนอข้อมูลซึ่งจัดท าแล้วเสร็จ และได้ท าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) และระบบงานใบอนุญาต
ประกอบการฯ (TRL) ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ และอัตราค่าโดยสาร นอกจากนี้ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
ซึ่งด าเนินการจัดเก็บโดยที่ปรึกษาได้เป็นที่เรียบร้อย 

การน าเสนอผ่านระบบออนไลน์มีข้อดีคือ ผู้ใช้งานของกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ สามารถเข้ามาท า
การตรวจสอบข้อมูลได้โดยสะดวก 

 
รูปที่ 5.8-1 แสดงหน้าต่างการท างาน 

การเรียกดูรายละเอียดเส้นทาง 

ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการข้อมูลที่ได้ท าการเชื่อมต่อแล้ว โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

 คลิกที่เส้นทางหรือค้นหาเส้นทางด้วยชื่อหรือเลขที่เส้นทางจากช่องค้นหา ดังรูปที่ 5.8-2 
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รูปที่ 5.8-2 แสดงวิธีการค้นหาเส้นทาง 

 เมื่อเลือกเส้นทางที่ต้องการค้นหาแล้ว จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลเส้นทางบางส่วนจากรายละเอียดข้อมูล
เส้นทางช่วงตามเงื่อนไขในตารางการเดินรถโดยสาร แสดงดังรูปที่ 5.8-3 

 
รูปที่ 5.8-3 หน้าต่างข้อมูลบางส่วนเส้นทางจากเงื่อนไขในตารางการเดินรถโดยสาร 

 การเรียกดูรายการข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ท าการเชื่อมต่อ โดยฐานข้อมูลต่างๆ จะปรากฏอยู่ด้านล่าง
ของหน้าต่างรายละเอียดเส้นทางข้างต้น แสดงดังรูปที่ 5.8-4 
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รูปที่ 5.8-4 แสดงรายการฐานข้อมูลที่ท าการเชื่อมต่อ 

1) ข้อมูลเส้นทาง (TRS) รายละเอียดเส้นทาง แสดงดังรูปที่ 5.8-5 ได้แก ่

 หมวดรถ  

 เส้นทางหลัก 

 ชื่อเส้นทางหลัก 

 เส้นทางย่อย 

 ชื่อเส้นทางย่อย 

 ช่วง 
  รายละเอียด 

 
รูปที่ 5.8-5 หน้าต่างแสดงข้อมูลเส้นทาง 
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2) ข้อมูลจุดจอด (TRS) รายละเอียดของแต่ละจุดจอด แสดงดังรูปที่ 5.8-6 ได้แก่ 

 หมวดรถ  

 เลขที่เส้นทาง 

 รหัสเส้นทางหลัก/ย่อย 

 ชื่อเส้นทาง 

 ประเภท 

 ล าดับจุดจอด 

 ชื่อจุดจอด 

 ประเภทจุดจอด 

 ชนิดจุดจอด 

 ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

 รหัสมาตรฐาน  เที่ยว 

 มาตรฐาน  

 

 
รูปที่ 5.8-6 แสดงรายละเอียดของจุดจอด 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-56 
 

3) ข้อมูลเวลาเดินรถ (TRS) รายละเอียดเวลาเดินรถ แสดงดังรูปที่ 5.8-7 ได้แก ่

 หมวดรถ   ไปเที่ยวแรก เวลา 

 เส้นทางหลัก  ไปเที่ยวสุดท้าย เวลา 

 ชื่อเส้นทางหลัก  กลับเที่ยวแรก เวลา 

 รหัสเส้นทางหลัก/ย่อย  กลับเที่ยวสุดท้าย เวลา 
 ชื่อเส้นทางย่อย 

 ช่วง 

 เที่ยวที่ 

 เวลาเดินรถ (เที่ยวไป) 

 มาตรฐานรถ 
 

 เวลาเดินรถ (เที่ยวกลับ) 

 เงื่อนไขที่ 

 
รูปที่ 5.8-7 แสดงรายการเวลาเดินรถ 

4) ข้อมูลเที่ยวรถ (TRS) รายการเที่ยวรถ แสดงดังรูปที่ 5.8-8 ได้แก ่ 

 หมวดรถ  

 จังหวัดต้นทาง 

 จังหวัดปลายทาง 

 เส้นทางหลัก 

 รหัสเส้นทางหลัก/ย่อย 

 ช่วง 

 มาตรฐาน 

 จ านวนรถต่ าสุด 

 จ านวนรถสูงสุด 

 จ านวนเที่ยวสูงสุด 

 ชื่อเส้นทาง  จ านวนเที่ยวต่ าสุด 

 ระยะทาง  เงื่อนไขที่ 
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รูปที่ 5.8-8 แสดงรายการเที่ยวรถ 

5) ข้อมูลทะเบียนและใบอนุญาตประกอบการฯ (TRC และ TRL) แสดงดังรูปที่ 5.8-9 ได้แก ่

 ส านักงานขนส่งจังหวัด  ซอย 

 เลขทะเบียน  ถนน 

 ยี่ห้อ 

 เลขตัวรถ 

 ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

 สถานะใบประกอบการ 

 ส านักงานขนส่งจังหวัด (ประกอบการ) 

 ประเภท 

 เลขที่เส้นทาง 

 รหัสเส้นทางหลัก/ย่อย 

 เลขที่ใบอนุญาตประกอบการ  ชื่อเส้นทาง 

 ชื่อผู้ประกอบการ  มาตรฐาน 

 ที่อยู่  
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รูปที่ 5.8-9 แสดงรายการทะเบียนและใบอนุญาตประกอบการฯ 
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1) อัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม รายการข้อมูลแสดงดังรูปที่ 5.8-10 ประกอบด้วย 

 ภาค  เลขที่เส้นทาง 

 ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ  ระยะทาง 

 ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานรถ  มีผลบังคับใช้ 
 

 
รูปที่ 5.8-10 แสดงอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม 
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2) ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ ประกอบด้วย วัน-เวลา สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลของรถคันที่เกิดเหตุ ได้แก่  
เลขทะเบียนรถ ลักษณะมาตรฐานรถ หมวดรถ เส้นทาง ข้อมูลประกอบการของรถโดยสารและข้อมูล
เก่ียวกับผู้โดยสาร แสดงดังรูปที่ 5.8-11 

 
รูปที่ 5.8-11 แสดงต าแหน่งข้อมูลอุบัติเหตุ 

 
เมื่อคลิกที่จุดเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะแสดงข้อมูลรายการที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังรูปที่ 5.8-12 

 
รูปที่ 5.8-12 รายการข้อมูลอุบัติเหตุ 
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3) ฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร แสดงปริมาณผู้โดยสารในการเดินทางที่ข้อมูลรถ 1 วันต่อ 1 คัน  
แสดงตัวอย่างการแสดงรายการข้อมูล ดังรูปที่ 5.8-13 ถึง รูปที่ 5.8-15   

 
รูปที่ 5.8-13 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลของเส้นทางลพบุรี – บางปะหัน – พระนครศรีอยุธยา 

 
รูปที่ 5.8-14 แสดงรายการตามวันที่เก็บข้อมูล มาตรฐานรถและเลขทะเบียน  
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รูปที่ 5.8-15 ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารใน 1 วันต่อ 1 คันของเส้นทางลพบุรี – บางปะหัน – พระนครศรีอยุธยา 

 

การค้นหาเส้นทางทับซ้อน 

ฟังก์ชั่นการค้นหาเส้นทางทับซ้อน  สามารถท าการค้นหาด้วยการระบุชื่อสถานที่ การคลิกลงบนเส้นทาง 
การวาดกรอบในลักษณะต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม เป็นต้น หรือการลากเส้น ระบบจะแสดงผลของรายละเอียด
เส้นทางและระยะทางที่ทับซ้อน และท าการพิมพ์ออกมาในรูปแบบรายงานได้  

 

 
รูปที่ 5.8-16 การค้นหาเส้นทางทับซ้อน 
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รูปที่ 5.8-17 แสดงฟังก์ชั่นการท างานของการค้นหาเส้นทางทับซ้อน 

ฟังก์ชั่นการค้นหาเส้นทางทับซ้อน ประกอบด้วย  

1) การค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อเส้นทาง หรือเลขที่เส้นทาง ระบบจะแสดงรายชื่อที่ค้นหา 
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2) เลือกเส้นทางที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น ช่วงกรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – สมุทรสงคราม 

 
 

3) กด Report เพื่อแสดงรายการเส้นทางทับซ้อน 
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4) ระบบแสดงรายการข้อมูลเส้นทางทับซ้อน จ านวน 102 เส้นทาง  

 สามารถ download ออกมาในรูปแบบ CSV, File Geodatabase หรือ Shapefile สามารถท าการ 
Print ข้อมูลที่ได้ในรูปแบบไฟล์ PDF, Save to Google Drive และอื่น ๆ 

 
 

 Print ออกมาในรูปแบบ PDF 
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การค้นหาด้วยการวาดรูปเส้นทาง สี่เหลี่ยม วงกลม รูปหลายเหลี่ยม หรือคลิกไปที่เส้นทาง ทุกรูปแบบจะท า

การแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนที่และตาราง แสดงรายละเอียดข้อมูลเส้นทางและมีการแสดงระยะทับซ้อน อยู่ที่ 
ค่า Length ดังรูป 
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 การค้นหาเส้นทางทับซ้อนด้วยรูปสี่เหลี่ยม 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 5-68 
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การค้นหาเส้นทางทับซ้อนโดยการใช้ Point คลิกที่เส้น 
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บทที ่6 การจัดการสัมมนาและการจัดการอบรมของโครงการ 

การด าเนินงานจัดสัมมนาและการจัดการอบรมของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการ
เก็บปริมาณผู้โดยสารและใช้งานฐานข้อมูลระบบรถโดยสารระหว่างเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งในแต่ละจังหวัด 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการต่อในอนาคต โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 จัดสัมมนาเพื่อแนะน าแนวทางการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร6.1
ของรถโดยสารประจ าทาง 

การด าเนินการจัดสัมมนาเพื่อแนะน าแนวทางการส ารวจและรวบรวมข้อมูลผู้โดยสารของรถโดยสารระหว่างเมือง 
ให้แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้สามารถด าเนินงาน
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เพื่อใช้ในงานด้านฐานข้อมูลได้ในอนาคต อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ขนส่งจังหวัด นักวิชาการขนส่งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ  
การใช้งานระบบฐานข้อมูลปริมาณผู ้โดยสาร เพื่อให้สามารถวางแผนและด าเนินการส ารวจข้อมูลปริมาณ
ผู้โดยสารและสามารถบันทึกข้อมูลปริมาณผู้โดยสารและข้อมูลอุบัติเหตุ รถโดยสารประจ าทางลงในระบบ
ฐานข้อมูล GIS ได้อย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 

- ภาพรวมรายละเอียดของโครงการ 
- การแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลผู้โดยสาร 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทาง 
- ตัวอย่างฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ 
- ระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก 
- ความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบ GIS ของโครงการ 
- การประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับระบบฐานข้อมูลของโครงการ 
- การสาธิตการใช้โปรแกรม GIS กับระบบฐานข้อมูลของโครงการ 
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6.1.1 รายละเอียดการจัดสัมมนา  

การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายละเอียดของโครงการ การแนะน าการส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ผู้โดยสารของรถประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 รวมถึงน าเสนอภาพรวมการใช้งานโปรแกรม GIS กับระบบ
ฐานข้อมูลของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อน ามาประกอบกับ
การศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารและความ
ปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางให้มากที่สุด โดยจัดสัมมนาเป็นจ านวน 6 ครั้ง เพื่อให้เกิดความคลอบคลุม 
ทุกภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมสัมมนาตามกลุ่มเป้าหมายครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

- บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจังหวัด นักวิชาการขนส่ง  
จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

- บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

- บุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับฐานข้อมูล 

  

ตารางที่ 6.1-1 ก าหนดการและสถานที่การจัดสัมมนาในส่วนกลางและภูมิภาค 

 

 

 

 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี  สถานที่ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 26-28 พฤษภาคม 2562 
ห้องเอบีน่า ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

59 คน 

2 3-5 มิถุนายน 2562 ห้องอุทัยธานี ชัน้ 5 โรงแรมท็อปแลนด์ พษิณุโลก 50 คน 

3 12-14 มิถุนายน 2562 ห้องกรีนเอ ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 50 คน 

4 23-25 มิถุนายน 2562 ห้องฟอร์จูน 7 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช 50 คน 

5 7-9 กรกฎาคม 2562 ห้องสร้อยทอง 2 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 50 คน 

6 21-23 กรกฎาคม 2562  
ห้องเอบีน่า ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

52 คน 
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กลุ่มพื้นที่ในการด าเนินงานจัดสัมมนา มีดังนี้  

- ครั้งที่ 1 : กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, 
สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง ,ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สระบุรี, 
นครสวรรค์, อุทัยธานี 

- คร้ังที่ 2 : พิษณุโลก (ภาคเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, เชียงใหม่, ล าพูน, 
ล าปาง, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน,ก าแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิจิตร, 
เพชรบูรณ์ 

- ครั้งที่ 3 : ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 20 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น , 
สุรินทร์, ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , ยโสธร, อ านาจเจริญ , หนองบัวล าภู ,อุดรธานี, เลย, บึงกาฬ,
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร,หนองคาย, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, 
ชัยภูมิ 

- คร้ังที่ 4 : นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 14 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช, กระบี่, 
พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, ชุมพร, สงขลา, สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 

- ครั้งที่ 5 : ระยอง (ภาคตะวันออก) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ,ชลบุรี, จันทบุรี, 
ตราด, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว 

- ครั้งที่ 6 : กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , 
ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ 
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6.1.2 ก าหนดการในการจัดสัมมนา 

ในการจัดสัมมนาเพื่อแนะน าแนวทางการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสาร 
ประจ าทางหมวด 2 และหมวด 3 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  

วันที่ 1
  

 

 
 ภาพรวมรายละเอียดของโครงการ 
 การแนะน าแนวทางการส ารวจและการเก็บข้อมูลผู้โดยสารของโครงการ 
 การแนะน าแนวทางการส ารวจปริมาณผู้โดยสาร 

วันที่ 2  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทาง 

- ตัวอย่างฐานข้อมูลรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ 

- ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก (ระบบฐานข้อมูล MDM) 
 ความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม GIS 
 การประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับระบบฐานข้อมูลของโครงการ 

วันที่ 3  
 สาธิตการใช้งานโปรแกรม GIS กับระบบฐานข้อมูลของโครงการ  

- การน าเข้าข้อมูลและสร้างเส้นทาง 
- การเลือกเส้นทางและดูข้อมูลเส้นทาง 

- การแก้ไขเส้นทาง 
- การวิเคราะห์เส้นทางทับซ้อน 

 สรุปการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น 

ตัวอย่างก าหนดการในการจัดสัมมนา ดังรูปที่ 6.1-1  
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รูปที่ 6.1-1 ตัวอย่างก าหนดการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 1 
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รูปที่ 6.1-1 ตัวอย่างก าหนดการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
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6.1.3 บรรยากาศในการจัดสัมมนา 
1) บรรยากาศในการสัมมนา คร้ังที่ 1  

  

  

  

  
รูปที่ 6.1-2บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร คร้ังที่ 1 
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2) บรรยากาศในการสัมมนา คร้ังที่ 2 

  

  

  

  
รูปที่ 6.1-3 บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร คร้ังที่ 2 
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3) บรรยากาศในการสัมมนา คร้ังที่ 3 

  

  

  

  

รูปที่ 6.1-4 บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร คร้ังที่ 3 
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4)  บรรยากาศในการสัมมนา คร้ังที่ 4 

  

  

 
 

 

  
รูปที่ 6.1-5 บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร คร้ังที่ 4 
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5) บรรยากาศในการสัมมนา คร้ังที่ 5 

  

  

  

  
รูปที่ 6.1-6 บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร คร้ังที่ 5 
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6) บรรยากาศในการสัมมนา คร้ังที่ 6 

  

  

  

  

รูปที่ 6.1-7 บรรยากาศการสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผูโ้ดยสาร คร้ังที่ 6 
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6.1.4 สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย วิดิทัศน์น าเสนอโครงการ 
เอกสารประกอบการน าเสนอ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และป้ายแนะน าโครงการ ส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้
ประกอบการสัมมนา แสดงดังรูปที่ 6.1-8  

  
วิดิทัศน์น าเสนอโครงการ เอกสารประกอบการน าเสนอ 

  
ป้ายแนะน าโครงการ แผ่นพับประชาสัมพนัธ ์

รูปที่ 6.1-8 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนะน าแนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร   
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6.1.5 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา 

ตารางที่ 6.1-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “แนวทางการส ารวจและรวบรวมปริมาณผู้โดยสาร” 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การตอบข้อชี้แจงข้อคิดเห็น 
ปริมาณผู้โดยสาร 

 เสนอแนะวิธีการและรูปแบบบันทึกข้อมูล รวมถึง
แนวทางการรับส่ งข้อมูลปริมาณผู้ โดยสารเข้าสู่
ส่วนกลาง 

 ที่ปรึกษารับไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 

 ในการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ควรจะเก็บแยก 
ช่วงเทศกาล และช่วงวันปกติ เพื่อให้เห็นแนวโน้มว่า
ปริมาณผู้โดยสารแต่ละเดือน แต่ละปี มีความแตกต่าง
กันอย่างไร และสามารถน าผลที่ได้มาปรับใช้ในการหา
แนวทางรองรับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละปีได้อย่าง
ถูกต้อง 

 ในการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารจะด าเนินการ
บันทึกข้อมูลในทุกเดือน ทั้งนี้ หากต้องการทราบ
ข้อมูลในช่วงเทศกาล สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นกรณีพิเศษได้ 

 เสนอแนะให้มีการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีในการ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเก็บฐานข้อมูล การ
บังคับใช้ และการน ามาบริหารจัดการให้การเดินรถ
สาธารณะมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 

 ที่ปรึกษามีความคิดเห็นว่า มีแนวทางในการสร้าง
ระบบในโครงการระยะถัดไป ซึ่งระบบตรงนี้จะต้อง
ใช้งบประมาณและการศึกษาเพื่อรองรับผลกระทบ
อย่างรอบคอบ 

 

ตารางที่ 6.1-3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “ฐานข้อมูลและโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)” 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การตอบข้อชี้แจงข้อคิดเห็น 

การสร้าง-ปรับแกเ้ส้นทาง 

 ชุดข้อมูล Open Data แผนที่ของกระทรวง
คมนาคม เป็นข้อมูลที่ถูกอัพเดตล่าสุดหรือไม่  
ถ้าหากมีเส้นทางถนนเกิดใหม่ จะมีข้อมูลอยู่ใน
แผนที่หรือไม่ 

 เมื่อมีเส้นทางเกิดขึ้นใหม่ จะต้องท าการสร้างเส้นทางขึ้นใหม่
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยจะต้องท าการขอข้อมูลจาก
กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
ทั้งประเทศ 

 ในการแก้ไขข้อมูลเส้นทางการเดินรถ การเพิ่ม
เ ส้ นท า ง ใหม่  แ ล ะก า ร เพิ่ ม ข้ อมู ล เ ข้ า ม า 
ในโปรแกรมสามารถท าได้หรือไม่ 

 สามารถท าได้ โดยการน าเข้าข้อมูลใหม่ เพิ่มเข้าไปในส่วนของ
ข้อมูล และสร้าง/ลากเส้นทางใหม่ เข้ามาในโปรแกรม ซึ่งในการ
เพิ่มเส้นทางจะสามารถท าการปรับปรุงฐานข้อมูลได้โดย
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกหลักจากเส้นทางดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การตอบข้อชี้แจงข้อคิดเห็น 

 การสร้างเส้นทาง/ ลากเส้นทางใหม่/ จะต้อง
ลากเส้นทางใหม่ในโปรแกรม Arc GIS ใช่หรือไม่ 

 การสร้างเส้นทางใหม่สามารถด าเนินการได้ในโปรแกรม  
Arc GIS ซึ่งในการลากเส้นทางจะต้องด าเนินการสร้างบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ข้อมูลอยู่
บนพื้นฐานแผนที่เดียวกันและสามารถน าไปใช้งานได้อย่าง
สอดคล้องกัน 

การค้นหาเส้นทาง 

 ในแผนที่เส้นทางโปรแกรม Arc GIS จะสามารถ
ค้นหาจุดจอดสถานีแต่ละสถานีได้หรือไม่ หาก
สามารถท าได้  จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อกรมการขนส่งทางบก 

 โปรแกรม Arc GIS สามารถน าเข้าข้อมูลพิกัดจุดจอด หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกียวข้องกับเส้นทางได้ ซึ่งตัวพื้นหลังของแผนที่
สามารถเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายทางอากาศได้ ซึ่งมีข้อดีเมื่อเรา
สนใจจะเข้าดูต าแหน่งลักษณะพื้นที่ จุ ดจอดหรือสถานี  
ก็สามารถดูได้อย่างสะดวกและถูกต้อง  

 โปรแกรม Arc GIS สามารถวิเคราห์ความ
เหมาะสมของเส้นทางแต่ละเส้นทางได้หรือไม่ 

 โปรแกรม Arc GIS ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ แต่เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ ช่วยในการค้นหา สืบค้นข้อมูล 
เช่น จ านวนประชากร ข้อมูลพื้นที่ เป็นต้น 

ระบบ File และการปรับปรุงข้อมูล 

 เส้นทางการเดินรถที่ ปรากฏในโปรแกรม  
Arc GIS จะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเส้นทางนั้น
อยู่บนถนนเส้นไหน  

 ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏในรูปแบบอ้างอิงระบบพิกัด โดยจะ
ไม่ได้แสดงค่าเหมือนการใช้งาน Google Map แต่โปรแกรม 
Arc GIS จะสามารถท างานบนพื้นหลังภาพแผนที่โลกได้ มีชื่อ
ถนนขึ้นมาได้ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้คล้ายคลึงกับ Google Map  

 หลังจากท าระบบฐานข้อมูลเสร็จแล้ว หาก
ต้องการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ ปรับปรุง
เส้นทาง หรือข้อมูลอื่นๆ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
จะสามารถแก้ไข ปรับปรุงได้หรือไม่ อย่างไร 

 ในระบบฐานข้อมูลจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก ได้แก่  
1.แนวเส้นทางการเดินรถ 2. ฐานข้อมูลหรือรายละเอียดข้อมูล
ภายใน ซึ่งการแก้ไขหรือปรับปรุง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง 
ทางบกสามารถท าได้โดยการแก้ไขข้อมูลในระบบที่ เป็น
ฐานข้อมูลในโปรแกรม Arc GIS 

 ข้อมูล shape file ของเส้นทางรถหมวด 2 
หมวด 3 สามารถน าไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม
อื่นๆ ได้หรือไม่ 

สามารถท าได้  หากโปรแกรมอื่นๆ นั้น ใช้งานระบบ GIS 
เช่นเดียวกันกับโปรแกรม Arc GIS เช่น โปรแกรม QGIS เป็นต้น 

การประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ ของกรมการขนส่งทางบก 

 โปรแกรม Arc GIS จะมีบทบาทอย่างไร 
ต่อปริมาณผู้โดยสาร 

 โปรแกรม Arc GIS จะช่วยจัดการฐานข้อมูลเส้นทางและ
ปริมาณผู้ โ ดยสารจะถูกจั ด เก็บ เพื่ อ เป็นข้ อมู ลส าหรั บ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การตอบข้อชี้แจงข้อคิดเห็น 
กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม และจะเป็นการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับแนวเส้นทาง รูปแบบการให้บริการ
และผู้ โดยสารที่จะเป็นข้อมูลตั้งต้นที่ส าคัญประกอบการ
คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารโดยใช้แบบจ าลองด้านการจราจร
และขนส่ง จากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 ในข้อมูลของ SMART BUS จะมีข้อมูลของเวลา
การเดินรถสาธารณะ การติดตามการเดินรถ 
หากระบบฐานข้อมูลของโครงการสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูล SMART BUS ได้ จะเป็น
ประโยชน์อย่ า งยิ่ งต่ อภาคประชาชนและ
ผู้น าไปใช้ได้หลากหลาย 

 ที่ปรึกษารับไว้พิจารณาถึงแนวทางในการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

 

 จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS   6.2

การจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS แนวเส้นทาง ปริมาณผู้โดยสาร และ
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ปรับปรุงล่าสุด และสามารถน าฐานข้อมูล GIS ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเส้นทางรถ
โดยสารประจ าทาง และก าหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่
กรมการขนส่งทางบกให้สามารถปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้รองรับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการ
ด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการอบรม จ านวน 2 คร้ัง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
อบรมคร้ังละ 50 คน โดยมีรายละเอียดในการจัดฝึกอบรมดังนี้ 

6.2.1 รายละเอียดการจัดฝึกอบรม 

การจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS แก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
จ านวน 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดของการจัดอบรมดังนี้ 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี  สถานที่ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 14 สิงหาคม 2562 
ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 9 กรมการขนส่งทางบก 
กรุงเทพมหานคร 

51 คน 

2 16 สิงหาคม 2562 
ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 9 กรมการขนส่งทางบก 
กรุงเทพมหานคร 

56 คน 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 6-17  
 

1) น าเสนอข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล GIS และความเข้าใจขั้นตอนการใช้งาน
และการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 
- แนะน าเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
- แนะน าเก่ียวกับระบบ GIS 
- อบรมวิธีการและขั้นตอนการใช้ระบบฐานข้อมูล GIS 
- การใช้เอกสารคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 
- การสร้างเส้นทางการเดินรถ 
- การเพิ่ม/ลด แก้ไขเส้นทางการเดินรถ 
- การเลือกค้นหาเส้นทางทับซ้อน 
- การใช้ Google Map ในการจัดท าเส้นทางในอนาคต 
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รูปที่ 6.2-1 ก าหนดการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 
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6.2.2 บรรยากาศในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 
 

  

  

  

  
รูปที่ 6.2-2 บรรยากาศในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS 
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บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา 

จากการรวบรวมทบทวนข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 มีเส้นทางรถโดยสาร
ระหว่างเมืองตามข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางทั้งสิ้น 832 เส้นทาง ประกอบด้วยรถโดยสารประจำทาง
หมวด 2 จำนวน 209 เส้นทาง และรถโดยสารประจำทางหมวด 3 จำนวน 623 เส้นทาง โดยมีการเก็บข้อมูลเงื่อนไข
การเดินรถในรูปแบบเอกสารและฐานข้อมูลงานควบคุมการเดินรถ (TRS) ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก 
(MDM) แต่ยังไม่มีข้อมูลในรูปแบบแผนที่เส้นทางที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลแผนที่ของกระทรวงคมนาคม และ
ยังไม่มีฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอครบถ้วนทั้งโครงข่าย  การปรับปรุงระบบ
โครงข่ายรถโดยสาร จึงเกิดขึ ้นในลักษณะตั ้งรับ คือ เมื ่อผู ้ประกอบการร้องขอปรับปรุงเงื ่อนไขการเดินรถ  
กรมการขนส่งทางบก ก็จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เป็นรายเส้นทางที่มีการขออนุมัติปรับปรุง 
ทำให้การปรับปรุงหรือกำหนดเงื่อนไขการเดินรถโดยสารต้องดำเนินการเป็นรายเส้นทาง ไม่สามารถกำหนดรูปแบบ
การให้บริการเชิงโครงข่ายได้อย่างเหมาะสม 

จากสถิติของสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะ (อ้างอิงจาก
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2561) เมื่อพิจารณาในส่วนของรถโดยสารประจำทาง พบว่า 
ส่วนใหญ่เกิดจากรถโดยสารระหว่างเมือง (หมวด 2 และหมวด 3) คิดเป็นร้อยละ 73 ของจำนวนอุบัติเหตุสำหรับ  
รถโดยสารประจำทาง แต่ทั้งนี้การอ้างอิงถึงสถิติในเรื่องอุบัติเหตุในเชิงตัวเลขของจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
จำนวนของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ อาจไม่เพียงพอในการสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหา ของแต่ละเส้นทาง 
การเดินรถ เนื่องจากขาดข้อมูลปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการเดินรถ ประกอบในการพิจารณาความรุนแรง
เปรียบเทียบต่อปริมาณการเดินทาง 

ดังนั้นการพัฒนาฐานข้อมูลเส้นทางและปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ครบถ้วน 
ทั้งโครงข่ายและมีข้อมูลด้านอุบัติเหตุของรถโดยสารประจำทางนั้น จะมีส่วนช่วยให้กรมการขนส่งทางบกมีข้อมูล 
ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยในการวางแผนเส้นทาง และปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถได้อย่างเหมาะสม 
และมีส่วนสำคัญในการวางแผนการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจำทาง 

ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการศึกษา โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณ
ผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทาง  ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขต 
การดำเนินงาน โดยได้จัดทำกรอบแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินงานสอดคล้องกับขอบเขตงานทั้ง 9 ส่วน
ดังแสดงในรูปที่ 7.1-1 
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รูปที่ 7.1-1 ขั้นตอนและความเชื่อมโยงของการดำเนินงาน 

 ข้อมูลสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง 

จากการทบทวนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลอุบัติเหตุที่ เกี่ยวข้องกับรถประจำทางหมวด 2 และหมวด 3  
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อเปรียบเทียบการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดของข้อมูลมีความ
แตกต่างกันตามความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี ในหลายกรณีที่หน่วยงานอาจบันทึกข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน หรือบันทึกข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งตาม พ.ร.บ. 
การขนส่งทางบกปี พ.ศ. 2522 ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอย่างเหมาะสม  
จึงจำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบกเป็นหลัก 

ถึงแม้ว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติ เหตุรถโดยสารสาธารณะจำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลอุบัติเหตุของ  
กรมการขนส่งทางบกเป็นหลัก แต่ระบบยังมีข้อจำกัดของการรายงานอุบัติเหตุ ดังนี้ 

1) ในปัจจุบัน รายงานอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบกยังมิได้เชื่อมโยงกับระบบ MDM ของกรมฯ ซึ่งมี
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตขับรถ และทะเบียนรถ ทำให้  
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอัตโนมัติได้ และผู้บันทึกข้อมูลต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวรถ ผู้ขับรถ 
ผู้ประกอบการในระบบ MDM ก่อน แล้วจึงนำมาบันทึกในระบบรายงานอุบัติเหตุ ของกรมการขนส่ง
ทางบก และผู้บันทึกข้อมูลซึ่งมีข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น มีเฉพาะเลขทะเบียนรถโดยสาร จะต้องกรอก
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ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง หมายเลขเส้นทางด้วยตนเอง ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลกลางได้โดยตรง ซึ่งหากมีการพัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MDM ได้โดยอัตโนมัติ 
ก็จะทำให้การบันทึกข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

2) ความครอบคลุมของข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมิได้เป็นหน่วยงานที่รับแจ้ง
การเกิดอุบัติเหตุจากผู้ประสบเหตุ ดังนั้น ข้อมูลจึงมีเพียงบางส่วนไม่ครบถ้วนเหมือนกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุโดยตรง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย  
จากรถ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินคดี การชดใช้ค่าเสียหาย หรือ
การเยียวยารักษาเมื่อเกิดเหตุ 

7.1.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีพ.ศ. 2558-2561 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลสถิติจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  รวมถึงจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  
ของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 โดยพิจารณาแยกตามประเภทรถต่างๆ ประกอบด้วย รถโดยสาร 1 ชั้น 
รถโดยสาร 2 ชั้น รถตู้และรถโดยสารสองแถว จากนั้นจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาดัชนีความรุนแรง และดัชนีการเสียชีวิต 

ตารางที่ 7.1-1 ภาพรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจำทางรายป ี

ภาพรวม 
จำนวนคร้ังของการ

เกิดอุบัติเหตุ 
จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต 

2558 
หมวด 2 144 760 70 
หมวด 3 93 651 42 

รวม 237 1411 112 

2559 

หมวด 2 163 851 78 

หมวด 3 127 701 104 
รวม 290 1552 182 

2560 
หมวด 2 159 434 65 
หมวด 3 82 338 24 

รวม 241 772 89 

2561 

หมวด 2 137 82 37 

หมวด 3 103 94 31 
รวม 240 176 68 

  ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

7.1.2 สถิติอุบัติเหตุแยกตามประเภทรถของรถ ประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 

ที่ปรึกษาได้ทำการสังเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทาง โดยการจำแนกข้อมูลจำนวนอุบัติเหตุ 
จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิต ของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ออกเป็นประเภทของรถที่เกิด
อุบัติเหตุ ประกอบด้วย รถโดยสาร 1 ชั้น รถโดยสาร 2 ชั้น รถตู้และรถโดยสารสองแถว ดังนี้ 
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ตารางที่ 7.1-2 สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางในภาพรวมในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 (คร้ังต่อปี) 
ประเภทรถ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉล่ีย 4 ปี 

รถหมวด 2 

รถโดยสาร 1 ชั้น 58 34 57 50 49.75 

รถโดยสาร 2 ชั้น 38 72 55 37 50.50 

รถตู้ 48 57 47 50 50.50 
รวม 144 163 159 137 150.75 

รถหมวด 3 

รถโดยสาร 1 ชั้น 41 56 31 45 43.25 

รถโดยสาร 2 ชั้น 13 26 15 18 18.00 

รถโดยสารสองแถว 4 9 4 4 5.25 

รถตู้ 35 36 32 36 34.75 

รวม 93 127 82 103 101.25 
รวมหมวด 2 และ หมวด 3 237 290 241 240 252.00 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

ตารางที่ 7.1-3 สถิติจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุรถโดยสารประจำทางในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 (คน/ปี) 
ประเภทรถ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉล่ีย 4 ปี 

รถหมวด 2 

รถโดยสาร 1 ชั้น 375 170 131 40 179.00 

รถโดยสาร 2 ชั้น 201 468 209 26 226.00 

รถตู้ 184 213 94 16 126.75 

รวม 760 851 434 82 531.75 

รถหมวด 3 

รถโดยสาร 1 ชั้น 352 239 158 21 192.50 

รถโดยสาร 2 ชั้น 83 218 16 20 84.25 
รถโดยสารสองแถว 36 68 31 22 39.25 

รถตู้ 180 176 133 31 130.00 

รวม 651 701 338 94 446.00 

รวมหมวด 2 และ หมวด 3 1411 1552 772 176 977.75 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

ตารางที่ 7.1-4 สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 (คน/ปี) 
ประเภทรถ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉล่ีย 4 ปี 

รถหมวด 2 

รถโดยสาร 1 ชั้น 24 20 32 16 23.00 

รถโดยสาร 2 ชั้น 23 42 21 11 24.25 

รถตู้ 23 16 12 10 15.25 
รวม 70 78 65 37 62.50 

รถหมวด 3 

รถโดยสาร 1 ชั้น 13 14 10 16 13.25 

รถโดยสาร 2 ชั้น 6 13 4 6 7.25 

รถโดยสารสองแถว 1 33 1 1 9.00 

รถตู้ 22 44 9 8 20.75 
รวม 42 104 24 31 50.25 

รวมหมวด 2 และ หมวด 3 112 182 89 68 112.75 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 
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7.1.3 ตัวชี้วัดความรุนแรงของอุบัติเหตุของรถ ประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 

การวิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยใช้ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) และดัชนี 
การเสียชีวิต (Fatality Index) (หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนปี พ.ศ. 2561) 
สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 7.1-5 ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้ 

ดัชนีความรุนแรง = จำนวนผู้เสียชีวิต/จำนวนอุบัติเหตุ 

ดัชนีการเสียชีวิต =  จำนวนผู้เสียชีวิต/(จำนวนผู้บาดเจ็บ+จำนวนผู้เสียชีวิต) 

ตารางที่ 7.1-5 ดัชนีความรุนแรงและดัชนีการเสียชีวิตของรถโดยสารประจำทางประเภทต่างๆ ในเส้นทางหมวด 
2 และหมวด 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2561) 

7.1.4 สาเหตุและต้นเหตุของอุบัติเหตุ 

จากการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจากกรมการขนส่งทางบก พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะแสดงดังแผนภาพคือ ขับรถด้วยความเร็ว ขับรถตัดหน้า ฝนตกถนนลื่น และขับตามหลังกระชั้นชิด เป็นต้น  

ประเภทรถ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

ดัชนคีวาม
รุนแรง 

ดัชนีการ
เสียชีวิต 

รถ
หม

วด
 2

 รถโดยสาร 1 ชั้น 0.41 0.06 0.59 0.11 0.56 0.20 0.32 0.29 
รถโดยสาร 2 ชั้น 0.61 0.10 0.58 0.08 0.38 0.09 0.30 0.30 
รถตู้ 0.48 0.11 0.28 0.07 0.26 0.11 0.20 0.38 

รถ
หม

วด
 3

 รถโดยสาร 1 ชั้น 0.32 0.04 0.25 0.06 0.32 0.06 0.36 0.43 
รถโดยสาร 2 ชั้น 0.46 0.07 0.50 0.06 0.27 0.20 0.33 0.23 
รถโดยสารสองแถว 0.25 0.03 3.67 0.33 0.25 0.03 0.25 0.04 
รถตู้ 0.63 0.11 1.22 0.20 0.28 0.06 0.22 0.21 
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    ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 7.1-2 สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุรถในรถโดยสารหมวด 2 ปี พ.ศ. 2558-2561 

 
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 7.1-3 สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุในรถโดยสารหมวด 3 ปี พ.ศ. 2558-2561 

นอกจากนี้ข้อมูลต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 และหมวด 3 ช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 
ดังแสดงในรูปที่ 7.1-4 โดยจะเห็นได้ว่า ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุหลักเกิดจากคน เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้า  
ขับตามหลังกระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 83 ของต้นเหตุทั้งหมด โดยสามารถแบ่งออกเป็นต้นเหตุจากรถโดยสารร้อยละ 46 
และ ต้นเหตุจากรถคู่กรณีร้อยละ 37  
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 7.1-4 ต้นเหตุการเกิดอุบตัิเหตุของรถโดยสารหมวด2 และหมวด 3 ช่วงปีพ.ศ.2558-2561 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รวบรวมจากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุพบว่าจำนวนอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นมาที่สุดที่ปี  พ.ศ.2559 จากนั้นจึงลดลงในปีถัดไป โดยสถิติดังกล่าวอาจสะท้อนถึงผลของนโยบายของ 
กรมการขนส่งทางบก ที่บังคับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกคันติดตั้งระบบ GPS ทำให้สามารถกำกับดูแล
พฤติกรรมการขับรถให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีการเกิดอุบัติเหตุลดลงในภาพรวม นอกจากนี้ การยกระดับ
ความเข้มงวดของการบังคับใช้มาตรการควบคุมรถตู้ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ภายหลังจากการเกิด
อุบัติเหตุครั้งใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ประกอบกับการกำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินการ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกในปัจจุบัน ได้มีการดำเนินนโยบายดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องก็มีส่วนที่ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุรถตู้โดยสารทั้งในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 นั้นลดลงอีกด้วย  

ในปัจจุบันระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุของกรมการขนส่งทางบก ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
จากในอดีตให้เป็นระบบรายงานอุบัติเหตุ ผ่านเว็บไซต์ ทำให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินการของหน่วยงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุอีกหลายด้าน เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อ มูล MDM  
ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านการประกอบการ ข้อมูลด้าน
ใบอนุญาตขับรถ ข้อมูลด้านทะเบียนรถ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ดำเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ  
รถโดยสารได้อย่างตรงจุดมากข้ึน  
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 เส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 

จากการรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถจากเอกสารข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง 
ในปี พ.ศ. 2561 และฐานข้อมูลงานควบคุมการเดินรถในปี พ.ศ. 2562 มีเส้นทางสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด 2 
จำนวน 209 เส้นทาง และรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 จำนวน 623 เส้นทาง ดังนี้ 

ตารางที่ 7.2-1 จำนวนเส้นทางของรถโดยสารประจำทางหมวด2 และหมวด 3 ตามเงื่อนไขเส้นทางรถโดยสาร
จำแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ. 2561 

ภาค หมวด 2 หมวด 3 

เหนือ 55 193 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 48 210 

ตะวันออก 44 59 

ตะวันตกและใต ้ 62 161 

รวม 209 623 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก, 2561 

ข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง เป็นข้อมูลที่ระบุกำหนดรายละเอียดของเส้นทางและ
เงื่อนไขในการให้บริการรถโดยสารประจำทางในแต่ละเส้นทาง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

• รายละเอียดแนวเส้นทางที่ ให้บริการทั้ งเส้นทางหลักและแต่ละช่วงทาง จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้น 
รายละเอียดเส้นทางและถนนที่วิ่งให้บริการ และจุดสิ้นสุด 

• แผนที่โดยสังเขปของแนวเส้นทางทั้งเส้นทางหลักและช่วงทาง 

• เงื่อนไขการเดินรถในแต่ละช่วงทาง กล่าวถึง จำนวนเที่ยวให้บริการทั้งขาไปและขากลับ เวลาเร่ิมต้นและ
สิ้นสุดการให้บริการในแต่ละเที่ยว จุดจอดรับส่ง และเงื่อนไขจำนวนรถแยกตามประเภทและมาตรฐาน
ของรถโดยสาร ระยะทาง และระยะเวลาเดินทาง ค่าโดยสาร และเงื่อนไขอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งที่ปรึกษาจะทำการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเงื่อนไขการเดินรถทุกเส้นทาง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ
ฐานข้อมูลและวางแผนการสำรวจจัดทำปริมาณผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง โดยสรุปมีจำนวน
เส้นทางของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และ 3 ทั้งสิ้น ดังนี้ 

รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหลัก แยกช่วง ตัดช่วง 
หมวด 2 209 เส้นทาง 130 เส้นทาง 92 เส้นทาง 
หมวด 3 623 เส้นทาง 598 เส้นทาง 316 เส้นทาง 
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รูปที่ 7.2-1 ตัวอย่างเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง 

โดยที่ปรึกษานำข้อมูลเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง ของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และ
หมวด 3 ข้างต้นมาจัดทำแผนที่เส้นทางในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) 
ตามฐานข้อมูลแผนที่ของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งข้อมูลเงื่อนไขการเดินรถข้างต้น  และทำการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management: MDM) ตามข้อมูลเมื่อ 
14 กรกฎาคม 2562 

 

 ปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง 

จากการทบทวนข้อมูลปริมาณผู้โดยสารจากสถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำแนกตามาตรฐานรถ 
ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2555 – 2561 ของกรมการขนส่งทางบก พบว่า 

• ถึงแม้จะสามารถแยกข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เป็นรายเส้นทางได้แต่ยังคงเป็นข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
ที่มาใช้สถานี และเป็นการบันทึกปริมาณผู้โดยสารซ้ำกันในทุกสถานีที่เส้นทางผ่าน ส่งผลให้สรุปปริมาณ
ผู้โดยสารรายเส้นทางเป็นตัวเลขปริมาณที่สูง 
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• การบันทึกข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในระดับหมายเลขเส้นทางหลักเท่านั้น ไม่ได้แยกย่อยออกเป็น  
รายเส้นทางแยกช่วง หรือเส้นทางตัดช่วง 

• การบันทึกข้อมูลรายมาตรฐานรถโดยสาร แบ่งเป็น 4 มาตรฐาน เท่านั้น ได้แก่ มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 
มาตรฐาน 3 และมาตรฐาน 4 ซึ่งไม่ได้แบ่งรายละเอียดของแต่ละมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน 1 ก, 
มาตรฐาน 1 พ, มาตรฐาน 2 ก, มาตรฐาน 2จ เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการเดินทางในแต่ละเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง
หมวด 2 และหมวด 3 จึงต้องดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของการจัดทำฐานข้อมูลในระดับเส้นทางและช่วงย่อยเดินรถ รวมถึงแยกรายละเอียดตามมาตรฐานรถโดยสารย่อย
ของรถโดยสารแต่ละประเภท 

7.3.1 การรวบรวมและสำรวจข้อมูลปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง 

7.3.1.1 การสำรวจข้อมูลเที่ยวว่ิงให้บริการและปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง 

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเที่ยววิ่งให้บริการและปริมาณผู้โดยสารรายเส้นทาง ของรถโดยสาร
ประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ได้ดังนี้ 

1) วิธีการในการสำรวจปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 

เนื่องจากจำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ทั้งในส่วนของเส้นทางหลักและ
เส้นทางย่อยมีจำนวนมาก ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจของโครงการที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นสำหรับการสำรวจ
ปริมาณผู้โดยสารจึงมีวิธีการในการสำรวจ ประกอบด้วย 

• การสำรวจภาคสนามโดยพนักงานสำรวจ โดยในการสำรวจใช้พนักงานสำรวจเข้ารวบรวมและ
บันทึกข้อมูลที่สถานีรถโดยสาร ด้วยการนับและจดบันทึกจำนวนเที่ยวการเดินรถและปริมาณ
ผู้โดยสารที่บริเวณชานชาลาสำหรับรถโดยสารแต่ละเส้นทางที่ให้บริการ รวมถึงการสัมภาษณ์  
ด้วยสาเหตุจากระยะเวลาที่จำกัดและความปลอดภัยของพนักงานสำรวจในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งทำ
การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ พนักงานควบคุมการปล่อยรถ 
พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร และผู้ประกอบการในแต่ละเส้นทาง ข้อมูลที่ทำการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย ข้อมูลเที่ยววิ่งให้บริการและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้บริการของรถโดยสาร
ทุกประเภทและทุกมาตรฐานรถ จำแนกรายวันในสัปดาห์และช่วงเวลาระหว่างวัน ทั้งในขาไปและ
ขากลับ 

• การสำรวจรวบรวมจากเอกสารของสถานีขนส่งและผู้ประกอบการ  ในส่วนนี้ข้อมูลเที่ยว 
การให้บริการและปริมาณผู้โดยสาร จะได้จากแบบฟอร์มการบันทึกการให้บริการและปริมาณ
ผู้โดยสาร เช่น แบบฟอร์ม ขสบ.64 รายงานการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งจากสำนักงานขนส่ง
จังหวัดและบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และแบบบันทึกใบปล่อยรถ จากผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ข้อมูลเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในบางแหล่งข้อมูลยังคงมีข้อจำกัดทั้งในด้านความครบถ้วนและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ปริมาณผู้โดยสาร เส้นทางย่อย รายละเอียดมาตรฐานรถโดยสาร เป็นต้น 
ซึ่งจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามข้างต้น 

• การสำรวจโดยแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร โดยแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกเป็นการปรับปรุง
จากการเสนอแนะแนวทางการสำรวจรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในอนาคตของโครงการ  
ในระหว่างดำเนินการศึกษาได้มีแนวคิดให้ทดลองดำเนินการสำรวจ (Pilot Survey) ซึ่งทำการ
สำรวจโดยบันทึกแบบฟอร์มตามเอกสาร และบันทึกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้แบบฟอร์ม
ออนไลน์ (Google sheet) หรือ Microsoft Excel ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักการขนส่ง
ผู้โดยสาร สำนักขนส่งจังหวัด และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารระหว่างเมือง ร่วมมือกันบันทึก
ข้อมูลการเดินรถโดยสาร และปริมาณผู้โดยสารรายทางตลอดระยะทางให้บริการของรถโดยสาร
ประจำทางในแต่ละเส้นทาง (บันทึกข้อมูลเหมือน On-board Survey) โดยในการสำรวจทำการ
บันทึกรายละเอียดการเดินรถและปริมาณผู้โดยสารสำหรับรถแต่ละคันในแบบฟอร์ม ในการบันทึก
รายละเอียดทำการบันทึกข้อมูลสำหรับรถแต่ละคันที่วิ่งให้บริการ บันทึกโดยพนักงานขับรถหรือ
พนักงานประจำรถเป็นรายวันรวมระยะเวลา 7 วัน โดยได้เร่ิมดำเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
2562 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดรถโดยสาร ได้แก่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขข้างรถ มาตรฐานรถ 

ชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถ เลขที่ผู้ประกอบการ 
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเส้นทางของรถโดยสาร ได้แก่ หมวด หมายเลขเส้นทาง ชื่อเส้นทางหลัก 
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเดินรถและปริมาณผู้โดยสาร ได้แก่ เที่ยวที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออกต้นทาง 

ผู้โดยสารขึ้นต้นทาง ผู้โดยสารขึ้น-ลง ระหว่างทาง ผู้โดยสารลงปลายทาง เวลาถึงปลายทาง 
โดยสามารถบันทึกจำนวนเที่ยวได้ถึง 10 เที่ยว/คัน/วัน 

ทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจโดยแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้น ได้รับข้อมูลการสำรวจ
ทั้งในรูปแบบ Electronic File และในรูปแบบกระดาษจดบันทึกในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม 2562  โดยข้อมูลจากแบบฟอร์มรับการตอบกลับร้อยละ 72 และบางส่วนยังคงไม่ถูกต้องสมบูรณ์  
โดยข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถใช้ร่วมประมวลผลได้ประมาณร้อยละ 48 เท่านั้น ดังนั้นในการสรุปผลปริมาณ
ผู้โดยสารในรายงานฉบับนี้ จึงเป็นการประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจปริมาณผู้โดยสารทั้ง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น 
สำหรับทั้งรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภยัของรถโดยสารประจำทาง 

 

 7-12  
 

7.3.2 ผลการสำรวจปริมาณผู้โดยสาร 

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการและจำนวนผู้โดยสารรถประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 
สามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

7.3.2.1 สรุปผลการสำรวจปริมาณผู้โดยสาร รถโดยสารประจำทางหมวด 2  

จำนวนเส้นทางของรถโดยสารหมวด 2 ที่ทางที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจ พบว่ามีเส้นทางให้บริการ 194 เส้นทาง 
จากทั้งหมด 209 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางยกเลิกให้บริการจำนวน 15 เส้นทาง ซึ่งสรุปผลปริมาณผู้โดยสารได้ดังแสดง
ในตารางที่ 7.3-1 
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ตารางที่ 7.3-1 สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลีย่รายวันของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 
รถโดยสารประจำทาง หมวด 2 ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ รวม 

เหนือ เที่ยว(วัน) 63  184  96  31  2,359  -    15  166  5  40  2,959  
ผู้โดยสารรวม(วัน) 1,127  5,054  2,222  797  17,561  -    354  5,487  160  1,082  33,844  

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เที่ยว(วัน) 62  770  309  81  351  -    26  290  -    148  2,037  
ผู้โดยสารรวม(วัน) 1,050  23,661  6,709  2,617  2,803  -    543  8,973  -    3,846  50,202  

ใต้ เที่ยว(วัน) 36  334  22  111  5,322  43  71  132  5  39  6,115  
ผู้โดยสารรวม(วัน) 573  8,737  403  3,306  39,806  1,333  1,361  4,212  176  1,018  60,925  

ตะวันออก เที่ยว(วัน) -    473  -    44  2,846  -    -    -    -    -    3,363  
ผู้โดยสารรวม(วัน) -    11,601  -    1,024  22,084  -    -    -    -    -    34,709  

จำนวนเท่ียว ตามมาตรฐานรถ 161  1,761  427  267  10,878  43  112  588  10  227  14,474  
ผู้โดยสารรายมาตรฐานรถ 2,750  49,053  9,334  7,744  82,254  1,333  2,258  18,672  336  5,946  179,680  
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว 16.91 27.22 21.06 27.77 7.67 31.00 21.22 31.97 22.40 26.38 14.09 

จำนวนที่น่ังต่อคัน 24 40 32 44 13 52 32 50 55 40  

Load factor 70% 68% 66% 63% 59% 60% 66% 64% 41% 66%  

หมายเหตุ: ขอ้มูลสรุปจากการสำรวจของโครงการทั้ง 3 วิธีการ เป็นค่าเฉลี่ยต่อวนั ในการสำรวจช่วงเดือนมิถุนายน 2562
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7.3.2.2 สรุปผลการสำรวจปริมาณผู้โดยสาร รถโดยสารประจำทางหมวด 3  

จำนวนเส้นทางของรถโดยสารหมวด 3 ที่ทางที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจ พบว่ามีเส้นทางให้บริการ 573 
เส้นทาง จากทั้งหมด 623 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางยกเลิกให้บริการจำนวน 48 เส้นทาง และไม่พบจากการสำรวจ
ข้อมูล 2 เส้นทาง ซึ่งสรุปผลปริมาณผู้โดยสารได้ดังแสดงในตารางที่ 7.3-2 

ตารางที่ 7.3- 2 สรุปเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสารเฉลีย่รายวันของรถโดยสารประจำทางหมวด 3  
รถโดยสารประจำทาง หมวด 3 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 รวม 

เหนือ เที่ยว(วัน) 798 446  1,745  1,223  316  4,528 
ผู้โดยสารรวม(วัน) 20,982  13,089   16,515   23,968  12,212  86,766 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เที่ยว(วัน) 1,031  1,651  2,076  639  408  5,805 
ผู้โดยสารรวม(วัน) 24,133   34,604   20,249   13,647  12,708  105,341 

ใต้ เที่ยว(วัน) 368 603  3,618  780  197  5,566 
ผู้โดยสารรวม(วัน) 10,016  13,516   32,849   17,367  6,896  80,644 

ตะวันออก เที่ยว(วัน) 34  368  940  1,037  -    2,379 
ผู้โดยสารรวม(วัน) 750  8,541  8,766  18,807  -    36,864 

จำนวนเท่ียว ตามมาตรฐานรถ 2,231 3,068 8,379 3,679 921 18,278 
ผู้โดยสารรายมาตรฐานรถ 55,046 69,750 78,379 73,789 31,816 308,780 
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว 24.67 22.73 9.35 20.06 34.55  

จำนวนที่นั่งต่อคัน 32 44 13 30 45  

Load factor 77% 52% 72% 67% 77%  

หมายเหตุ: ขอ้มูลสรุปจากการสำรวจของโครงการทั้ง 3 วิธีการ เป็นค่าเฉลี่ยต่อวนั ในการสำรวจช่วงเดือนมิถุนายน 2562 

 

 แนวทางการสำรวจปริมาณผู้โดยสารในอนาคต 

จากการรวบรวมและสำรวจปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ปรับปรุงฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกในอนาคต ที่ปรึกษามีแนวคิด  
ในการสำรวจรวบรวมปริมาณผู้โดยสารสำหรับกรมการขนส่งทางบกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 (ปีที่ 1-5 ) รวบรวมและสำรวจข้อมูลจากแบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสาร 

รวบรวมและสำรวจข้อมูลจากการบันทึกจำนวนเที่ยวและปริมาณผู้โดยสารโดยผู้ให้บริการ จากแบบฟอร์ม
การบันทึกปริมาณผู้โดยสาร โดยบันทึกข้อมูลการเดินรถโดยสารและปริมาณผู้โดยสารรายทางตลอดระยะทาง
ให้บริการของรถโดยสารประจำทางในแต่ละเส้นทาง โดยในการสำรวจทำการบันทึกรายละเอียดการเดินรถและ
ปริมาณผู้โดยสารสำหรับรถแต่ละคันในแบบฟอร์มดังแสดงในรูปที่ 7.4-1 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
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• ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดรถโดยสาร ได้แก่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขข้างรถ มาตรฐานรถ ชื่อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถ เลขที่ผู้ประกอบการ 

• ส่วนที่ 2 ข้อมูลเส้นทางของรถโดยสาร ได้แก่ หมวด หมายเลขเส้นทาง ชื่อเส้นทางหลัก 

• ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเดินรถและปริมาณผู้โดยสาร ได้แก่ เที่ยวที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออกต้นทาง 
ผู้โดยสารข้ึนต้นทาง ผู้โดยสารขึ้น-ลง ในแต่ละจุดจอดพร้อมชื่อจุดจอดระหว่างทาง (ซึ่งมีจำนวนจุดจอด
ที่สามารถบันทึกได้ 15 จุดจอด/เที่ยว) ผู้โดยสารลงปลายทาง เวลาถึงปลายทาง โดยสามารถบันทึก
จำนวนเที่ยวได้ถึง 10 เที่ยว/คัน/วัน 

ในการรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการสำรวจข้อมูลดังนี้ 

ขั้นตอน ช่วงปีที่ 1 ช่วงปีที่ 2 - 5 ผู้รับผิดชอบ 

การบันทึกรายละเอียด
การเดินรถ 

• บันทึกข้อมูลการเดินรถ
และผู้ โดยสารทุกเที่ยว 
แยกรายคัน 

• บันทึกข้อมูลรายวันรวม
ระยะเวลา 7 วัน/เดือน  

• สำรวจข้อมู ล รวม  12 
เดือน 

• บันทึกข้อมูลการเดินรถ
และผู้ โดยสารทุกเที่ยว 
แยกรายคัน 

• บันทึกข้อมูลรายวันรวม
ระยะเวลา 7 วัน/เดือน  

• สำรวจข้อมูล  1 เดือน 

(เดือนใดเดือนหนึ่งของ
ปี) 

• พนักงานขับรถ  

• พนักงานประจำรถ 

การรวบรวมข้อมูลและ
กรอกข้อมูล 

• รวบรวมข้อมูลทุกวัน 

• กรอกข้อมูล หรือ บันทึก
ข้อมูลจากแบบฟอร์ม ใน
ร ะ บ บ  digital file 
( Excel file, Google 
Sheet, Application) 

• รวบรวมข้อมูลทุกวัน 

• กรอกข้อมูล หรือ บันทึก
ข้อมู ลจากแบบฟอร์ม  
ใน ร ะ บ บ  digital file 
( Excel file, Google 
Sheet, Application) 

• ผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบการใน
แต่ละเส้นทาง 

ตรวจสอบและบันทึกใน
ระบบฐานข้อมูล 

• ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากประกอบการ 

• บั น ทึ ก ข้ อมู ลปริ ม าณ
ผู้ โดยสารลงในระบบ
ฐานข้อมูล 

• ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากประกอบการ 

• บั น ทึ ก ข้ อมู ลปริ ม าณ
ผู้ โดยสารลงในระบบ
ฐานข้อมูล 

• เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
ทางบก 

โดยข้อมูลที่ได้รับสามารถปรับแก้ข้อมูลให้เป็นค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันได้จากข้อมูลในปีที่ 1 ที่ทำการ
บันทึกรายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน จะทำให้ทราบถึงค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันในแต่ละเดือน (Average 
Daily Passenger: ADP) ดังแสดงในรูปที่ 7.4-2 รวมถึงค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average 
Daily Passenger: AADP) จากค่าเฉลี่ยของ ADP ทั้ง 12 เดือน ดังแสดงในรูปที่ 7.4-3 
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รูปที่ 7.4-1 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณผู้โดยสารออนไลน์ในอนาคต 
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รูปที่ 7.4-2 ค่าปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันในแต่ละเดือน (Average Daily Passenger: ADP) 

 
รูปที่ 7.4-3 ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger: AADP) 

 

โดยในการปรับแก้ปริมาณผู้โดยสารที่ทำการสำรวจในช่วงปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 นั้น ให้เป็น ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger: AADP) สำหรับปีที่สำรวจ สามารถดำเนินการได้โดย
การใช้ค่าปรับแก้รายเดือน (Monthly Factor) ที่ได้จากข้อมูลปีที่  1 โดยสามารหาค่า Monthly Factor ได้ดังนี้ 
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โดยที่  

Monthly Factorij  = ค่าปรับแก้รายเดือน (Monthly Factor) เดือนที่ i ปีที่ j  

AADP1  = ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันตลอดปี (Annual Average Daily Passenger) ในปีที่ 1 

ADPij  = ค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารรายวันในแต่ละเดือน (Average Daily Passenger) เดือนที่ i ปีที่ j 

ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการพัฒนา Ridership Survey Application ต้นแบบ สำหรับบันทึกปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลปริมาณผู้โดยสารสำหรับใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแท็บเลท 
โดยบันทึกรายละเอียดของข้อมูลทั้ง 3 ส่วน สำหรับรถแต่ละคันที่วิ่งให้บริการ  

 
รูปที่ 7.4-4 ตัวอย่าง Ridership Survey Application ต้นแบบ 

โดยขั้นตอนการนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเป็นดังนี้ 

• บันทึกข้อมูลเที่ยวการเดินรถและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวการให้บริการสำหรับรถโดยสารแต่ละคัน 
ผ่าน Ridership Survey Application ต้นแบบ ซึ่งจะถูกจัดเก็บข้อมูลดิบของรถโดยสารทุกคันและ 
ทุกเที่ยวการให้บริการในแต่ละวัน ในระบบ Cloud System ซึ่งสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Csv 
Format และดำเนินการวิเคราะห์ในระบบ Microsoft Excel ได้ 

• นำข้อมูลดิบ ที่เก็บจากระบบ Cloud System มาประมวลผลข้อมูลเที่ยวการให้บริการและปริมาณ
ผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารทุกเส้นทาง โดยสามารถวิเคราะห์แยกเป็นรายวันและรายมาตรฐานรถ
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โดยสาร และเก็บบันทึกข้อมูลสรุปจำนวนเที่ยวและจำนวนผู้โดยสารแยกรายวัน เป็น file ของแต่ละวัน 
เก็บบันทึกไว้ในระบบ Cloud System ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณานโยบายระยะเวลาและ
พื้นที่เก็บสำรองข้อมูล (Backup) ที่เหมาะสมต่อไป 

• ทำการสรุปข้อมูลเพื่อนำเข้าฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อมูลผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของแต่ละเส้นทาง  ในทุก
ช่วงทางแยกตามมาตรฐานรถโดยสาร  ซึ่ งสามารถดึ งข้อมูลสรุปจากระบบ Cloud System  
มาประมวลผลข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกต้องการแสดง หรือใช้ผลของข้อมูล เช่น ข้อมูลการเดิน
รถและปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น  

• นำข้อมูลสรุปปริมาณผู้โดยสารเข้าระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
รูปที่ 7.4-5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณผูโ้ดยสารจาก Application 

 

ระยะที่ 2 (5 ปี ขึ้นไป) การประยุกต์ใช้ระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System) 

จากการทบทวนตัวอย่างการจัดทำฐานข้อมูลในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) และจาก
การทดลองดำเนินการสำรวจ จึงมีข้อเสนอแนะในการใช้ระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket 
System) มาประกอบการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งในข้อมูลระบบตั๋วนี้  นอกจากข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
รายเส้นทาง/ช่วงทาง สำหรับทุกมาตรฐานรถโดยสารที่ให้บริการแล้ว ยังสามารถระบุถึงข้อมูลต้นทาง – ปลายทาง  
การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางได้อีกด้วย  
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ทั้งนี้จากการทบทวนโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Service : PMS) 
จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินงานต่อโดยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พัฒนาเป็นบัตรแมงมุม (Mangmoom) โดยในบัตรจะมีโครงสร้างการเก็บข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรและข้อมูลบุคคล (2) ข้อมูลประวัติรายการการใช้งานและเที่ยวการ
เดินทางร่วมและการเชื่อมต่อ (3) ข้อมูลด้านการเงินในบัตรโดยสาร (4) ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ซึ่งใน
ส่วนข้อมูลประวัติรายการการใช้งานและข้อมูลเที่ยวการเดินทางร่วม  น่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเก็บ
ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารได้ แต่ทั้งนี้หากคำนึงถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้งานบัตรโดยสารร่วม หรือซื้อตั๋วโดยสารด้วยเงินสด จะไม่
สามารถนับรวมผู้โดยสารดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงจะต้องมีการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครอบคลุม
บันทึกปริมาณผู้โดยสารในกลุ่มดังกล่าว 

โดยการดำเนินการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket System) นั้น ทางกรม 
การขนส่งทางบกสามารถกำหนดแนวคิดในการดำเนินการพัฒนาได้ดังนี้ 

• ระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปแบบ (Platform) ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเป็น
ระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญในรูปแบบข้อมูลเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำ Platform 
ของกรมการขนส่งทางบกไปจำหน่ายตั๋วในเส้นทางของแต่ละผู้ประกอบการได้ หรือทางบริษัทเอกชน
อ่ืนๆ ที่จัดจำหน่ายตั๋ว ดังนั้นข้อมูลสำคัญที่ต้องการประกอบการใช้งานจะมีครบถ้วนและอยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

• กระบวนการพัฒนาสามารถทำได้ทั้งในกรณีที่ (1) กรมการขนส่งทางบกพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋ว
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง และ (2) พัฒนาร่วมกับเอกชนที่มีระบบจำหน่ายตั๋ว อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว 
เป็นการต่อยอดจากระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกต้องการ อันจะส่งผลให้การพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 การทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

สำหรับการเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และ
หมวด 3 ได้ดำเนินการทบทวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของรถโดยสารประจำทางในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนว
ปฎิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย 

1) กรมการขนส่งแห่งรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) ระบบ AVL (AutomaticVehicle Location - iBus ) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
3) กรมการขนส่ง ประเทศไต้หวัน 
4) ระบบการขนส่งอัจริยะ (Intelligent Transportation System - ITS) ประเทศเกาหลีใต้ 

จากการทบทวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขนส่งใน 4 ประเทศข้างต้น และความสำเร็จที่เกิดขึ้น  
พบว่าตั้งอยู่บนแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
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1) นโยบายขององค์กรมีความชัดเจนในเรื่องการแชร์ข้อมูล ทั้งในระหว่างองค์กรและการให้บริการ 
ภาคประชาชน และเป็นเป้าหมายที่ใช้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายและการดำเนินงาน 

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รองรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านแนวคิด Open Data 
4) การพัฒนาเว็บเซอร์วิส เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่าน Online Application  

การดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ในบริบทของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลตามภารกิจหลักได้อย่างค่อนข้างครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมถึงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ภาพของระบบงานต่างๆ ยังแยกตามโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล  
ต่างหน่วยงานยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงต่อยอด 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานระบบฐานข้อมูล ควรกำหนดเป้าหมายของการจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานอย่างชัดเจนในภาพรวม ว่าเป้าหมายของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
อยู่ในระดับใด เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานภายใน การให้บริการข้อมูลสำหรับหน่วยงาน
ภายในองค์กร การให้บริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานระหว่างองค์กร หรือการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน เป็นต้น
และจากเป้าหมายที่กำหนด จะสามารถกำหนดดัชนีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จของเป้าหมายในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ทั้งนี้องค์กรต้องกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการ
ดำเนินงานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรต่อไป 

ในส่วนของเส้นทางเดินรถโดยสาร ซึ่งเป็นข้อมูลหลักสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ
การติดตามประสิทธิภาพการเดินรถของผู้ประกอบการ มาตรการความปลอดภัยของการเดินรถโดยสาร และการ
ให้บริการข้อมูลแก่ภาคประชาชนในการวางแผนการเดินทางต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงการเป็นข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงไปยัง
ข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการติดตามรถโดยสาร เป็นต้น ข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับเส้นทางเดินรถได้จัดเก็บอยู่ในระบบ MDM ขณะที่มีการแยกข้อมูลเส้นทางจัดเก็บไว้ในระบบ BRMS ซึ่งเกิด
ความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงระหว่างสองฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ระบบ MDM จัดเก็บ
อยู่บนระบบจัดการฐานข้อมูล DB2 ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนในการ
จัดการข้อมูล จึงสามารถย้ายข้อมูล GIS ซึ่งได้มีการจัดทำ/ปรับแก้ข้อมูล GIS ให้สอดคล้องกับข้อมูล GIS  
ของกระทรวงคมนาคม แล้วจัดเก็บในฐานข้อมูล DB2 และพัฒนาต่อยอดระบบ MDM ให้รองรับในส่วนของการนำเข้า
เส้นทางเดินรถในระบบ MDM เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และทำเครื่องมือเว็บเซอร์วิส สำหรับสืบค้น /ค้นคืน 
ข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสาร เพื่อให้บริการกับระบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มการต่อยอด
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเส้นทางเดินรถออกไปในวงกว้าง 
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 การพัฒนาและการปรับปรุงฐานข้อมูล 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาถึงสถานภาพของฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสาร เพือ่ให้เข้าใจถึง
ข้อมูลของเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 รวมถึงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ของกรมการขนส่งทางบก 
ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและแผนที่เส้นทางการเดินรถโดยสารของโครงการ  
พบว่าปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลอยู่ 2 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบ BRMS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่รองรับข้อมูลแผนที่เส้นทางรถโดยสารประจำทาง 
จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง ระยะที่ 1 
ซึ่งได้มีการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางในรูปแบบของ MIS และ
จัดเก็บเส้นทางรถโดยสารประจำทางในรูปแบบของ GIS พร้อมกับการนำเข้าข้อมูลเส้นทางรถโดยสาร
ประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 การเข้าใช้งานระบบ BRMS จะเป็นการเข้าใช้งานผ่าน Web-based 
Application ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับการนำเข้าแผนที่เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง โดยใช้แผนที่
เส้นทาง Longdo map เป็นแผนที่ฐานในการนำเข้าข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง และใช้
ฐานข้อมูล PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างการเข้าใช้งานผ่าน Web-based Application 

2) ระบบโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ เป็นระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถ
ทั้ง 4 หมวดทั่วทั้งประเทศ รองรับการให้บริการข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ภายในกรมการขนส่งทางบก 
โดยข้อมูลเส้นทางการเดินรถและข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขการเดินรถ อาทิเช่น รายละเอียดของ
เส้นทางเดินรถ สถานที่หยุดรถรับ -ส่งผู้โดยสาร ตารางเวลา จำนวนเที่ยวการเดินรถ มาตรฐานรถ 
จำนวนรถ อัตราค่าโดยสาร เป็นต้น จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล DB2 ซึ่งได้ทำการโอนย้ายข้อมูล
จากฐานข้อมูล Oracle 9i ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ระบบฐานข้อมูล DB2 สามารถรองรับการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายหรือเรียกว่า Database Server มีแนวคิดในการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล โดยใช้หลักการ Database Normalization ที่ใช้เพื่อแยกจัดเก็บชุดข้อมูลตามกลุ่ม
ข้อมูลย่อยต่างๆ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบความสอดคล้องข้อมูลได้
สะดวก 

ถึงแม้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสาร แต่เนื่องจากระบบ BRMS ยังคงเป็นข้อมูล
เส้นทางที่อยู่บนแผนที่ Longdo Map ที่ไม่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลแผนที่ของกระทรวงคมนาคม และเป็นระบบ
ที่แยกออกมา (Standalone System) ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ของกรมการขนส่งทางบก และการเป็นระบบ 
Web-based Application ส่งผลให้ไม่สามารถปรับแก้โครงสร้างข้อมูลได้โดยตรง นอกจากนี้ระบบโครงข่ายเส้นทาง
และเงื่อนไขการเดินรถ ยังคงไม่มีข้อมูลแผนที่เส้นทาง 

ดังนั้นการทำฐานข้อมูลของโครงการในระบบ GIS จะเป็นระบบฐานข้อมูลแผนที่เส้นทางที่อยู่บนแผนที่  
ฐานเดียวกันกับกระทรวงคมนาคม สามารถปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลตามความต้องการใช้งานของกรมการขนส่ง
ทางบก รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอ่ืนๆของกรมการขนส่งทางบกได้ เช่น ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ ฐานข้อมูลอัตรา
ค่าโดยสาร และประยุกต์ใช้งานร่วมกับโครงการ GPS Tracking ในการควบคุมการเดินรถได้ นอกจากนี้ยังสามารถ 
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ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล GIS ของหน่วยงานอ่ืนๆของประเทศไทยในการประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบาย
เก่ียวกับระบบรถโดยสารประจำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.6.1 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล GIS เส้นทางรถโดยสารและการเชื่อมโยงข้อมูล 

ที่ปรึกษาทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับฐานข้อมูลของกระทรวงคมนาคมโดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและ
เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเช่น ArcGIS Software เป็นต้น พร้อมรายละเอียดการออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity-Relationship Diagrams : ER Diagrams) แสดงดังรูปที่ 7.6-1 

 
รูปที่ 7.6-1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง 

ตารางข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ตารางเส้นทางหลัก (Path) ประกอบด้วย เลขที่สายทางและชื่อเส้นทางหลัก 
2) ตารางเส้นทางช่วง (Sub_Path) เป็นตารางข้อมูล (Attribute Table) แสดงรายละเอียดข้อมูลเส้นทาง

ช่วงตามเงื่อนไขในตารางการเดินรถโดยสาร 

โดยพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูลดังกล่าวเป็นดังนี้ 
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1) Pathข้อมูลเส้นทางหลัก 
ลำดับ ชื่อฟิลด ์ ประเภทข้อมูล PK/FK รายละเอียด 

1 Paht_no Varchar(4)  เลขท่ีเส้นทางหลัก 
2 Path_name Varchar(255)  ช่ือเส้นทางหลัก 

2) Sub_Pathข้อมูลเส้นทางช่วง 
ลำดับ ชื่อฟิลด ์ ประเภทข้อมูล PK/FK รายละเอียด 

1 Path_no Char(2) PK เลขท่ีเส้นทางหลัก 
2 Sub_path_no Char(2)  รหัสเส้นทางหลัก/ย่อย 

3 Sub_Path_name Varchar(255)  ช่ือเส้นทางย่อย 
4 Path_group Char(1)  หมวดรถ 

5 Road_length Decimal(6 , 2)  ระยะทาง (กม.) 
6 Path_flag Char(1)  Flag เส้นทางช่วง 0 = เส้นหลัก, 

1 = แยกช่วง, 2 = ตัดช่วง 

7 Region Char(1)  ภาค 
7 Fr_prv Varchar(100)  จังหวัดต้นทาง 

8 To_prv Varchar(100)  จังหวัดปลายทาง 
9 Fr_station Varchar(100)  สถานีต้นทาง 

21 created_date Varchar (10)  วันท่ีสร้างข้อมูล 
22 Path_id Varchar (10) FK รหัสเส้นทางการเดินรถในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 

TRS, TRL และ TRC 
23 Bus_id Varchar (7) FK รหัสเส้นทางการเดินรถในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล

อุบัติเหตุและฐานข้อมูลอัตราค่าโดยสาร 

โดยรายละเอียดการกำหนด Path_id และ Bus_id เป็นดังนี้ 

• Path_id: กำหนดความยาวเท่ากับ 10 ตัวอักษร แทนค่าด้วย หมวดรถ เลขที่เส้นทางหลัก และเลขที่
เส้นทางช่วง ตัวอย่างเช่น เส้นทางเดินรถประจำทาง หมวด 2 สายที่ 21 ช่วงที่ 00 คือ G2L0021S01 

• Bus_id : กำหนดความยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษร แทนค่าด้วย หมวดรถ และเลขที่ เส้นทางหลัก 
ตัวอย่างเช่น เส้นทางเดินรถประจำทาง หมวด 2 สายที่ 21 ช่วงที่ 00 คือ G2L0021 

 ชื่อฟิลด์ที่ระบุในตารางข้อมูล ทำการอ้างอิงจากเอกสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางและเงื่อนไข  
การเดินรถโดยสารประจำทางทั้งหมดจากตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง แสดงดังรูปที่ 7.6-2 ถึงรูปที่ 7.6-3 
ทั้งนี้รายละเอียดมาตรฐานรถ เที่ยวรถ จุดจอด (สถานที่หยุดรับ – ส่งผู้โดยสาร) ในแต่ละเส้นทางสามารถทราบได้จาก
การเชี่อมโยงข้อมูลตามตารางเวลาเดินรถ ตารางเที่ยวรถ และตารางจุดจอด (TRS) ที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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รูปที่ 7.6-2 การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (1) 

Sub_path_name 

Path_name 

Road_length 

Path_no Path_group 

Road_length 
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รูปที่ 7.6-3 การอ้างอิงชื่อฟิลด์ (2) 

ทั้งนี้รายละเอียดมาตรฐานรถ เที่ยวรถ จุดจอด (สถานที่หยุดรับ – ส่งผู้โดยสาร) ในแต่ละเส้นทางสามารถ
ทราบได้จากการเชี่อมโยงข้อมูลตามตารางเวลาเดินรถ ตารางเที่ยวรถ และตารางจุดจอด (TRS) ที่ได้รับจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

7.6.2 การวางแผนสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

การศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสาร
ประจำทาง เมื่อจะทำการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายเส้นทาง 
ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบการขนส่งและรถที่ใช้ในการขนส่ง มีการออกแบบสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้ 

Fr_station 

To_station 
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รูปที่ 7.6-4 แผนผังสถาปัตยกรรมเครือข่ายระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 

โดยระบบฐานข้อมูลของโครงการได้ดำเนินการสร้างขึ้นดังนี้ 

• แนวเส้นทางบนแผนที่ฐานของกระทรวงคมนาคมจากฐานข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่
ด้านเส้นทางคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม (Transport Fundamental Geographic Data Set : 
Transport FGDS)  

• เพิ่มระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่มีข้อมูลสำคัญประกอบด้วย เที่ยววิ่งให้บริการ มาตรฐานรถ
โดยสารและปริมาณผู้โดยสาร ในรายเส้นทาง 

• พัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก (MDM) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย  ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) และ
ระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) แต่ปัจจุบันยังเป็นการเชื่อมต่อแบบ Offline 

• พัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ ของสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการ
ขนส่งทางบก ที่มีข้อมูลในระดับรายเส้นทางและตำแหน่งของการเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารประจำทาง 
แต่ปัจจุบันยังเป็นการเชื่อมต่อแบบ Offline 

• ศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อเพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก 
ในอนาคต 

7.6.3 ระบบฐานข้อมูลรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง 

ระบบฐานข้อมูลรถโดยสารประจำทางระหว่างเมืองในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) จัดทำขึ้นโดยใช้
โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเช่น ArcGIS Software โดยมีการ
นำเข้าข้อมูลเส้นทางรถโดยสารเข้าในระบบนำเข้าข้อมูลแผนที่เส้นทางสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และ
หมวด 3 ประกอบด้วย 
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• เส้นทางหมวด 2 (เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังส่วนภูมิภาค) จำนวนเส้นทางหลัก 209 เส้นทาง
จำนวนเส้นทางแยกช่วง 133 เส้นทาง และจำนวนเส้นทางตัดช่วง 82 เส้นทาง  

• เส้นทางหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค) จำนวนเส้นทางหลัก 623 เส้นทาง จำนวนเส้นทาง
แยกช่วง 598 เส้นทาง และจำนวนเส้นทางตัดช่วง 316 เส้นทาง  

  
รถโดยสารประจำทาง หมวด 2 รถโดยสารประจำทาง หมวด 3 

รูปที่ 7.6-5 เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 
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รูปที่ 7.6-6 ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางและข้อมูลจุดจอดรถโดยสารประจำทาง 
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รูปที่ 7.6-7 ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางและข้อมูลอุบตัิเหตุรถโดยสารประจำทาง 

 
รูปที่ 7.6-8 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเส้นทางทับซ้อน 
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ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำระบบนำเสนอข้อมูลผ่าน ArcGIS Online ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของ ArcGIS 
เพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งจัดทำแล้วเสร็จและได้ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบงานทะเบียนตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) และระบบงานใบอนุญาต
ประกอบการฯ (TRL) ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ และอัตราค่าโดยสาร นอกจากนี้ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร
ซึ่งดำเนินการจัดเก็บโดยที่ปรึกษาได้เป็นที่เรียบร้อย การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์มีข้อดีคือ ผู้ใช้งานของกรม 
การขนส่งทางบกทั่วประเทศ สามารถเข้ามาทำการตรวจสอบข้อมูลได้โดยสะดวกโดยในช่วงแรกนั้น จะเป็นการใช้งาน
สำหรับการเรียกดูข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เท่านั้น ซึ่งในอนาคตกรมการขนส่ง 
ทางบก ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางและข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
รูปที่ 7.6-9 แสดงหน้าต่างการทำงาน 

 มีฟังก์ชั่นการทำงานหลัก ดังนี้ 

• การเรียกดูรายละเอียดเส้นทาง ข้อมูลเส้นทางบางส่วนจากรายละเอียดข้อมูลเส้นทางช่วงตามเงื่อนไข 
ในตารางการเดินรถโดยสาร และข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ทำการเชื่อมต่อ ได้แก่ ข้อมูลเส้นทาง 
จุดจอด ตารางการเดินรถ ข้อมูลเที่ยวรถ จากระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS)   

• การเรียกดูข้อมูลทะเบียนรถและผู้ประกอบการ จากข้อมูลระบบงานทะเบียนตรวจสภาพรถขนสง่ (TRC) 
และระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) 

• การเรียกดูปริมาณผู้โดยสาร รายเส้นทาง 

• การเรียกดูอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม 

• การเรียกดูข้อมูลด้านอุบัติเหตุ ประกอบด้วย วัน-เวลา สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลของรถคันที่เกิดเหตุ ได้แก่ 
เลขทะเบียนรถ ลักษณะมาตรฐานรถ หมวดรถ เส้นทาง ข้อมูลประกอบการของรถโดยสารและข้อมูล
เก่ียวกับผู้โดยสาร 
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• การค้นหาเส้นทางทับซ้อน ในฟังก์ชั่นการทำงานนี้ จะทำให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลเส้นทางที่ทับซ้อนอยู่ใน
บริเวณที่ต้องการค้นหา โดยสามารถทำการค้นหาด้วยการระบุชื่อสถานที่ การคลิกลงบนเส้นทาง  
การวาดกรอบในลักษณะต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม เป็นต้น หรือการลากเส้น เว็บจะแสดงผลของ
รายละเอียดเส้นทางและระยะทางที่ทับซ้อน และทำการพิมพ์ออกมาในรูปแบบรายงานได้ 

 

 

 
รูปที่ 7.6-10 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเส้นทางทับซ้อนและรายงาน บน ArcGIS Online 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จากการดำเนินงานทบทวนและสำรวจปริมาณผู้โดยสาร การทบทวนและจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจำทางระหว่างเมือง (หมวด 2 และหมวด 3) ของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งการศึกษาแนวทางการ
เชื่อมต่อข้อมูลที่เก่ียวข้อง ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับกรมการขนส่งทางบก ดังนี้ 

1) ด้านการจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจำทาง 

• พิจารณาจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางรถโดยสารประจำทางในรูปแบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS) เพิ่มเติม ได้แก่ ระบบรถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหวด 4 สำหรับทุกจังหวัดในประเทศ
ไทย เพื่อให้มีข้อมูลเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจำทางที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลและเครื่องมือสำคัญในการ
ประกอบการปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารทั้งโครงข่าย วางแผนและกำหนดนโยบายการให้บริการ
สำหรับกรมการขนส่งทางบก และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของประเทศ 

• การพัฒนาบุคคลากรด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) สำหรับกรมการขนส่งทางบกในหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านระบบฐานข้อมูล ซึ่งในช่วงแรกอาจดำเนินการ
โดยการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค (In-house Consultant) ช่วยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล GIS และให้บุคคลากรของทางกรมการขนส่งทางบกศึกษาและเรียนรู้งาน ซึ่งเป็น
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการดำเนินงานจริง (On the Job Training)  
ให้กรมการขนส่งทางบกสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล GIS ได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ด้านการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวการให้บริการ 

• กรมการขนส่งทางบก ควรมีการกำหนดเป็นเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถ
โดยสารประจำทาง มีหน้าที่ดำเนินการในการเก็บข้อมูลเที่ยวการให้บริการและปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อให้สามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

• ควรมีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสารของรถโดยสาร
ประจำทาง อาทิเช่น ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยกำหนดให้เป็นในรูปแบบของกรมการขนส่ง  
ทางบก (Platform) เพื่อให้มีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน เพียงพอ และมีในรูปแบบข้อมูลเดียวกัน 
ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถให้บริษัทเอกชนนำไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดได้ 

• กรมการขนส่งทางบก ควรนำข้อมูลจำนวนเที่ยวให้บริการและปริมาณผู้โดยสาร สำหรับแต่ละ
เส้นทางแยกตามมาตรฐานรถโดยสาร มาทำการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนปริมาณผู้โดยสาร (Load 
Factor) สำหรับรถโดยสารแต่ละประเภท เพื่อกำหนดรูปแบบมาตรฐานรถโดยสารที่เหมาะสม 
ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ในระดับช่วงเวลาการให้บริการ ความถี่ 
เพื่อกำหนดจำนวนเที่ยวการให้บริการที่เหมาะสมขอวแต่ละเส้นทางต่อไป เพื่อให้สามารถมีข้อมูล  
ในการปรับปรุงเงื่อนไขประกอบการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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3) ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล 

• สำหรับระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS)  ของฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (MDM) ควรมีการ
เพิ่มเติมข้อมูลพิกัดตำแหน่งจุดจอดรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทางและทุกรูปแบบตารางการ
เดินรถ โดยอาศัยข้อมูลจริงในปัจจุบัน เพื่อประกอบการปรับปรุงเงื่อนไขเส้นทางการเดินรถ  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และระบุในแผนที่เส้นทางเดินรถต่อไป 

• ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลอัตราค่าโดยสารที่จากในปัจจุบันจะมีระบุรายละเอียดในระดับจุด 
ต้นทางและปลายทางในเอกสารเงื่อมนไขการเดินรถเท่านั้น โดยพัฒนาเป็นระบบโปรแกรม  
ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถช่วยคำนวนอัตราค่าโดยสารจากข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 
ผนวกกับข้อมูลเส้นทางในระบบแผนที่ฐานข้อมูล GIS 

• ควรมีการพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของแต่ละส่วนงานภายใน
กรมการขนส่งทางบก แบบ online ซึ่งจะช่วยลดการทำงานและข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน และ
สามารถแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันที ทั้งในส่วนระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (MDM) 
ข้อมูลอุบัติเหตุ และข้อมูลโครงการ GPS Tracking เป็นต้น 

• ควรพิจารณาการกำหนดแนวคิดและนโยบายในการดำเนินการ บริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ 
Open Data สำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับบริการประชาชน ทั้งในรูปแบบ Application 
หรือ ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเอกชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาได้ 

• อาจมีการพิจารณาจัดเก็บข้อมูลแผนที่แนวเส้นทางในระบบ GTFS (General Transit Feed 
Specification) ที่สามารถใช้งานกับระบบแนะนำการเดินทาง (Journey Planner ของ Google) 

4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของรถโดยสาร 

• ควรมีการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทาง เช่น จำนวนอุบัติเหตุ/
100 ล้านคัน-กิโลเมตร หรือ ผู้เสียชีวิต/100 ล้านคัน-กิโลเมตร รวมถึงพิจารณาร่วมกับตำแหน่งของ
การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยรถโดยสารประจำทาง และ
จัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอับัติเหตุ 
(Black Spot) 
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 ภาคผนวก ก.-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 และหมวด 3 
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 ภาคผนวก ก.-2  
 

ตารางที่ ก-1 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคเหนือ 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม ่ 748 91 กรุงเทพฯ - ล าปาง (ข) 610 

2 กรุงเทพฯ - ล าปาง 621 92 กรุงเทพฯ - เขื่อนภูมิพล (ข) 482 

3 กรุงเทพฯ - เชียงแสน 910 93 กรุงเทพฯ - ตาก (ข) 420 

6 กรุงเทพฯ - สุโขทยั - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 452 94 กรุงเทพฯ - ก าแพงเพชร (ข) 358 

8 กรุงเทพฯ - สรรคบุรี - ชัยนาท 199 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - ขาณุวรลักษบุร ี 293 

9 กรุงเทพฯ - คลองลาน 363 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านสลกบาตร 284 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมตาบง  296 95 กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ (ข) 237 

10 กรุงเทพฯ - อุทัยธาน ี 222 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - บรรพตพิสัย 278 

11 กรุงเทพฯ - สิงห์บุร ี 185 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - ลาดยาว  274 

12 กรุงเทพฯ - ลพบุร ี 153 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - เก้าเล้ียว 250 

 
ช่วงกรุงเทพฯ-บ้านเบิก-ลพบุร ี 139 96 กรุงเทพฯ - น่าน 747 

 
ช่วงกรุงเทพฯ-มหาราช-ลพบุร ี 139 100 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ ์ 546 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - พระพุทธบาท  135 

 
กรุงเทพฯ - ศรีสัชนาลัย 508 

13 กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน 890 901 กรุงเทพฯ - พระนครศรีอยธุยา 75 

14 กรุงเทพฯ - ภูเรือ 499 
 

ช่วงกรุงเทพฯ-สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  75 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - หล่มสัก  393 902 กรุงเทพฯ - อา่งทอง (ข) 106 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ 349 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าเรือ  100 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ล านารายณ ์ 198 903 กรุงเทพฯ - อุทัยธานี (ค) 242 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - วังโปุง 351 904 กรุงเทพฯ - สระบุร ี 108 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัวแดง 392 905 กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข) 142 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - วิเชียรบุรี  254 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ทางแยกเข้า อ.บางปะหัน 87 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าหลวง - ชัยบาดาล  211 906 กรุงเทพฯ - ชัยนาท (ข) 194 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - วังม่วง  171 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - อินทร์บุรี  155 

15 กรุงเทพฯ - อ่างทอง 108 908 กรุงเทพฯ - หันคา 205 

16 กรุงเทพฯ - บางปะอิน - บางไทร 78 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - เนินขาม 226 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - บางปะอิน 61 909 กรุงเทพฯ - เชียงราย (ข) 801 

17 กรุงเทพฯ - บางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา 94 910 กรุงเทพฯ - น่าน (ข) 677 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - รังสิต - ผักไห ่ 104 911 กรุงเทพฯ - พิจิตร 351 

18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข) 713 
 

ช่วงกรุงเทพฯ-โพทะเล 298 

19 กรุงเทพฯ - วัดสิงห์ 213 912 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข) 475 

 
กรุงเทพฯ - วัดสิงห์  213 913 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก (ข) 368 

47 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง 766 918 กรุงเทพฯ - ตาคล ี 199 

90 กรุงเทพฯ - เชียงราย 844 
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 ภาคผนวก ก.-3  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

919 กรุงเทพฯ - บ้านหมี ่ 208 960 กรุงเทพฯ - ผักไห่ 91 

  ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านหมี่ - หนองม่วง 217 961 กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน 928 

922 กรุงเทพฯ - พะเยา 708   ช่วงกรุงเทพฯ - แม่สะเรียง 760 

923 กรุงเทพฯ - แพร ่ 555 962 กรุงเทพฯ - เชียงของ 875 

924 กรุงเทพฯ - ล าพูน 685   กรุงเทพฯ - เชียงค า 776 

925 กรุงเทพฯ - สวรรคโลก 478 963 กรุงเทพฯ - เขาค้อ 478 

956 กรุงเทพฯ - แม่สอด 520 964 กรุงเทพฯ - ดอยเต่า - จอมทอง 687 

957 กรุงเทพฯ - แม่สาย 857 965 กรุงเทพฯ-บ้านด่านลานหอย 454 

958 กรุงเทพฯ - พิจิตร (ข) 340 9911 กรุงเทพฯ - ลี้ - ล าพูน 669 

959 กรุงเทพฯ - ตะพานหิน 312 9919 กรุงเทพฯ - บางใหญ่ - พระนครศรีอยุธยา  80 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแสง - บางมูลนาก 292 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแสง 267 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านดงขุย 300 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัว 259 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าตะโก 238 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ไพศาลี 237 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ตากฟูา 196 

   

 
ช่วงกรุงเทพฯ - ทับคล้อ 299 

   ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 ภาคผนวก ก.-4  
 

ตารางที่ ก-2 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สา
ยที่ 

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
4 กรุงเทพฯ - บุณฑริก 685 27 กรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร 722 

ช่วงกรุงเทพฯ - กันทรลักษ ์ 547   ช่วงกรุงเทพฯ - ธาตุพนม 707 

5 กรุงเทพฯ - หนองบัวล าภู - ศรีเชียงใหม่ 650   ช่วงกรุงเทพฯ - สกลนคร 633 

ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัวล าภ ู 535   ช่วงกรุงเทพฯ - นาถ่อน 730 

ช่วงกรุงเทพฯ - สุวรรณคูหา 604 28 กรุงเทพฯ - ชัยภูม ิ 332 

ช่วงกรุงเทพฯ - สังคม 681   ช่วงกรุงเทพฯ - บ าเหน็จณรงค์ 285 

ช่วงกรุงเทพฯ - นาวัง 578   ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านเพชร 275 

7 กรุงเทพฯ - บ้านช่องเม็ก 691   ช่วงกรุงเทพฯ - ด่านขุนทด 249 

ช่วงกรุงเทพฯ - บุณฑริก 710   ช่วงกรุงเทพฯ - สีค้ิว 210 

20 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น 444 29 กรุงเทพฯ - ปากชม 650 

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น(รถด่วน) 444   ช่วงกรุงเทพฯ - เลย 560 

ช่วงกรุงเทพฯ - มัญจาคีรี - ขอนแก่น 473   ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแพ 432 

21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 256   ช่วงกรุงเทพฯ - เลย - ท่าลี ่ 606 

กรุงเทพฯ(บรมราชชนนี) - นครราชสีมา 256   ช่วงกรุงเทพฯ - ผาขาว - เลย 601 

ช่วงกรุงเทพฯ - ปากช่อง 170   ช่วงกรุงเทพฯ - เชียงคาน 609 

ช่วงกรุงเทพ - ปักธงชัย 252   ช่วงกรุงเทพฯ - คอนสวรรค์ - ภูเขยีว 429 

ช่วงกรุงเทพฯ - แก่งคอย 123   ช่วงกรุงเทพฯ - ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ 435 

ช่วงกรุงเทพฯ - มวกเหล็ก 147   ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแพ - ภูผาม่าน 461 

22 กรุงเทพฯ - อุดรธาน ี 561   ช่วงกรุงเทพฯ - ภูกระดึง - เลย 560 

กรุงเทพฯ - อุดรธานี(รถด่วน) 561   ช่วงกรุงเทพฯ - นาด้วง 594 

23 กรุงเทพฯ - หนองคาย 614   ช่วงกรุงเทพฯ - ภูหลวง 567 

24 กรุงเทพฯ - ดอนตาล 678 30 กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ ์ 513 

ช่วงกรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด 509 31 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ 428 

ช่วงกรุงเทพฯ - เลิงนกทา 628   ช่วงกรุงเทพฯ - กาบเชิง 464 

ช่วงกรุงเทพฯ - อาจสามารถ 585   ช่วงกรุงเทพฯ - โชคชัย 262 

ช่วงกรุงเทพฯ - เมืองสรวง 563   ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบุญมาก 290 

ช่วงกรุงเทพฯ - จตุรพักต์พิมาน 545 32 กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 388 

ช่วงกรุงเทพฯ - นาเชือก 462 
  ช่วงกรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์พนม

รุ้ง 
360 

ช่วงกรุงเทพฯ - เมยวด ี 581 33 กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง 784 

25 กรุงเทพฯ - อุบลราชธาน ี 679   ช่วงกรุงเทพฯ - วานรนิวาส 690 

ช่วงกรุงเทพฯ- ม่วงสามสิบ 661 34 กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง 809 

26 กรุงเทพฯ - นครพนม 727 79 กรุงเทพฯ - กุมภวาปี - บึงกาฬ 758 

ช่วงกรุงเทพฯ- ศรีสงคราม 703 86 กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม 692 
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 ภาคผนวก ก.-5  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
97 กรุงเทพฯ - พังโคน 668 936 ช่วงกรุงเทพฯ - จักราช 297 

กรุงเทพฯ - สวา่งแดนดิน - บ้านมว่ง 699 937 กรุงเทพฯ - จักราช - สนม 485 

98 กรุงเทพฯ - อุบลราชธาน ี(ข) 649   กรุงเทพฯ - จักราช - สุรินทร์ 436 

926 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ 547 938 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น - เลย 653 

927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร 671   กรุงเทพฯ - บัวใหญ่ - เลย 661 

  ช่วงกรุงเทพฯ - กุฉินารายณ์ 586   ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแพ 525 

  ช่วงกรุงเทพฯ - นาคู 620   ช่วงกรุงเทพฯ - บัวใหญ ่ 355 

  ช่วงกรุงเทพฯ - ร่องค า - กุฉินารายณ์ 608 939 กรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสยั  493 

  ช่วงกรุงเทพฯ - ร่องค า - มุกดาหาร 693 940 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ 528 

928 กรุงเทพฯ - เกษตรวิสัย - มุกดาหาร 668 941 กรุงเทพฯ - พิมาย- พนมไพร 527 

  ช่วงกรุงเทพฯ - อ านาจเจริญ 577 942 กรุงเทพฯ - จักราช - ยางชุมน้อย 567 

929 กรุงเทพฯ - อ านาจเจริญ - โพธิ์ไทร 684   กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ 536 

  ช่วงกรุงเทพฯ - เขมราฐ 649 943 กรุงเทพฯ - บุ่งคล้า 795 

  ช่วงกรุงเทพฯ - กุดข้าวปุูน 624   ช่วงกรุงเทพฯ - บึงกาฬ 750 

  ช่วงกรุงเทพฯ - ชานุมาน 657 944 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธาน ี 614 

  ช่วงกรุงเทพฯ - อ านาจเจริญ 577   กรุงเทพฯ - รัตนบุรี  491 

930 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม 817   ช่วงกรุงเทพฯ - สนม - บึงบูรพ์ 533 

931 กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธาน ี 624 945 กรุงเทพฯ - ราษีไศล 532 

  ช่วงกรุงเทพฯ - มหาชนะชัย - ยางชุม
น้อย 

572 
946 กรุงเทพฯ - อุบลราชธาน ี- มุกดาหาร 814 

  ช่วงกรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - ม่วง
สามสิบ 

606 947 กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - อุบลราชธาน ี 601 

932 กรุงเทพฯ - แกด า 493   ช่วงกรุงเทพฯ - วังหิน 542 

  ช่วงกรุงเทพฯ - มหาสารคาม 469 955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม 707 

933 กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่ 646   ช่วงกรุงฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร 688 

  ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าบ่อ 631 968 กรุงเทพฯ - ยโสธร 522 

934 กรุงเทพฯ - พนมไพร 507 9903 กรุงเทพฯ - เทพสถิต - ชัยภูม ิ 353 

935 กรุงเทพฯ - โพนทราย 501   ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัวระเหว 314 

  กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ  472   ช่วงกรุงเทพฯ - เทพสถิต 244 

  ช่วงกรุงเทพฯ - เกษตรวิสัย  444 9913 กรุงเทพฯ - นาเชือก - ร้อยเอ็ด 516 

  ช่วงกรุงเทพฯ - วาปีปทุม 445   ช่วงกรุงเทพฯ - นาเชือก 429 

 936 กรุงเทพฯ - จักราช - บุรีรัมย์ 384 

  ช่วงกรุงเทพฯ - หนองหงส์ - บุรีรัมย์ 401 

ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-6  
 

ตารางที่ ก-3 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคตะวันออก 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

35 กรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพุด - ระยอง  
186 

46 กรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพุด (ส าหรับรถ
จัดระเบียบ) 

198 

  ช่วงกรุงเทพฯ - บูรพาวิถ ี- ระยอง 182 48 กรุงเทพฯ - เมืองพัทยา 141 

  ช่วงกรุงเทพฯ - ระยอง    
182 

  กรุงเทพฯ - เมืองพัทยา (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 

141 

  
ช่วงกรุงเทพฯ - ระยอง  และรถด่วน  182 

  ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - เมืองพัทยา 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

141 

  กรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพุด - ระยอง (ส าหรับ
รถจัดระเบียบ) 

186 
  ช่วงกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) - เมืองพัทยา 

(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 
141 

  ช่วงกรุงเทพฯ - นิคมพัฒนา (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 

160 
  ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บูรพาวิถ ี- 

เมืองพัทยา  (ส าหรับจัดระเบียบ) 
141 

  ตัดช่วงกรุงเทพฯ - แยกมาบข่า - ระยอง 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

170 
  ช่วงกรุงเทพฯ(จตุจักร)-บูรพาวิถ-ีชลบุรี 

(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 
80 

  ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ปลวกแดง (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 

140 
49 

กรุงเทพฯ - บางแสน 97 

  
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - สยามอีสเทอร์นฯ (ส าหรับ
รถจัดระเบียบ) 

125 
  ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอก

มัย) - บูรพาวิถ ี-มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

97 

  ตัดช่วงกรุงเทพฯ - วัดหว้ยปราบ (ส าหรบัรถ
จัดระเบียบ) 

121 
50 

กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ก) 93 

36 กรุงเทพฯ - สัตหีบ 161 51 กรุงเทพฯ - บ้านบึง 94 

  
กรุงเทพฯ - สัตหีบ (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 161 

 ช่วงกรุงเทพฯ(จตุจักร) - บ้านบึง(ส าหรับ
รถจัดระเบียบ) 

94 

37 กรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข) 104 52 กรุงเทพฯ - กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 125 

  กรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข) (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 

104 
 ช่วงกรุงเทพฯ - พนัสนิคม 104 

38 กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ข) 80 53 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ก) 100 

39 กรุงเทพฯ - บางคล้า (ข) 111 54 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ค) 78 

40 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ข) 87 55 กรุงเทพฯ - บางคล้า (ก) 88 

41 กรุงเทพฯ - ตราด (ก) 387 56 กรุงเทพฯ - พนมสารคาม 122 

42 
กรุงเทพฯ - จันทบุร ี(ก) 309 

 ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - บางปะกง – 
พนมสารคาม 

108 

43 กรุงเทพฯ - แกลง 254 57 กรุงเทพฯ - ระยอง (ค) 236 

44 กรุงเทพฯ - ประแสร ์ 265 

45 กรุงเทพฯ - บ้านค่าย 217 

46 กรุงเทพฯ - ระยอง (ก) 206 
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 ภาคผนวก ก.-7  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

58 กรุงเทพฯ - นครนายก 137 921 ตัดช่วงกรุงเทพฯ - สระแกว้ 269 

 ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - นครนายก 112  
ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ – ตลาดโรงเกลือ 
 (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

275 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - นครนายก  
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

112  
ช่วงกรุงเทพฯ-ปราจีนบุร-ีประจันตคาม  
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

154 

 
ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร)-บ้านนา(ทางด่วน) 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

96  
ช่วงกรุงเทพฯ-กบินทร์บุร-ีบ้านโคกอุดม  
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

186 

59 กรุงเทพฯ - ปราจีนบุร ี 168  
ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - กบินทร์บุรี  
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

174 

60 กรุงเทพฯ - ตลาดโรงเกลือ 305  
ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปักธงชัย  
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

284 

 ตัดช่วงกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ 299  กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ 199 

907 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ง) 74  
กรุงเทพฯ - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(เขาชะโงก) 

107 

914 กรุงเทพฯ - จันทบุร ี(ค) 239 948 ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักรฯ) - น้ าตกนางรอง 124 

 ช่วงกรุงเทพฯ - มอเตอร์เวย์ - จันทบุร ี 239 967 
ช่วงกรุงเทพฯ - เขื่อนขุนด่านปราการชล 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

118 

915 กรุงเทพฯ - บ้านค่าย - บ้านแหลมแม่พมิพ์ 223  กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง 115 

 ตัดช่วงกรุงเทพฯ - บ้านเพ 223  กรุงเทพฯ (จตุจักร) - ชลบุรี (ค)  85 

 ช่วงกรุงเทพฯ - บ่อวิน - บ้านเพ 204 970 
ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - มอเตอร์เวย์ - ชลบุร ี
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

81 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - มอเตอร์เวย์ – บ้านเพ 
 (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

128 9904 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - ชลบุรี (ค)  85 

916 กรุงเทพฯ - แกลง - บ้านแหลมแม่พิมพ ์ 201  
ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - มอเตอร์เวย์ - ชลบุรี 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

81 

 
ช่วงกรุงเทพฯ - แกลง (ส าหรับรถจัด 
ระเบียบ) 

184 9905 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - เมืองพัทยา (ข)  147 

917 กรุงเทพฯ - ตราด (ค) 317  
แยกชว่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - เมืองพัทยา 

150 

 ช่วงกรุงเทพฯ - แหลมงอบ 331  
ช่วงกรุงเทพฯ(จตุจักร)-ศรีราชา-เมืองพัทยา
(ส าหรับรถจัดระเบียบ)  

147 

920 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปราจีนบุร ี 138 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - นิคมอุตสาหกรรม
บ่อวิน (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

118 

921 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ 275 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ์(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

104 

 ตัดช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ 269 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - มอเตอร์เวย์ - 
เมืองพัทยา (ส าหรับรถจัดระเบียบ)  

143 
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 ภาคผนวก ก.-8  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

9906 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - บ้านฉาง - ระยอง  194 9916 
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - วังน้ าเย็น - คลอง
หาด (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

245 

 ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ระยอง 182 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - นิคม
อุตสาหกรรม 304  

150 

 
ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บ้านมาบตาพดุ -
ระยอง 

186 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - บ้าน
คลองร้ัง (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

153 

 
ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บ้านมาบตาพดุ 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ)     

177 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - บ้าน
ท่าตูม (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

157 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - มอเตอร์เวย์ - 
ระยอง (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

182 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - กบินทร์บุรี 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

166 

9907 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - จันทบุรี (ง)  249 9920 
กรุงเทพฯ - บ้านสร้าง - ปราจีนบุรี (ส าหรับรถ
จัดระเบียบ) 

145 

 
กรุงเทพฯ (จตุจักร) - สอยดาว (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 

278 
 

กรุงเทพฯ (เอกมัย) - เขาหินซ้อน - สระแก้ว 203 

 
กรุงเทพฯ (จตุจักร) - แกลง - จันทบุรี (ส าหรับ
รถจัดระเบียบ) 

245 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - กบินทร์บุรี - อรัญ
ประเทศ (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

261 

9908 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - ตราด (ง)  327 
 

ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - วัฒนานคร - ตลาด
โรงเกลือ (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

246 

9909 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - แหลมฉบัง (ข)  120  
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - วังน้ าเย็น - คลอง
หาด (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

245 

 
กรุงเทพฯ (จตุจักร) - อ่าวอุดม (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 

126  
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - นิคม
อุตสาหกรรม 304  

150 

9910 กรุงเทพฯ (จตุจักร) - บางคล้า (ค) 96  
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - บ้าน
คลองร้ัง (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

153 

 
กรุงเทพฯ (จตุจักร) - ฉะเชิงเทรา (ส าหรับรถ
จัดระเบียบ) 

83  
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - บ้าน
ท่าตูม (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

157 

9916 
กรุงเทพฯ (เอกมัย) - เขาหินซ้อน - ตลาดโรง
เกลือ 

258  
ตัดช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - กบินทร์บุรี 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

166 

 กรุงเทพฯ (เอกมัย) - เขาหินซ้อน - สระแก้ว 203  
กรุงเทพฯ - บ้านสร้าง - ปราจีนบุรี (ส าหรับรถ
จัดระเบียบ) 

145 

 
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - กบินทร์บุรี - อรัญ
ประเทศ (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 

261 

 
ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - วัฒนานคร - ตลาด
โรงเกลือ (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 

246 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-9  
 

ตารางที่ ก-4 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคตะวันตก 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

68 กรุงเทพฯ - วัดไผ่โรงวัว - สองพี่น้อง 95 954 กรุงเทพฯ - อา่งทอง - ท่าช้าง 176 

69 กรุงเทพฯ - บางบวัทอง - ด่านชา้ง 193 966 กรุงเทพฯ - โรงเรียนการบินก าแพงแสน 102 

 
แยกช่วงกรุงเทพฯ - สามชุก - เดิมบางนางบวช 196 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - บางเลน 66 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - สามชุก 183 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ม.เกษตรศาสตร์ 90 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - บ.หนองอพีัง 177 971 กรุงเทพฯ - ชะอ า 175 

70 กรุงเทพฯ - ปราณบุรี 247 
 

แยกชว่งกรุงเทพฯ - แก่งกระจาน 189 

71 กรุงเทพฯ - หวัหิน  222 972 กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ค) 119 

72 กรุงเทพฯ - ท่ายาง 152 973 กรุงเทพฯ - สงขลา 1,004 

73 กรุงเทพฯ - เพชรบุร ี 156 974 กรุงเทพฯ - บางบวัทอง - สุพรรณบุรี 102 

74 กรุงเทพฯ - บ้านแหลม 152 
 

แยกชว่งกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - อู่ทอง 128 

76 กรุงเทพฯ - ราชบุร ี 109 975 กรุงเทพฯ - บางบวัทอง - ท่าชา้ง 149 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - ราชบุรี 99 976 กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ข) 78 

77 กรุงเทพฯ - โพธาราม 85 
 

แยกชว่งกรุงเทพฯ - บ้านแพว้ 60 

78 กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ก) 127 977 กรุงเทพฯ - เพชรบุรี (ข) 135 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ด าเนินสะดวก 109 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - ปากท่อ 106 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ -พุทธมณฑลสมุทรสงคราม 117 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - สวนผึ้ง (บ.ชัฏปาุหวาย) 168 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ -พุทธมณฑล-ด าเนินสะดวก 99 978 กรุงเทพฯ - หวัหิน (ข) 201 

80 กรุงเทพฯ - สองพี่น้อง 112 979 กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ ์(ข) 292 

81 กรุงเทพฯ - กาญจนบุร ี 129 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - กยุบุรี  259 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุรี 119 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - สามร้อยยอด 245 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุรี 
- ลาดหญา้ 

131 994 กรุงเทพฯ - ด่านชา้ง - บ้านไร่ 226 

82 กรุงเทพฯ - บ้านโปุง 78 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ด่านช้าง 186 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - บ้านโปุง 68 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - เลาขวัญ 162 

83 กรุงเทพฯ - นครปฐม 56 996 กรุงเทพฯ - ด าเนินสะดวก 96 

88 กรุงเทพฯ - สุพรรณบุร ี 163 
 

ช่วงกรุงเทพฯ - อ าเภอบางคนที - ด าเนินสะดวก 102 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - อู่ทอง 134 997 กรุงเทพฯ - นครปฐม (ข) 46 

951 กรุงเทพฯ - อา่งทอง - สุพรรณบุรี 154 
 

แยกชว่งกรุงเทพฯ - นครชัยศรี 36 

952 กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค) 102 9915 กรุงเทพฯ - จอมบึง 126 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - วิเศษชัยชาญ 128 9918 กรุงเทพฯ - ด่านเจดยี์สามองค์ 384 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - เสนา  79 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - กาญจนบุร ี 149 

953 กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา 169 
 

แยกชว่งกรุงเทพฯ - หนองปรือ 205 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ - ท่าช้าง 149 

 
  

 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-10  
 

ตารางที่ ก-5 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 ภาคใต้ 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

61 กรุงเทพฯ - บ้านเขาต่อ - พังงา 783 986 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก 1,266 

62 กรุงเทพฯ - ขนอม 744 987 กรุงเทพฯ - เบตง 1,234 

63 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 891 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ยะลา 1,089 

64 กรุงเทพฯ - ระนอง 583 988 กรุงเทพฯ - สตูล 995 

65 กรุงเทพฯ - ชุมพร 489 989 กรุงเทพฯ - พัทลุง (ไม่รวมเข้า-ออก) 855 

66 กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย - บ้านมาบอ ามฤต 441 
 

กรุงเทพฯ - พัทลุง (เข้า-ออก อ าเภอพุนพิน) 890 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - บางสะพาน 367 990 กรุงเทพฯ - ชุมพร (ข) 468 

89 กรุงทพฯ - ละแม 563 991 กรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะสมุย 768 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - หลังสวน 540 

 
แยกชว่งกรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะพะงัน 778 

99 กรุงเทพฯ - พังงา 815 992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ 1,020 

949 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ข)  867 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - หาดใหญ ่ 954 

950 กรุงเทพฯ - กระบี่ (ค) 817 
 

แยกชว่งกรุงเทพฯ - ด่านนอก 1,014 

981 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนงั 841 993 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธาน ี 668 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช 805 995 กรุงเทพฯ - ตะกัว่ปาุ 757 

982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ ่(ข) 1,014 998 กรุงเทพฯ - เชียรใหญ ่ 860 

983 กรุงเทพฯ - กระบี่ (ข) 867 9912 กรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี ่ 847 

984 กรุงเทพฯ - สตูล (ข) 1,008 9914 กรุงเทพฯ - นาทว ี 1,013 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ตรัง 862 9917 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(ข) 1,227 

985 กรุงเทพฯ - ปราณบุรี (ข) 237 
 

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ปัตตานี 1,061 

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ค่ายธนะรัชต์ 224 

 
    

 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ม.ศิลปากร(ชะอ า) 207 

 
    

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-11  
 

ตารางที่ ก-6 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ภาคเหนือ 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

101 พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง (ผ่าน อ.ปุาโมก) 33 132 พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข) ผ่านล าปาง 405 

102 สระบุรี - ปราจีนบุร ี 90 
 

ช่วงเถิน - ลี ้ (ตู้และหรือสองแถว) 54 

103 ล าปาง - ลี ้ 85 133 พิษณุโลก - ล าปาง 328 

104 สระบุรี - ลพบุร ี 45 134 พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ผ่าน อ.ศรีสัชนาลยั) 164 

 
ช่วงลพบุรี - พระพุทธบาท 18 

 
แยกชว่งพิษณุโลก - ศรีนคร 112 

105 ลพบุรี - สิงห์บุร ี 32 135 พิษณุโลก - แพร่ (ผ่าน อ.ศรีสัชนาลัย) 243 

106 ลพบุรี - ตาคล ี 103 136 พิษณุโลก -  เพชรบูรณ์ 169 

107 แพร่ - เถิน 141 137 พิษณุโลก -  หล่มสัก 135 

 
ช่วงเถิน - บ.ปุาป๋วย  (สองแถว) 36 138 หล่มสัก - พัทยา - ระยอง 580 

 
ช่วงเถิน - บ.ปุาสัก    (สองแถว) 42 

 
ช่วงหล่มสัก - พัทยา 508 

 
ช่วงเถิน - บ.สองแคว (สองแถว) 46 

 
ช่วงหล่มสัก - ชลบุรี - ระยอง 578 

 
ช่วงเถิน - บ.ปุาคา     (สองแถว) 50 

 
ช่วงหล่มสัก - ลพบุร ี 282 

108 ลพบุรี - นครราชสีมา 193 
 

ช่วงเพชรบูรณ์ - สระบุรี 241 

109 ลพบุรี - เพชรบูรณ์ 238 
 

ช่วงเพชรบูรณ์ - ล านารายณ ์ 151 

110 ชัยนาท - สิงห์บุร ี 55 
 

ช่วงเพชรบูรณ์ - ลพบุร ี 238 

112 นครสวรรค์ - ชัยนาท (ผ่าน อ.มโนรมย์) 63 
 

ช่วงศรีเทพ - ลพบุร ี 114 

113 เชียงใหม่ - พะเยา - น่าน 348 
 

ช่วงศรีเทพ - สระบุรี 117 

114 นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร 121 139 ตะพานหิน - วิเชียรบุร ี 164 

115 นครสวรรค์ - ตาก 183 140 ตะพานหิน - หล่มสัก 146 

116 นครสวรรค์ - เขื่อนภูมิพล 245 142 แพร่ - สุโขทัย 185 

117 นครสวรรค์ - ล าปาง 373 143 เด่นชัย - เฉลิมพระเกียรติ (บา้นหว้ยโกน๋) 281 

118 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ (ก) (ผา่น ล าปาง)  475 
 

ช่วงเด่นชัย - น่าน 146 

119 นครสวรรค์ - คลองขลุง 81 144 แพร่ - เชียงราย 246 

120 นครสวรรค์ - พรานกระตา่ย 148 146 ล าปาง - พะเยา - เชียงราย 234 

121 นครสวรรค์ - นครราชสีมา (ผ่านชยันาท) 384 148 เชียงใหม่ - เชียงราย (ผ่าน อ.งาว) 337 

122 อ่างทอง - มหาราช 18 149 เชียงใหม่ - แม่สาย (ผ่าน อ.งาว) 399 

123 อ่างทอง - บ้านหันสัง 16 150 เชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองค า (ก) 408 

124 ตาก - เถิน 90 151 ปาย - บ้านวัดจันทร์ 53 

128 พิษณุโลก - แม่สอด - บ้านริมเมย 245 152 ล าปาง - เชียงใหม่ (ผ่านล าพูน) 108 

 
ช่วงพิษณุโลก - ตาก 138 155 พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข) 431 

 
ช่วงตาก - แม่สอด 100 

 
ช่วงสุโขทัย - เชียงใหม่ 373 

130 ก าแพงเพชร - สุโขทัย - อุตรดิตถ์ 188 156 หินกอง - นครหลวง 33 

 
ช่วงก าแพงเพชร - สุโขทัย 82 157 สิงห์บุร ี- อุทัยธาน ี 84 

131 สุโขทัย - พิษณุโลก 58 158 นครสวรรค์ - ตาคลี (ข) 68 
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 ภาคผนวก ก.-12  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

159 ลพบุรี - อ่างทอง (ข) (สายเอเซีย) 65 186 สุโขทัย - ศรีนคร - อุตรดิตถ์ 96 

161 สระบุรี - บ าเหน็จณรงค์ 173 187 พิษณุโลก - ชาติตระการ - อุตรดิตถ์ 229 

  ช่วงสระบุรี - ล านารายณ์ 90   ช่วงพิษณุโลก - ชาติตระการ 134 

162 สระบุรี - หล่มสัก (ข) 285   ช่วงพิษณุโลก - นครไทย 99 

163 เพชรบูรณ์ - พิจิตร 137   ช่วงพิษณุโลก - บ้านชัยนาม (สองแถว) 22 

164 พิจิตร - พิษณุโลก (ผ่าน อ.วังทอง) 75 188 ปทุมธานี - บางเลน 43 

166 เชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองค า (มีเง่ือนไขฤดูฝน) 265   ช่วงปทุมธานี - ประตูน้ าสิงหนาท (บัส/สองแถว) 23 

  ช่วงเชียงใหม่ - เชียงราย 194 189 พิจิตร - บ้านโคกสลุต - บางกระทุ่ม 32 

  ช่วงเชียงใหม่ - เชียงของ 331 190 วิเชียรบุรี - ท่าตะโก (บัส/สองแถว) 97 

  ช่วงเชียงใหม่ - เวียงปุาเปูา 103 191 อุทัยธาน ี- โกรกพระ (บัส/สองแถว) 22 

167 ล าปาง - เชียงราย (ผ่าน อ.วังเหนือ) 230 192 นครสวรรค์ - อุทัยธานี (ข) 47 

  ช่วงล าปาง - เวียงปุาเปูา 139 193 ก าแพงเพชร - พิษณุโลก 115 

  ช่วงเชียงราย - วังเหนือ 123   ช่วงบางระก า - บ้านรุ้งทอง      (สองแถว) 18 

168 นครสวรรค์ - แม่สอด 283   ช่วงบางระก า - บ้านทุ่งอ้ายโห ้ (สองแถว) 24 

169 เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง 427   ช่วงบางระก า - บ้านบึงกอก     (สองแถว) 15 

  ช่วงเชียงใหม่ - น่าน 338   ช่วงบางระก า - บ้านหนองตะเคียน  (สองแถว) 21 

  ช่วงเชียงใหม่ - แพร ่ 216   ช่วงบางระก า - บ้านบึงทับแรด (สองแถว) 33 

170 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 359   ช่วงบางระก า - บ้านดงอีบุก     (สองแถว)   49 

  ช่วงเชียงใหม่ - ขุนยวม 288 194 นครสวรรค์ - พิจิตร 114 

  ช่วงเชียงใหม่ - แม่สะเรียง 191   ช่วงบางกระทุ่ม - ทับคล้อ (รถจัดระเบียบ) 75 

171 พิษณุโลก - ทุ่งเสลี่ยม 133 195 เวียงปุาเปูา - พร้าว (บัส/สองแถว) 57 

173 พิษณุโลก - ชนแดน 124 196 แพร่ - อ.ปง  (บัส/สองแถว) 152 

174 สวรรคโลก - บ้านแมพ่ ุ 58   ช่วงแพร่ - บ้านนาหลวง  (สองแถว) 105 

  ช่วงสวรรคโลก - บ้านกลางดง 44   ช่วงแพร่ - บ้านปุาแดง    (สองแถว) 54 

  ช่วงสวรรคโลก - บ้านวัดโบสถ ์ 35   ช่วงแพร่ - บ้านดอนแกว้ (สองแถว) 86 

175 เชียงใหม่ - ขอนแก่น  779   ช่วงแพร่ - บ้านดอนชัย   (สองแถว) 87 

  ช่วงพิษณุโลก - ขอนแก่น 343   ช่วงแพร่ - บ้านแม่เต้น    (สองแถว) 91 

176 วิหารแดง - ชะอม 17   ช่วงแพร่ - เชียงม่วน       (สองแถว) 108 

177 อ่างทอง - ท่าช้าง - แสวงหา (ธรรมดาและสองแถว)  33 197 พะเยา - น่าน 188 

 ช่วงอ่างทอง - ท่าช้าง 25   ช่วงพะเยา - ปง 79 

  ช่วงโพธิ์ทอง - ท่าช้าง 15 198 เชียงใหม่ - พะเยา (มีเง่ือนไขฤดูฝน) 160 

179 สรรคบุรี - บ้านชัณสูตร 37 199 ลาดยาว - สว่างอารมรณ์ 22 

181 เชียงใหม่ - ล าพูน (ก)     27 200 พระพุทธบาท - อ่างทอง 58 

  ช่วงเชียงใหม่ (อาเขต) - ล าพูน   26 201 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา 215 

185 ก าแพงเพชร - พิจิตร - สากเหล็ก 114 202 มวกเหล็ก - ปากช่อง 29 
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 ภาคผนวก ก.-13  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

324 อ่างทอง - วัดพิกุลทอง (บัส/สองแถว) 32 605 วงกลมชัยนาท - สิงห์บุร ี 59 

  ช่วงอ่างทอง - วัดไชโย (บัส/สองแถว) 18   ช่วงสรรคบุรี - สิงห์บุร ี 38 

326 วิเศษชัยชาญ - ผักไห่ 18 606 สากเหล็ก - วังโปุง (บัส/สองแถว) 58 

338 รังสิต - โรงเรียนเชียงรากน้อย 24   ช่วงสากเหล็ก - บ้านชมพ ู(สองแถว) 37 

341 สระบุรี - จันทบุรี 339 607 ลพบุรี - บางปะหัน - พระนครศรีอยุธยา 66 

  ช่วงลพบุรี - ตลาดโรงเกลือ (รถจัดระเบยีบ)  270 608 นครสวรรค์ - ลานกระบอื 132 

  ช่วงอยุธยา - ตลาดโรงเกลือ (รถจัดระเบียบ) 261 609 สวรรคโลก - บ้านดารา    45 

  ช่วงสระบุรี - ตลาดโรงเกลือ 225   ช่วงสวรรคโลก - ศรีนคร        16 

  ช่วงจันทบุรี - กบินทร์บุรี 215   ช่วงสวรรคโลก-บ้านนครเดิฐ 34 

345 ปทุมธานี - อ.บางซ้าย 65   ช่วงสวรรคโลก - บ้านวังแร่    16 

349 รังสิต - เสนา 64 610 พิษณุโลก - ด่านซ้าย 145 

357 ไพศาลี - หนองม่วง   (บัส/สองแถว) 53 611 เชียงราย - น่าน (ผ่าน อ.เทิง) 271 

  ช่วงไพศาลี - บ้านตะคร้อ (บัส/สองแถว) 22 612 เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน (ผ่านปาย) 250 

  ช่วงบ้านตะคร้อ - หนองม่วง 37   ช่วงเชียงใหม่ - ปาย 137 

358 สระบุรี - พระนครศรีอยุธยา 67 613 พิษณุโลก - น่าน - ทุ่งช้าง 395 

368 รังสิต - พระนครศรีอยุธยา (รถตู้) 44   พิษณุโลก - น่าน  306 

601 ลพบุรี - วังม่วง (บัส/สองแถว) 68   ช่วงพิษณุโลก - แพร ่ 184 

602 แม่สอด - แม่สะเรียง (บัส/สองแถว) 221   ช่วงพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ 107 

  ช่วงแม่สอด - บ้านวังผา (สองแถว) 26 614 ล าปาง - แพร ่   108 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ระมาด (สองแถว) 38 615 นครสวรรค์ - พิษณุโลก  131 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่หละ    (สองแถว) 76   ช่วงพิษณุโลก - เก้าเล้ียว (จัดระเบียบ) 120 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ระมาดน้อย (สองแถว) 42 616 นครสวรรค์ - เพชรบูรณ์ 203 

  ช่วงแม่สอด - บ้านห้วยปูลิง  (สองแถว) 52 617 นครสวรรค์ - พิจิตร (ข) 114 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่สลิด   (สองแถว) 120   ช่วงพิจิตร - บ้านหนองโสน 50 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่เมย    (สองแถว) 145 618 พิจิตร - พิษณุโลก (ข) (ผา่น อ.สามง่าม) 67 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ระเมิง (สองแถว) 151 619 เชียงใหม่ - แม่สาย 256 

  ช่วงแม่สอด - บ้านเรกะติ     (สองแถว) 107 620 เชียงราย - ปง 142 

  ช่วงแม่สอด - บ้านหนองบัว (สองแถว) 114   ช่วงเชียงราย - เชียงค า 91 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ลอ     (สองแถว) 149 623 พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ค) 352 

  ช่วงแม่สอด - บ้านแม่อุส ุ    (สองแถว) 97 624 นครสวรรค์ - หนองฉาง 52 

  ช่วงแม่สอด - อ.ท่าสองยาง (สองแถว) 86   ช่วงนครสวรรค์ - โกรกพระ 18 

603 พระพุทธบาท-วังม่วง-ล านารายณ ์(บัส/สองแถว) 104 625 เชียงใหม่ - ลี ้ 138 

  ช่วงพระพุทธบาท - วังม่วง (บัส/สองแถว) 57   ช่วงล าพูน - ลี้ (สองแถว) 105 
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 ภาคผนวก ก.-14  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

626 นครสวรรค์ - ขาณุวรลักษบุรี 80 639 บ้านท่าตอน - บ้านแม่สลอง 46 

627 นครสวรรค์ - ตะพานหิน 86   ช่วงบ้านท่าตอน - บ้านกิว่สะไต 33 

  ช่วงนครสวรรค์ - บางมูลนาก  61 640 วิเชียรบุร ี- ล านารายณ ์ 60 

628 สิงห์บุร ี- ค่ายบางระจัน - แสวงหา 28   ช่วงวิเชียรบุร ี- ศรีเทพ 31 

629 บางมูลนาก - บึงสามพัน (บัส/สองแถว) 88 641 ลพบุรี - บ้านแพรก - อ่างทอง 45 

  ช่วงบางมูลนาก - บ้านดงขุย 54 642 ก าแพงเพชร - วังเจ้า - ตาก 68 

630 เพชรบูรณ์ - ล านารายณ ์ 172 643 พะเยา - ปุาแดด 46 

  ช่วงเพชรบูรณ์ - วิเชียรบุรี 103 644 พิษณุโลก - อุดรธาน ี 372 

  ช่วงเพชรบูรณ์ - บ้านซับบอน 82 646 นนทบุรี - เสนา 64 

  ช่วงวิเชียรบุร ี- ล านารายณ ์ 69   ช่วงเสนา - ตลาดรังสิต 50 

631 วิเชียรบุรี - บ้านหนองม่วง (บัส/สองแถว) 92 647 นครสวรรค์ - บ้านตาขีด - ขาณุวรลักษบุรี 60 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านโคกเจริญ (สองแถว) 29 648 สิงห์บุร ี- แสวงหา  (บัส/สองแถว) 28 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านสระเพลง (สองแถว) 24   ช่วงสิงห์บุรี - บ้านกระทุ่มลาย  (บัส/สองแถว) 28 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านชนแดน (สองแถว) 21 649 ตาคลี - บ้านหนองโพ 38 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านยางราก (สองแถว) 15 650 ตะพานหิน - บ้านวังกระดาษ 53 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านวังก าแพง (สองแถว) 12   ช่วงทับคล้อ - บ้านวังกระดาษ 36 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านร่องหอย (สองแถว) 7 651 นครราชสีมา - แม่สาย 902 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านหนองบวั (สองแถว) 22 652 ท่าตะโก - ซับสมอทอด 79 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านเนินถาวร  (สองแถว) 24 653 ลพบุรี - สุพรรณบุร ี 119 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านนาตะกรุด  (สองแถว) 20 654 สากเหล็ก - วังทรายพูน - วังโปุง 54 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านนาน้ าโครม  (สองแถว) 15   ช่วงสากเหล็ก-วังทรายพูน-บ้านวังยาง (สองแถว) 39 

  ช่วงบ้านกลาง - บ้านบึงนาจาน  (สองแถว) 9   ช่วงสากเหล็ก-วังทรายพูน-บ้านวังขวัญ (สองแถว) 34 

632 นครสวรรค์ - ซับสมอทอด 116 656 พิษณุโลก - ลานกระบือ - ตาก 154 

  ช่วงนครสวรรค์ - ท่าตะโก 50 657 นครสวรรค์ - สุโขทัย 203 

633 เชียงใหม่ - ขอนแก่น (ข) (ผา่น อ.เด่นชยั) 683 658 เชียงใหม่ - บ้านธ ิ (บัส/สองแถว) 25 

634 พิษณุโลก - พิชัย - อุตรดิตถ์ 122 659 เชียงใหม่ - ระยอง 990 

635 เชียงใหม่ - นครราชสีมา 779   เชียงใหม่ - ระยอง  (มอเตอร์เวย์) 922 

636 เชียงใหม่ - หนองคาย 765   เชียงใหม่ - ตาก - ระยอง  (มอเตอร์เวย)์ 915 

637 เชียงราย - ขอนแก่น 761   เชียงใหม่ - ตาก - พัทยา  (มอเตอร์เวย์) 841 

638 แม่สอด - ตราด 924   ตัดช่วงอุตรดิตถ ์- พิษณุโลก - พัทยา (มอเตอร์เวย์) 603 

  ช่วงพิษณุโลก - ตราด 748   ตัดช่วงพิษณุโลก - พัทยา (มอเตอร์เวย์)  496 

  ช่วงแม่สอด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 - พัทยา 645 660 ระยอง - แม่สาย  1130 

  ช่วงแม่สอด - ตลาดโรงเกลือ 761   ช่วงระยอง - ตาก - แม่สาย 1108 

  ช่วงแม่สอด - ระยอง 743   ช่วงระยอง - นครสวรรค์ - เชียงราย 1000 
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 ภาคผนวก ก.-15  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

660 ช่วงพัทยา - ตาก - เชียงราย (มอเตอร์เวย์) 972 687 ลานสัก - บ้านลาน 38 

 
ช่วงระยอง - พิษณุโลก - น่าน  876 688 วังน้อย - วัดราษ าร์เจริญ 19 

661 เชียงราย - นครพนม 1044   ช่วงวังน้อย - บ้านหนองโสน 17 

663 นครสวรรค์ - เชียงราย 561 689 เชียงใหม่ - บ้านต้นดู่ - บ้านธ ิ 28 

665 นครสวรรค์ - สลกบาตร - ลานกระบือ 159 690 พิษณุโลก - บางกระทุ่ม - พิจิตร 64 

  ช่วงนครสวรรค์ - บ.ทรายทองวัฒนา 99   ช่วงพิษณุโลก - บางกระทุ่ม  (สองแถว) 41 

  ช่วงนครสวรรค์ - บ.ถาวรวัฒนาใต้ 93 691 ลาดยาว - บ้านหนองสังข์ - บ้านสลกบาตร 42 

  ช่วงนครสวรรค์ - บึงสามัคคี  79   ช่วงลาดยาว - บ้านหนองสังข์ 24 

666 เชียงใหม่ - ฮอด - ทุ่งหัวช้าง 179 692 จอมทอง - ขุนยวม 166 

667 อินทร์บุร ี- ช่องแค 24 693 ก าแพงเพชร - วังเจ้า (ข) 39 

668 พิษณุโลก - กงไกรลาศ 37   ช่วงก าแพงเพชร - บ้านหนองแดน 59 

671 เชียงใหม่ - เชียงของ 337 694 นครสวรรค์ - น่าน 437 

  ช่วงเชียงใหม่ - เทิง 265   ช่วงนครสวรรค์ - อุตรดิตถ์ 238 

672 แม่สาย - พะเยา - แม่สอด 586 695 เชียงใหม่ - แจ้ห่ม 104 

  ช่วงเชียงใหม่ - แม่สอด 393 696 เชียงใหม่ - ล าพูน (ค) 38 

673 ผักไห่ - ปุาโมก 14 697 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - นวนคร 34 

674 สุโขทัย - บางระก า - พิษณุโลก 80   ช่วงวังน้อย - นวนคร 21 

675 เชียงราย - ฝาง 124 698 เชียงใหม่ - โรงวัว - หนองเกิด 48 

  ช่วงฝาง - แม่สรวย  (บัส/สองแถว) 74 699 นวนคร - บางบัวทอง 47 

  ช่วงฝาง - บ้านยางแดง  (บัส/สองแถว) 46 700 บางปะอิน - นวนคร 20 

676 แม่สาย - ฝาง 121 702 ปทุมธานี - บางไทร - วัดขุนจ่า 33 

677 เชียงราย - บ้านผาตั้ง 167   ช่วงปทุมธาน ี- วัดขุนจา่ 33 

679 เชียงราย - จุน 85   ช่วงปทุมธาน ี- ประตูน้ าไม้ตรา 18 

  ช่วงเชียงราย - ปุาแดด 51 871 เชียงใหม่ - หัวหิน 932 

680 ตลาดรังสิต - บางใหญ ่ 34 872 พิษณุโลก - ดอนสัก 1,137 

  ช่วงตลาดรังสิต-สะพานปทุมธานี2-บางใหญ่ 32 873 รังสิต - ผักไห ่ 79.5 

  ช่วงตลาดรังสิต - ราชพฤกษ์ - เดอะมอลลง์าม 37 874 เชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธาน ี 965 

681 พระนครศรีอยุธยา - ปุาโมก 25 875 เชียงใหม่ - กาญจนบุร ี 743 

  ช่วงอยุธยา - ประตูระบายน้ าบางกุ้ง  12 876 เชียงใหม่ - นครพนม 978 

682 หนองแค - ท่าเรือ 33   ช่วงเชียงใหม่ - บึงกาฬ 948 

683 เชียงใหม่ - ฮอด - ลี ้ 181 877 แม่สาย - ด่านนอก 1,888 

684 สุพรรณบุรี - ปุาโมก (บัส/สองแถว) 35 878 แม่สอด - ราชบุร ี 645 

  ช่วงสุพรรณบุรี - ผักไห่ (บัส/สองแถว) 33 879 พิษณุโลก - บางมูลนาก 129 

686 เชียงราย - เชียงค า 91 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-16  
 

ตารางที่ ก-7 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

141 นครราชสีมา -เพชรบูรณ์ 309 212 ท่าคันโท - บ.ค าใหญ่ - กระนวน 72 

203 ชัยภูมิ - บัวใหญ ่ 52   ช่วงบ้านค าใหญ ่- บ.หนองชุมแสง 10 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.หนองโดน 19   ช่วงบ.ค าใหญ่ - บ.หนองกบ 24 

  ช่วงบัวใหญ ่ - บ.หนองแวงท่าวัด 24   ช่วงบ.ค าใหญ่ - บ.หนองสามขา 35 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.หนองโคบาล 28   ช่วงบ.ค าใหญ่ - บ.นาอวน 47 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.ศาลาหนองขอน 23   ช่วงบ.ค าใหญ่ - บ.หนองบัวชุม 37 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.โนนทับญวน 30 213 ด่านขุนทด - บ.ค าปิง 29 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.มะขามเต้ีย 13   ช่วงด่านขุนทด - บ.เกาะลอย 28 

  ช่วงบัวใหญ ่- อ าเภอบ้านเหลื่อม 48   ช่วงด่านขุนทด - บ.ใหม่ชัยพฤกษ ์ 37 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.หนองพลวง 20 214 อุบลราชธาน ี- ชานุมาน 157 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.หนองกระทุ่ม 16 215 โนนสะอาด - บ.โนนสมบูรณ์ 17 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.โคกสะอาด 11 216 ขอนแก่น - หนองเรือ - แก้งคร้อ 95 

  ช่วงบัวใหญ ่- บ.ดงบัง 24   ตัดช่วงขอนแก่น - หนองเรือ 45 

  ตัดช่วงชัยภูม ิ- บ.แก่งขาม 25   ช่วงขอนแก่น - บ.โนนบ่อ 31 

204 ชัยภูมิ - นครราชสีมา 121   ช่วงขอนแก่น - บ.หนองคลอง 42 

205 ชัยภูม-ิหนองบัวระเหว-หล่มสัก 253   ช่วงขอนแก่น - บ.ดอนดู่ - บ.โคกงาม 45 

207 ด่านขุนทด - บ.หนองโสน 33   ช่วงหนองเรือ - บ.กอก 27 

  ตัดช่วงด่านขุนทด - บ.หนองบัวโคก 24   ช่วงขอนแก่น - บ.ดอนดู่ - บ.กอก 44 

  ช่วงด่านขุนทด - วัดบ้านไร่ 19   ช่วงขอนแก่น - บ.วังโพน 44 

  ช่วงด่านขุนทด - บ.หนองกก 30   ช่วงขอนแก่น - บ.กุดขอนแก่น 46 

  ช่วงด่านขุนทด - บ.เจริญผล 31   ช่วงขอนแก่น - บ.ฝาง -บ.บ้านโคกงาม 47 

  ช่วงด่านขุนทด - บ.แปรง - บ.หนองกราด 32   ช่วงขอนแก่น - บ.ฝาง - บ.ปุาหมอ้ 38 

  ช่วงด่านขุนทด - บ.โคกสุวรรณ 29 217 ขอนแก่น - เลย  209 

 ตัดช่วงด่านขุนทด - บ.หนองกระเทียมใต้ -บ.เจริญผล 30   ช่วงชุมแพ -บ.วังลาน 57 

208 นครราชสีมา - บ าเหน็จณรงค์ 88   ช่วงชุมแพ - บ.เปลือย 63 

209 กาฬสินธุ ์- โพธิ์ชยั 47   ตัดช่วงชุมแพ - บ.ผานกเค้า 45 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.คอนเรียบ 8 218 ขอนแก่น - ภูเขียว 101 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.เชียงเครือ 18   ตัดช่วงขอนแก่น - ชุมแพ 81 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.ดงน้อย 15 219 ขอนแก่น - มหาสารคาม- ร้อยเอ็ด 112 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.นามล 21   ตัดช่วงขอนแก่น - มหาสารคาม 72 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.ด่านแต ้ 28 220 อุดรธานี - เลย  144 

  ตัดช่วงกาฬสินธุ ์- บ.นาจ าปา 32   ตัดช่วงหนองบัวล าภ ู- บ.นาค าไฮ 20 

210 นครราชสีมา - ขอนแก่น 188   ตัดช่วงหนองบัวล าภ ู- นากลาง 29 

211 นครราชสีมา - อุดรธาน ี 305   ตัดช่วงหนองบัวล าภ ู- บ.เอราวัณ 56 
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 ภาคผนวก ก.-17  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

221 อุดรธานี - หนองคาย  53 232 ช่วงอ านาจเจริญ - บ.สวาง 65 

222 อุบลราชธาน ี- อ านาจเจริญ 77 233 อุดรธานี - ร้อยเอ็ด 272 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.ท่าลาด 17 234 อุบลราชธานี - หัวตะพาน 76 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.ดุมใหญ่ 25 235 อุดรธานี - อุบลราชธานี (ข) 434 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.ผักระย่า 12   ช่วงอุดรธานี - เรณูนคร - อุบลราชธานี 434 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.หนองแสง 14   ตัดช่วงอุดรธานี - มุกดาหาร  269 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.หนองยอ 31 237 สกลนคร - กาฬสินธุ์ 120 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.ทุ่งมณี 25 238 สกลนคร - มหาสารคาม 164 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.ดอนส้มปุอย 29   ช่วงมหาสารคาม - กุฉินารายณ์ 123 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.หนองหลัก 16 240 สกลนคร - ธาตุพนม 74 

  ช่วงม่วงสามสิบ - บ.จิกดู่ 30 241 สกลนคร - อุบลราชธานี 274 

  ตัดช่วงอ านาจเจริญ - บ.อ านาจ 21   ตัดช่วงสกลนคร - มุกดาหาร 109 

223 อุดรธานี - ศรีเชียงใหม่ 85 242 กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม 44 

224 อุดรธานี - นครพนม (ข) 373 243 อุดรธานี - โนนสัง 91 

  ตัดช่วงอุดรธาน ี- บ.แพง 272   ตัดช่วงบ.หนองวัวซอ - โนนสัง 66 

225 อุดรธานี - บึงกาฬ (ข) 236   ตัดช่วงอุดรธานี - หนองบัวล าภู 46 

  ช่วงอุดรธาน ี- บ.แพง 229   ช่วงหนองบัวล าภู - บ.ทรายงาม 27 

  ตัดช่วงบึงกาฬ - สามแยกพรเจริญ 46   ช่วงหนองบัวล าภู - บ.โนนสมบูรณ์ 25 

226 ขอนแก่น - อุดรธาน ี 117 245 บ้านไผ่ - วาปีปทุม 81 

227 อุดรธานี - บ้านไผ่  162   ตัดช่วงบ้านไผ่ - บรบือ 45 

228 อุบลราชธาน ี- พนา (ก) 62 246 อุดรธานี - น้ าโสม 110 

229 อุบลราชธาน ี- พนา (ข) 76   ช่วงอุดรธานี - บ.คลองเจริญ 101 

  ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.แมด 71   ช่วงอุดรธานี - กุดจับ 24 

  ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.ปลาค้าว 77   ช่วงอุดรธานี - บ.ตาลเรียน 42 

  ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.นาอุดม 79   ช่วงอุดรธานี - บ้านหนองกุง 39 

230 อุดรธานี - สกลนคร 160   ช่วงอุดรธานี - บ.ห้วยเชียง 35 

  ช่วงอุดรธาน ี- ศรีสงคราม 191   ช่วงอุดรธานี - บ.ปะโค 34 

  ตัดช่วงอุดรธาน ี- พังโคน 107   ช่วงอุดรธานี - บ.ดงธาตุ 34 

  ตัดช่วงอุดรธาน ี- สว่างแดนดิน 76   ช่วงอุดรธานี - บ.บ่อเงิน 37 

231 อุดรธานี - นครพนม 254   ช่วงอุดรธานี - บ.โนนธาตุ 44 

232 อุบลราชธาน ี- เขมราฐ 149 247 หนองบัวล าภู - น้ าโสม 107 

  ช่วงอ านาจเจริญ - บ.หนองมะแซว 21   ตัดช่วงหนองบัวล าภู - สุวรรณคูหา 55 

  ช่วงอ านาจเจริญ - บ.ปลาค้าว 29   ตัดช่วงสุวรรณคูหา - น้ าโสม 52 

  ช่วงอ านาจเจริญ - บ.ฆ้อง 44   ช่วงหนองบัวล าภู - บ.โนนสว่าง 18 

  ช่วงอ านาจเจริญ - บ.แสนสุข 52   ช่วงหนองบัวล าภู - บ.โชคชัย (เท่ียวไป) 72 
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 ภาคผนวก ก.-18  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

247 ช่วงหนองบัวล าภ ู- บ.โชคชัย (เท่ียวกลบั) 76 267 นครราชสีมา - ระยอง 382 

248 โนนสัง - บ.หนองวัวซอ 59   ช่วงนครราชสีมา - บ.อ่าวอุดม 331 

  ช่วงโนนสัง - บ.โสกก้านเหลือง - บ.หนองวัวซอ 50 268 อุดรธานี - อุบลราชธานี (ค) 399 

251 มหาสารคาม - อุบลราชธาน ี 210   ตัดช่วงขอนแก่น - อุบลราชธาน ี 282 

252 ร้อยเอ็ด - สุรินทร์ 148   ตัดช่วงยโสธร - ขอนแก่น 182 

253 ร้อยเอ็ด - อุบลราชธาน ี 170 269 ร้อยเอ็ด - ดอนตาล 183 

254 อุบลราชธาน ี- ค้อวัง 69   ช่วงหนองพอก - บ.ภูเขาทอง 23 

255 อุบลราชธาน ี- มุกดาหาร 165   ช่วงหนองพอก - บ.โนนหาด 30 

256 อุบลราชธาน ี- นครพนม 270   ตัดช่วงเลิงนกทา - ดอนตาล 50 

257 สุรินทร์ - ประโคนชัย 68   ช่วงเลิงนกทา - บ.ห้องแซง 20 

  ช่วงสุรินทร ์- บ.ตาเมียง 75 270 ขอนแก่น - บัวใหญ ่ 119 

  ช่วงปราสาท - โคกสะอาด 23 272 ขอนแก่น - บ้านแท่น - ภูเขียว 95 

  ช่วงปราสาท - บ.โคกโบสถ ์ 29   ตัดช่วงขอนแก่น - บ.แท่น 64 

  ตัดช่วงปราสาท - ประโคนชัย 39   ช่วงบ้านดอนโมง - บ.ดอนขิงแคง 32 

  ตัดช่วงปราสาท - บ.โคกกลาง 29 273 นครราชสีมา - บุรีรัมย์ 155 

258 ประโคนชัย - ปราสาท  39 274 นครราชสีมา - สุรินทร ์ 197 

  ช่วงประโคนชัย - บ.ศรีสมบูรณ์ 32 275 ร้อยเอ็ด - บุรีรัมย์ 144 

  ช่วงประโคนชัย - บ.ละเวี้ย - บ.สายโท 12 ใต้ 45   ช่วงร้อยเอ็ด - บ.ดงบัง - ปทุมรัตน์ 71 

  ช่วงประโคนชัย - บ.ทุ่งมน 33   ช่วงร้อยเอ็ด - บ.หนองกุง 37 

  ช่วงประโคนชัย - บ.ละลมเวง 22   ช่วงพยัคฆภูมพิิสัย - บ.ดงบัง - ปทุมรัตน์ 26 

260 ชัยภูมิ - ชุมแพ 101 276 ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ (ข) 46 

  ช่วงชุมแพ - บ.หนองคอนไทย 19   ช่วงร้อยเอ็ด - บ.นาเลา 59 

  ช่วงชุมแพ - บ.แก้ง 24   ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.บ่อ - ฆ้องชัย 38 

  ช่วงชุมแพ - บ.แท่น 37   ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.บ่อ - บ.ท่าเยีย่ม 36 

  ตัดช่วงชุมแพ -บ.หนองไร่ไก่ 11   ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.หนองต ุ 28 

  ตัดช่วงชุมแพ - บ.มูลกระบือ 17   ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.ท่าเพลิง 30 

  ตัดช่วงชุมแพ - ภูเขียว 20 277 กาฬสินธุ ์- กระนวน 71 

261 พล - พยัคฆภูมิพิสัย 81   ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.กระบาก 46 

  ช่วงพยัคฆภูมพิิสัย - บ.เม็กด า 16 278 ขอนแก่น - มุกดาหาร 239 

  ช่วงพยัคฆภูมพิิสัย - บ.แก่นท้าว 18   ช่วงขอนแก่น - ธาตพุนม 278 

  ช่วงพยัคฆภูมพิิสัย - บ.ส าโรง 20 279 อุบลราชธาน ี- ศรีสะเกษ 65 

262 นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม่ 390   ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.หนองแวง 30 

263 สุรินทร์ - บ.เมืองลีง - สตึก 73   ช่วงวารินช าราบ - บ.กุดชุม 14 

264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ ์ 75   ช่วงวารินช าราบ - บ.ตาติด 8 

265 นครราชสีมา - ชลบุร ี 288   ช่วงวารินช าราบ - บ.หนองกินเพล 16 
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 ภาคผนวก ก.-19  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

279 ช่วงวารินช าราบ - บ.โนนสวน 13 286 เลย - หล่มสัก  160 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.ท่างอย 17 287 สกลนคร - บ้านแพง 112 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.วังยาง 18   ตัดช่วงสกลนคร - นาหว้า 43 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.หนองกินปลา 17 288 หนองคาย - บ้านแพง 210 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.ทุ่งบอน 13   ตัดช่วงหนองคาย - พรเจริญ 131 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.ท่าลาด 18   ช่วงหนองคาย - บึงโขงหลง - บ.แพง 210 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.ถ่อน 19   ช่วงโพนพิสัย - บ.หนองควาย 24 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.บุ่ง 32   ช่วงโพนพิสัย - บ.ตูม 39 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.โนนจาน 8   ช่วงโพนพิสัย - บ.ปัก 44 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.โนนดั่ง 8   ช่วงโพนพิสัย - บ.ท่าหายโศก 37 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.หนองแกว้ 11   ช่วงหนองคาย - โพนพิสัย - บ.ดุง 100 

  ตัดช่วงศรีสะเกษ - บ.หนองเข็ง 11   ช่วงโพนพิสัย - บ.ค าชิ 40 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.หนองแวง 11   ตัดช่วงโพนพิสัย -โซ่พิสัย 51 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.พะแนง 38   ตัดช่วงโซ่พิสัย - สามแยกพรเจริญ 35 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.จาน 29 289 ขอนแก่น - อ านาจเจริญ 243 

  ตัดช่วงกันทรารมย ์- บ.ค าเนียม - บ.จาน 13   ตัดช่วงขอนแก่น - โพนทอง 132 

  ตัดช่วงวารินช าราบ - บ.ห้วยขะยุง 20 290 อุบลราชธาน ี- มุกดาหาร (ข)  209 

  ตัดช่วงกันทรารมย ์- บ.คร้อ - บ.จาน 19   ตัดช่วงอุบลราชธานี - ตระการพื้ชผล - เขมราฐ 106 

281 ขอนแก่น - สุรินทร ์ 277   ช่วงอุบลราชธาน ี- ตระการพืชผล - พนา 75 

  ตัดช่วงขอนแก่น - พยัคฆภูมพิิสัย 157   ช่วงอุบลราชธาน ี- กุดข้าวปุูน - บ.ขุมค า 98 

  ช่วงมหาสารคาม - บ.โคก 25   ช่วงเขมราฐ - บ.ขามปูอม 16 

  ตัดช่วงมหาสารคาม - บ.หนองบัว 26   ช่วงเขมราฐ - บ.กองโพน 14 

  ช่วงวาปีปทุม - บ้านหัวเรือ 17   ช่วงตระการพืชผล - บ.สองคอน - เขมราฐ 100 

  ช่วงวาปีปทุม - บ้านนาข่า 25   ช่วงเขมราฐ - บ.โนนขุมค า 18 

  ช่วงวาปีปทุม - นาดูน 24   ช่วงเขมราฐ - บ.พังเคน 19 

  ตัดช่วงนาดูน - พยัคฆภูมิพิสัย 28   ช่วงเขมราฐ - บ้านเจียด 25 

282 ขอนแก่น - อุบลราชธาน ี 325   ช่วงเขมราฐ - บ.อีเติ่ง 23 

283 บ้านไผ่ - แก้งคร้อ 64   ช่วงเขมราฐ - บ.โพธิ์ไทร 35 

  ตัดช่วงบ้านไผ่ - มัญจาคีรี 24   ช่วงตระการพืชผล - บ.โนนกุง 14 

  ตัดช่วงมัญจาคีรี - แก้งคร้อ 40 291 ศรีสะเกษ - ร้อยเอ็ด  173 

  ช่วงบ้านไผ่ - บ.หนองแปน 39   ตัดช่วงยโสธร - เสลภูมิ 38 

  ช่วงบ้านไผ่ - บ.หัวชา้ง - บ.หนองแปน 43 292 สุรินทร์ - ศรีสะเกษ 100 

  ช่วงมัญจาคีรี - บ.โนนส านัก 11 293 สุรินทร์ - ยโสธร 139 

  ช่วงบ้านไผ่ - บ.กุดหมากเห็บ 45   ช่วงท่าตูม - บ.โพนครก 12 

285 นครราชสีมา - อุบลราชธานี (ข) 416   ช่วงท่าตูม - บ.สะเอิง 19 
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 ภาคผนวก ก.-20  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

293 ช่วงท่าตูม - บ.ขี้เหล็ก 18 298  ช่วงพล - บ.หนองเม็ก 66 

  ช่วงท่าตูม - บ.สาหร่าย 21   ช่วงพล - บ.หนองแฮ 64 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.จานเตย 23   ช่วงหนองสองห้อง - บ.ห้วยแร ่ 22 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.ตาหยวก 24   ช่วงนาเชือก - บ.หนองเรือ 15 

  ตัดช่วงท่าตูม - สุวรรณภูม ิ 39   ช่วงนาเชือก - บ.ปุาขาว 15 

294 หนองคาย-บ.นาค าไฮ-หนองบัวล าภ ู 126   ช่วงนาเชือก - บ.หัวสระ 16 

295 ชุมแพ - ศรีบุญเรือง 54   ช่วงสามแยกบ.นาดูน -บ.ดงดวน 19 

  ช่วงชุมแพ - บ.หนองขี้ควาย 18 299 ขอนแก่น - คอนสาร - หล่มสัก 208 

  ช่วงชุมแพ - บ.หนองตาไก้ 30   ตัดช่วงขอนแก่น - คอนสาร 103 

  ช่วงชุมแพ - บ.โคกจักจั่น 25   ช่วงชุมแพ - บ.เปูา 54 

  ช่วงชุมแพ - บ.วังขอนยม 24   ช่วงชุมแพ - บ.หอย 10 

  ช่วงชุมแพ - บ.ล๊อกใหม ่ 40   ช่วงชุมแพ - บ.โคกม่วง 18 

  ช่วงชุมแพ - บ.ผาขาม 49   ช่วงชุมแพ - บ.หนองศาลา 20 

  ช่วงศรีบุญเรือง - บ.หินตลาด 22   ช่วงชุมแพ - บ.หนองเสาเล้า 25 

  ช่วงสีชมพู - บ.ท่าช้างน้อย 18   ช่วงชุมแพ - บ.โนนสะอาด 25 

  ช่วงสีชมพู - บ.ซ านกน้อย 23   ช่วงชุมแพ - บ.อาจสามารถ 27 

  ช่วงชุมแพ - บ.นาค าน้อย 18   ช่วงชุมแพ - บ.โนนฟันเรือ 30 

  ช่วงชุมแพ - บ.นาจาน 17   ช่วงชุมแพ - บ.น้ าหนาว 62 

  ช่วงศรีบุญเรือง - บ.วังลาน 36 340 นครราชสีมา - ตราด - แหลมงอบ 439 

  ช่วงชุมแพ - บ.โคกสูง - บ.โสกก้อง 15   ตัดช่วงนครราชสีมา - ตราด 420 

  ช่วงชุมแพ - บ.โคกสูง -บ.นาค าน้อย 18   ตัดช่วงนครราชสีมา - จันทบุรี 352 

  ช่วงชุมแพ - บ.ผาขาม - บ.ซ านกน้อย 67 501 ขอนแก่น - ท่าคันโท 105 

  ช่วงชุมแพ - บ.หนองไผ่ใต้ 3   ตัดช่วงขอนแก่น - กระนวน  64 

296 อุดรธานี - ค าตากล้า 170 502 นครราชสีมา - ยโสธร 264 

  ช่วงบ.ดุง - บ.โพธิ์ชัย 32   ตัดช่วงนครราชสีมา - พยัคฆภูมพิิสัย 148 

  ช่วงบ.ดุง - บ.ค าปลาผา 70   ตัดช่วงนครราชสีมา - ประทาย 96 

  ช่วงบ.ดุง - บ.บุญมี 28 503 อุบลราชธาน ี- เลิงนกทา 117 

  ช่วงบ.ดุง - บ.นาทม 31   ช่วงเลิงนกทา - บ.โคกเจริญ 20 

  ช่วงบ.ดุง - บ.ท่าช่วง 32   ช่วงเลิงนกทา - บ.ช่องเม็ก 27 

  ช่วงบ.ดุง - บ.เมืองไพร 22   ช่วงเลิงนกทา - บ.สมสะอาด 14 

  ช่วงบ.ดุง - บ.ม่วง 25   ช่วงอ านาจเจริญ - บ.หนองไฮ 36 

297 มหาสารคาม - โกสุมพิสัย - บ้านไผ ่ 80   ช่วงอ านาจเจริญ - บ.นาวัง 26 

298 อ าเภอพล - สามแยกบา้นนาดูน 91   ช่วงอ านาจเจริญ - บ.นาสีนวน 22 

  ช่วงพล - นาเชือก 60   ตัดช่วงอ านาจเจริญ - บ.นาผือ 14 
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 ภาคผนวก ก.-21  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทา
ง (กม.) 

504 อุบลราชธาน ี- มหาชนะชัย 96  511 ช่วงวารินช าราบ - บ.บอน 20 

  ตัดช่วงอุบลราชธาน ี- บ.กอก 53   ช่วงวารินช าราบ - บ.หนองเทา 22 

  ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.นาซาว 61   ช่วงวารินช าราบ - บ.หนองหัวงัว 27 

  ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.ราชมุณ ี 80   ช่วงวารินช าราบ - บ.เปือย 39 

  ช่วงอุบลราชธาน ี- บ.กลางใหญ่ 67   ช่วงวารินช าราบ - บ.อุบมุง 37 

505 อุบลราชธาน ี- ยโสธร 100   ช่วงวารินช าราบ - บ.โพนเมือง 25 

506 ยโสธร - อ านาจเจริญ  56   ช่วงวารินช าราบ - บ.ค าสว่าง 50 

  ช่วงอ านาจเจริญ - หัวตะพาน 38   ช่วงวารินช าราบ - บ.นาดี 46 

  ตัดช่วงอ านาจเจริญ - บ.นายม 14   ช่วงวารินช าราบ - บ.โนนดู่ 47 

  ช่วงอ านาจเจริญ - บ.นาหมอม้า 23   ช่วงวารินช าราบ - บ.โพนงาม 38 

507 หนองคาย - เลย 244   ช่วงวารินช าราบ - บ.โคกสว่าง 34 

  ตัดช่วงหนองคาย - ปากชม 154   ช่วงวารินช าราบ - บ.หนองบักโทน 52 

  ตัดช่วงศรีเชียงใหม่ - เลย 188   ช่วงวารินช าราบ - บ.โพธิ ์ 47 

  ช่วงท่าบ่อ - บ.ปากเจยีง 101 512 เดชอุดม - กันทรลักษ ์ 63 

  ตัดช่วงท่าบ่อ - สังคม 58 513 ชุมแพ - เขื่อนจุฬาภรณ์ 62 

  ตัดช่วงสังคม - ปากชม 56 514 บ้านไผ่ - นาเชือก 60 

508 ชัยภูมิ - พล 72   ตัดช่วงบ.ไผ่ - บ.หนองบัวรอง 44 

509 ขอนแก่น - ชัยภูม ิ 125   ช่วงบ.ไผ่ - บ.ห้วยแคน 31 

510 บุรีรัมย์ - ตาพระยา 173 515 อุดรธานี - โซ่พิสัย - บึงกาฬ 191 

  ช่วงนางรอง - บ.หนองกง 12   ตัดช่วงอุดรธาน ี- โซ่พิสัย 135 

  ช่วงนางรอง - บ.ช านิ 37   ช่วงอุดรธาน ี- บ.ยางซอง 35 

  ช่วงนางรอง - บ.ห้วย 19   ช่วงอุดรธาน ี- พิบูลรักษ ์ 52 

  ช่วงนางรอง - บ.หนองตะขบ 33   ช่วงอุดรธาน ี- บ.โคกสว่าง 50 

  ช่วงนางรอง - บ.ตะโก 39   ช่วงอุดรธาน ี- บ.เตาไห 52 

  ช่วงนางรอง - บ.เมืองยาง 36   ช่วงอุดรธาน ี- ปุาเปูาใหญ ่- บ.หนามแท่ง 109 

  ช่วงนางรอง - บ.กระโดน 34   ช่วงอุดรธาน ี- บ.สันติสุข - บ.เมืองไพร 99 

  ช่วงนางรอง - บ.โคกขาม 37   ช่วงบ.ดุง - บ.หม้อ 25 

511 อุบลราชธาน ี- กันทรลักษ์ 72   ช่วงบ.ดุง - บ.ทุ่งกว้างพัฒนา 28 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.กลาง 12   ช่วงบ.ดุง - บ.นามั่ง 23 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.โนนเมืองน้อย 19   ช่วงบ.ดุง - พิบูลรักษ ์ 34 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.ดอนพิกุล 24   ช่วงบ.ดุง - บ.สามแยกศรีชมภ ู 87 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.โนนโหนนน้อย 15   ช่วงบ.ดุง - บ.นาเพียง 32 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.โนนสูง 24 516 นางรอง - ชุมพวง 84 

 ช่วงวารินช าราบ - บ.โนนสมบูรณ์ 26   ช่วงล าปลายมาศ - บ.โกรกประดู่ 18 

  ช่วงวารินช าราบ - บ.ผ า 21   ช่วงล าปลายมาศ - บ.หนองม่วง 15 
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 ภาคผนวก ก.-22  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

516  ช่วงล าปลายมาศ - บ.ยาง 19 524 สุรินทร์ - สตึก 112 

  ช่วงล าปลายมาศ - บ.หัวสะพาน 25   ช่วงท่าตูม - บ.ปอหมัน 20 

  ช่วงล าปลายมาศ - บ.ก้านเหลือง 36   ช่วงท่าตูม - บ.ยางกระจับ 11 

  ช่วงล าปลายมาศ - บ.ปิดทอง 12   ช่วงท่าตูม - บ.หัวพ ี 16 

  ช่วงล าปลายมาศ - บ.หนองยาง 20   ช่วงท่าตูม - บ.เหล่า 23 

  ช่วงล าปลายมาศ - บ.สี่เหลี่ยม 44   ช่วงท่าตูม - บ.โพนม่วง 29 

517 นครราชสีมา - ล านารายณ์ 158   ตัดช่วงท่าตูม - บ.หนองเรือ  22 

518 เสลภูมิ - นาแก  183   ช่วงท่าตูม - บ.ไพรขลา 21 

  ตัดช่วงเสลภูมิ - กุฉินารายณ ์ 61   ช่วงท่าตูม - บ.ขันชัยทอง 25 

  ช่วงกุฉินารายณ ์- บ.แก่งนาง 45   ช่วงท่าตูม - บ.ยางบ่อภิรมย ์ 27 

  ช่วงโพนทอง - บ.โนนโพธิ ์- โพนทอง 46   ช่วงสตึก - บ.ทิพย์นวด 41 

519 พุทไธสง - บ้านไผ่ 86   ช่วงสตึก - ชุมพลบุร ี 22 

  ตัดช่วงพุทไธสง - บ.หนองบัวรอง 40   ช่วงสตึก - บ.ยางนกคู่  32 

  ช่วงนาโพธิ ์- บ.ดู ่ 10   ช่วงท่าตูม - สตึก - บ.ยางนกคู่ 92 

  ช่วงนาโพธิ ์- บ.ดอนดู่ 18   ช่วงท่าตูม - บ.แสนสี 32 

520 ล าปลายมาศ - หนองปรือ 109 526 ยโสธร - พนมไพร - สุวรรณภูม ิ 64 

  ช่วงหนองกี ่- ห้วยแถลง 43   ตัดช่วงยโสธร - พนมไพร 28 

  ช่วงหนองกี ่- บ.สระว่านพระยา 36   ตัดช่วงพนมไพร - สุวรรณภูมิ 36 

  ช่วงหนองกี ่- บ.กระสัง 6   ช่วงยโสธร - บ.คูฟูา 12 

  
ช่วงหนองกี่ - บ.หัวท านบ - บ.สระว่าน
พระยา 

24 
  

ช่วงยโสธร - บ.ท่าลาด 12 

522 บุรีรัมย์ - จันทบุร ี 441   ช่วงพนมไพร - บ.หัวนา 20 

  ตัดช่วงบุรีรัมย์ - อรัญประเทศ 223   ช่วงพนมไพร - บ.หนองจาน 24 

  ตัดช่วงอรัญประเทศ - จันทบุรี 218   ช่วงพนมไพร - บ.หนองคูณ 22 

  ตัดช่วงระยอง - ตลาดโรงเกลือ 289   ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.ห้างหว้า 16 

523 ศรีสะเกษ - น้ ายืน 118   ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.ตาเณร 15 

  ตัดช่วงศรีสะเกษ - กันทรลักษ ์ 62 527 อุดรธานี - บ.ถิ่น - โพนพิสยั 99 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.จาน 38   ตัดช่วงอุดรธาน ี- เพ็ญ 43 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.เขิน 47   ตัดชวงอุดรธาน ี- สร้างคอม 68 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.กราม 58   ตัดช่วงอุดรธาน ี- บ.เชียงดา 77 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.ตูม - บ.ไพรงาม 66   ช่วงอุดรธาน ี- บ.ถิ่น - เพ็ญ - บ.หนองบอ่ 67 

  ช่วงศรีสะเกษ - บ.โพนแดง 22   ช่วงอุดรธาน ี- บ.ด่าน - บ.ธาตุ - บ.ยามกา 46 

 ตัดช่วงศรีสะเกษ - บ.ทุ่ม - บ.หนองจิก 20 529 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชัย 88 
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 ภาคผนวก ก.-23  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

530 บ้านผือ - ศรีเชียงใหม่ 55 536 ช่วงเดชอุดม - บ.นาห่อม 32 

  ช่วงบ้านผือ - บ.ลาดหอค า 50  ตัดช่วงกันทรลักษ ์- บ.นารังกา 22 

531 ปากช่อง - บ้านซับสนุ่น - ล านารายณ ์ 83 538 พันดอน - ห้วยเม็ก 101 

  ช่วงปากช่อง - บ.ล าทองหลาง 17   ตัดช่วงกุมภวาป ี- หนองกุงศรี 79 

  ตัดช่วงปากช่อง - บ.โปุงเกตุ 32   ช่วงท่าคันโท - วังสามหมอ 34 

  ตัดช่วงปากช่อง - บ.ซับสนุ่น 26   ตัดช่วงกุมภวาปี - บ.ดอนสวรรค์ - หนองกุงศรี 94 

  ตัดช่วงปากช่อง - บ.หนองผักหนอก 18   ตัดช่วงกุมภวาปี - บ.ดอนสวรรค์ - บ.ห้วยยางดง 82 

532 อุดรธานี - ชุมแพ 133   ตัดช่วงวังสามหมอ - บ.ดอนสวรรค์ - หนองกุงศร ี 50 

534 ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น - อุดรธาน ี 229 540 สกลนคร - วังสามหมอ 126 

  ตัดช่วงร้อยเอ็ด - ขอนแก่น 112   ช่วงวังสามหมอ - บ.ผาสุข 44 

  ตัดช่วงมหาสารคาม - ขอนแก่น 72   ตัดช่วงพังโคน - วังสามหมอ 72 

534 ช่วงมหาสารคาม - บ.ท่าขอนยาง - ขอนแก่น 68   ตัดช่วงพังโคน - บ.ตาดภูวง 34 

  ช่วงมหาสารคาม - บ.หนองหวา้ 24   ตัดช่วงพังโคน - วาริชภูม ิ 16 

  ช่วงขอนแก่น - บ.ค าใหญ ่ 64 543 สกลนคร - เซกา 107 

  ช่วงขอนแก่น - โกสุมพิสยั 50   ช่วงสกลนคร - ค าตากล้า 111 

  ช่วงขอนแก่น - บ.หนองผือ - โกสุมพิสัย 58   ช่วงสกลนคร - พรรณานิคม - เซกา  124 

  ตัดช่วงขอนแก่น - เชียงยืน 29   ตัดช่วงสกลนคร - บ.ท่าก้อน 101 

535 สกลนคร - เรณูนคร - ธาตุพนม 93   ตัดช่วงสกลนคร - อากาศอ านวย 75 

  ตัดช่วงสกลนคร - เรณูนคร 76 544 สกลนคร - กุฉินารายณ์ 102 

  ช่วงสกลนคร - บ.เหล่าโพนค้อ 32   ช่วงสกลนคร - บ.หลุบเลา 55 

  ช่วงสกลนคร - บ.โพนทอง 27   ตัดช่วงสกลนคร - บ.นาคู 68 

  ช่วงสกลนคร - บ.เต่างอย 25   ตัดช่วงสกลนคร - เขาวง 78 

  ช่วงสกลนคร - บ.ด่านม่วงค า 32   ตัดช่วงเขาวง - กุฉินารายณ ์ 24 

  ช่วงสกลนคร - บ.คูสนาม 8 545 แก้งคร้อ - หนองเรือ 50 

  ตัดช่วงสกลนคร - นาแก 49   ช่วงแก้งคร้อ - บ.หนองดินด า - บ.ดอนขิงแดง 48 

  ตัดช่วงสกลนคร - บ.หนองเหียน 33   ช่วงแก้งคร้อ - บ.ซ ามูลนาค 4 

536 เดชอุดม - นาห่อม - กันทรลักษ ์ 65   ช่วงแก้งคร้อ - บ.โคกไพรวัน 12 

  ช่วงกันทรลักษ ์- บ.ทุ่งขนวน 23   ช่วงแก้งคร้อ - บ.โคกสูง 13 

  ช่วงกันทรลักษ ์- บ.โนนเรือ 25   ช่วงแก้งคร้อ - บ.หนองพอก 27 

  ช่วงกันทรลักษ ์- บ.โนนงาม 28   ช่วงแก้งคร้อ - บ.หนองศาลา 25 

  ช่วงกันทรลักษ ์- บ.หินกอง - บ.โนนงาม 34   ช่วงแก้งคร้อ - บ.ปุาชาด 22 
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 ภาคผนวก ก.-24  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

536 ช่วงแก้งคร้อ - บ.ดอน 34 555 นครพนม - มุกดาหาร 105 

  ช่วงแก้งคร้อ - บ.แท่น 42 556 มุกดาหาร - นาแก 65 

546 ขอนแก่น -มหาสารคาม - มุกดาหาร 274   ตัดช่วงมุกดาหาร - ดงหลวง 40 

  ตัดช่วงมหาสารคาม - มุกดาหาร 202 557 เชียงยืน - หนองกุงศร ี 49 

547 สุวรรณภูมิ - ราษีไศล 53   ช่วงเชียงยืน - บ.ผ า - ห้วยเม็ก  36 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.ดอนยาง 11   ตัดช่วงเชียงยืน - ห้วยเม็ก  38 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.จาน 16 559 สกลนคร - โซ่พิสัย 158 

  ตัดช่วงสุวรรณภูมิ - บ.ดอนโมง 17   ตัดช่วงสกลนคร - บ.ม่วง 119 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.ตาเณร 22   ช่วงพังโคน - อากาศอ านวย 62 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - บ.สามขา 28   ช่วงพังโคน - วานรนิวาส 28 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - โพนทราย - บ.สามขา 33   ช่วงพังโคน - บ.ม่วง 65 

  ตัดช่วงสุวรรณภูมิ - ราษีไศล 53   ช่วงวานรนิวาส - บ.ม่วง 37 

  ช่วงสุวรรณภูมิ - โพนทราย 29 560 นครพนม - กุสุมาลย ์ 68 

  ตัดช่วงโพนทราย - ราษีไศล 24   ตัดช่วงท่าอุเทน - กุสุมาลย ์ 46 

549 พังโคน - ศรีสงคราม 85   ตัดช่วงนครพนม - บ.โพนจาน 52 

550 ร้อยเอ็ด - เมืองสรวง - สุรินทร์ 142 561 ปรางค์กู่ - ส าโรงทาบ 28 

551 มัญจาคีรี - ภูเขียว 66   ช่วงส าโรงทาบ - บ.แก่นเมธ ี 14 

  ช่วงมัญจาคีรี - บ.หินแตก 17   ช่วงปรางค์กู่ - บ.กะด ึ 16 

  ช่วงมัญจาคีรี - บ.หวายหลึม 9 562 อุดรธานี - กาฬสินธุ ์ 181 

552 ขอนแก่น-บ.ดอนโมง-คอนสวรรค์ 113   ช่วงอุดรธาน ี- บ.คอนสวรรค์ - กาฬสินธุ์ 196 

  ตัดช่วงขอนแก่น - บ.หนองสองห้อง 64 563 นครราชสีมา -ห้วยแถลง -สุรินทร์ 180 

  ช่วงบ.ดอนโมง - บ.หนองปลาปึ่ง - คอนสวรรค์ 84   ตัดช่วงนครราชสีมา - บุรีรัมย์  128 

  ตัดช่วงบ.ดอนโมง - บ.เม็ง 19   ตัดช่วงนครราชสีมา - จักราช 41 

  ช่วงบ.ดอนโมง - บ.หนองคลอง 23   ตัดช่วงนครราชสีมา - ห้วยแถลง 69 

  ช่วงบ.ดอนโมง - มัญจาคีร ี 52 564 ล าปลายมาศ - ชุมพวง 56 

  ช่วงขอนแก่น - บ้านมว่ง 21   ตัดช่วงล าปลายมาศ - บ.โคกตอง 47 

  ช่วงขอนแก่น - บ.หนองแปน 37 566 ขอนแก่น - นครสวรรค์ 392 

  ช่วงขอนแก่น - บ.หนองแวง 44   ตัดช่วงชัยภูม ิ- นครสวรรค์ 253 

553 มัญจาคีรี - คอนสวรรค์ 45 568 เอราวัณ - หนองหิน 46 

  ช่วงมัญจาคีรี - บ.โนนงาม 14 570 นครราชสีมา - บ้านแพง 543 

554 เชียงยืน - กระนวน 41   ช่วงนครราชสีมา - เซกา - บ้านแพง 518 
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571 นครราชสีมา - ครบุรี - สระแก้ว 175 581 ช่วงน้ าโสม - บ.นาเมืองไทย 14 

  ตัดช่วงนครราชสีมา - ครบุรี 60  ตัดช่วงบ.ผือ - บ.เพิ่ม 79 

572 นครราชสีมา - นครสวรรค์ -พิษณุโลก 454  ตัดช่วงบ.ผือ - บ.ก้อง 58 

574 ชุมแพ - บ.โนนคูณ - คอนสาร 39  ตัดช่วงอุดรธาน ี- บ.ผือ 54 

  ช่วงชุมแพ - บ.โจดกลาง 25  ตัดช่วงอุดรธาน ี- น้ าโสม 99 

  ช่วงชุมแพ - บ.สว่าง - ภูเขียว 30  ตัดช่วงอุดรธาน ี- บ.ก้อง 112 

  ช่วงชุมแพ - บ.โนนเสลา 34  ตัดช่วงอุดรธาน ี- บ.เพิ่ม 133 

  ช่วงชุมแพ - บ้านหนองจิก - คอนสาร 37 582 สกลนคร - ปลาปาก 67 

  ช่วงชุมแพ - บ้านยอดหว้ย 9   ช่วงสกลนคร - กุสุมาลย ์ 39 

  ช่วงชุมแพ - บ้านโนนลาน 14   ช่วงสกลนคร - บ.เชียงลือ 46 

  ตัดช่วงชุมแพ - บ้านโคกสะอาด 6   ช่วงสกลนคร - บ.แปูน 36 

575 ชุมแพ - หนองบัวแดง 77   ช่วงสกลนคร - บ.นาเพียง 37 

576 กระนวน - ท่าคันโท 39 583 สกลนคร - บ.ท่าแร่ - บ้านแพง 111 

  ช่วงกระนวน - นามูล 18 584 บ้านไผ่ - บ.โสกขุ่น - นาเชือก 69 

  ช่วงกระนวน - บ.หัวนาค า 20 586 ขอนแก่น - นครพนม  289 

  ช่วงกระนวน - บ.โคกกลาง 33 587 อุบลราชธาน ี- เชียงใหม่ 1,055 

577 กาฬสินธุ ์- วังสามหมอ 96   ช่วงอุบลราชธาน ี- รัตนบุรี - เชียงใหม ่ 1,006 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- สามชัย - วังสามหมอ 96   ช่วงอุบลราชธาน ี- เชียงราย 1,121 

578 นาด้วง - ศรีบุญเรือง  103   ตัดช่วงสุรินทร์ - บุรีรัมย์ - เชียงใหม่ 890 

579 นครราชสีมา - ละหานทราย 145   
ตัดช่วงอุบลราชธาน ี- ศรีสะเกษ - 
อุตรดิตถ์ 810 

  ช่วงนครราชสีมา - บ.ทุ่งอรุณ - ครบุร ี 62   ตัดช่วงอุบลราชธาน ี- แพร่ - น่าน 1,009 

580 หนองบัวล าภ ู- สังคม 142 588 อุบลราชธาน ี- ระยอง 756 

  ช่วงหนองบัวล าภ ู- บ.จ าปาทอง - สังคม 135   ช่วงอุบลราชธาน ี- นางรอง - พัทยา  664 

581 อุดรธานี - บ.ก้อง - ปากชม  175   ช่วงสุรินทร ์- ปราสาท - พัทยา 489 

  ช่วงอุดรธาน ี- บ.ก้อง 112   ช่วงบุรีรัมย์ - นางรอง - พัทยา 445 

  ช่วงอุดรธาน ี- น้ าโสม 99   ตัดช่วงศรีสะเกษ - นางรอง - พัทยา 599 

  ช่วงอุดรธาน ี- บ.ผือ - สุวรรณคูหา 84 589 อุบลราชธาน ี- พัทยา 686 

  ช่วงบ.เทื่อม - บ.ข้าวสาร 28   ช่วงนครราชสีมา - พัทยา  341 

  ช่วงบ.ผือ - บ.แดง 22   ช่วงอุบลราชธาน ี- นางรอง - พัทยา  757 

  ช่วงน้ าโสม - บ.เทพประทาน 15   ตัดช่วงเดชอุดม - นางรอง -พัทยา  708 
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ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

590 บึงกาฬ - หนองคาย - ระยอง  905 594 ช่วงยโสธร - บ.นาหวา้ 41 

  ตัดช่วงขอนแก่น - ระยอง 599  ช่วงยโสธร - บ.โคกก่อง 35 

  ตัดช่วงอุดรธาน ี- พัทยา 642  ตัดช่วงยโสธร - บ.นาโส ่ 32 

  ช่วงหนองคาย - แหลมงอบ 969  ช่วงยโสธร - บ.จ าปา 42 

  ช่วงหนองคาย - สวนอุตสาหกรรมฯ 683  ช่วงเลิงนกทา - บ.หินเหล็กไฟ 31 

  ช่วงบึงกาฬ -ขอนแก่น - ระยอง 946  ช่วงเลิงนกทา - บ.ศรีแก้ว 27 

  ช่วงปากคาด -บ.บ่อวิน - ระยอง 855  ช่วงบ.สวาท - บ.กุดแข้ด่อน 18 

  ช่วงศรีเชียงใหม่ - หนองบัวล าภ ู- ระยอง 834  ตัดช่วงยโสธร - กุดชุม 37 

  ตัดช่วงปากคาด - พัทยา - ระยอง 867  ช่วงกุดชุม - เลิงนกทา 32 

  ตัดช่วงหนองคาย - ระยอง 769 595 ชุมแพ - บ.สันติสุข - บ.หินลับ 48 

591 กาฬสินธุ ์- บ.ท่าแห่ - มหาสารคาม 52   ช่วงชุมแพ - บ.หนองหล่ม 29 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.โนนศิลา - บ.นาเชือก 30   ช่วงชุมแพ - บ.ตลาด 36 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.โนนเขวา 31   ตัดช่วงชุมแพ - บ.โนนหินแร่ 25 

  ช่งกาฬสินธุ์ - บ.โนนชัย 34   ตัดช่วงชุมแพ - บ.วังม่วง 36 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.กุดฆ้องชัย 33 596 ขอนแก่น - นากลาง 154 

  ตัดช่วงกาฬสินธุ ์- บ.ท่าเยี่ยม 50   ตัดช่วงขอนแก่น - ศรีบุญเรือง 105 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.โคกประสิทธิ ์ 36   ช่วงภูเวียง - บ.กุดเลา - บ.หนองกุงเซิน 30 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- บ.ดอนยูง 17   ช่วงภูเวียง - บ.กุดดุก 22 

  ช่วงกาฬสินธุ ์- ฆ้องชัย 38   ช่วงภูเวียง - บ.คึมชาติ 17 

592 ยโสธร - โพนทราย 57   ช่วงภูเวียง - บ.หนองพู ่ 19 

  ช่วงยโสธร - พนมไพร 29   ตัดช่วงขอนแก่น - บ.กุดเลา - บ.หนองกุงเซิน 77 

  ช่วงพนมไพร - โพนทราย 28   ตัดช่วงศรีบุญเรือง - นากลาง 49 

593 สังขะ - ปรางค์กู่ 36   ช่วงขอนแกน่ - ภูเวยีง - อุทยานแห่งชาตภิูเวียง 83 

594 ยโสธร - มุกดาหาร 117 598 เขาสวนกวาง - บ.หนองโก 23 

  ตัดช่วงยโสธร - เลิงนกทา 69 599 สุรินทร์ - ล าชี -กระสัง 27 

  ช่วงยโสธร - บ.นาสะไมย ์ 21   ช่วงสุรินทร ์- บ.อังกรวง 13 

  ช่วงยโสธร - บ.ขั้นไดใหญ่ 15   ช่วงสุรินทร ์- บ.คอโค 7 

  ช่วงยโสธร - บ.หนองศาลา 22   ช่วงสุรินทร ์- บ.ทนง 15 

  ช่วงยโสธร - บ.ค าฮ ี 20   ช่วงสุรินทร ์- บ.ตะโก 12 

  ช่วงยโสธร - บ.ไผ ่ 28   ช่วงสุรินทร-์ บ.ใหม่ 12 

  ช่วงยโสธร - บ.ค าครตา 28   ช่วงสุรินทร ์- บ.ก้านเหลือง 30 
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สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

600 เลย - วังสะพุง - หล่มสัก 147 816 นครราชสีมา - หัวหิน 498 

801 บ้านแพง - นาทม - เซกา 57 817 ขอนแก่น - วังสามหมอ 173 

  ช่วงบ้านแพง - นาทม 33   ช่วงขอนแก่น - ค าม่วง 153 

  ช่วงนาทม - เซกา  24 818 กาฬสินธุ ์- บ้านบ่อ - โพธิ์ชยั 46 

  ช่วงบ้านแพง - บ.นาดี 28 819 นครราชสีมา - แก้งสนามนาง - ชัยภูม ิ 138 

  ช่วงบ้านแพง - บ.นาพระชัย 41 820 นครราชสีมา - มุกดาหาร 381 

802 ขอนแก่น -อุบลรัตน์ -หนองบัวล าภ ู 116 821 นครราชสีมา - ตลาดโรงเกลือ 245 

803 ชัยภูมิ - หนองบัวล าภ ู 187 823 อุดรธานี - สังคม 122 

805 ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง - หนองบวัล าภ ู 138   ช่วงอุดรธานี - บ.สามเหลี่ยม 85 

806 บ้านดุง - สว่างแดนดิน 45   ช่วงอุดรธานี - นายูง 114 

  ตัดช่วงบ้านดุง - บ.ดงเย็น 26   ช่วงบ้านผือ - บ.ปากเจยีง 65 

807 กระนวน - บ.ห้วยยางดง 38   ช่วงอุดรธานี - บ.กลางใหญ ่ 72 

808 นครราชสีมา - เชียงคาน 397 824 เลย - นครราชสีมา - ระยอง 760 

  ตัดช่วงนครราชสีมา - เลย 348   ช่วงเลย - ระยอง 741 

809 ชัยภูมิ - หนองคาย 286   ช่วงเลย - หนองบัวล าภ ู- ระยอง 819 

  ตัดช่วงชัยภูม ิ- หนองบัวล าภ ู 187 825 ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ- หนองคาย 621 

810 ราษีไศล - บ.หนองศาลา - ค้อวัง 28 826 ศรีบุญเรือง - บ้านหนองตานา 27 

  ตัดช่วงราษีไศล - บ.ด่านนอกดง 22   ช่วงศรีบุญเรือง - บ.โนนสมบูรณ์ 25 

812 แก้งคร้อ - บ.โนนโพธิ์ - บ.ท่านางแนว 37 827 นครพนม - ระยอง 920 

  ตัดช่วงแก้งคร้อ - คอนสวรรค์ 22   ช่วงบ้านแพง - สว่างแดนดิน - ระยอง 1036 

  ตัดช่วงคอนสวรรค์ - บ.ท่านางแนว 15   ช่วงนครพนม - บ.บ่อวิน - ระยอง 955 

813 แก้งคร้อ - คอนสวรรค์ - แก้งสนามนาง 53   ช่วงเลย - ขอนแก่น - ระยอง 867 

  ตัดช่วงแก้งคร้อ - คอนสวรรค์ 22 828 ปากช่อง - บ้านท่าพล ู- ล านารายณ ์ 88 

  ตัดช่วงคอนสวรรค์ - แก้งสนามนาง 31   ช่วงปากช่อง - บ.สอยดาว - บ.หนองโปงุ 29 

814 ศรีสะเกษ - รัตนบุรี 59   ช่วงปากช่อง - บ.โปุงไทร 45 

815 มุกดาหาร - ระยอง  869   ช่วงปากช่อง - บ.ซับน้อยเหนือ 30 

  
ตัดช่วงมุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - บ่อวิน - 
ระยอง 794   ช่วงปากช่อง - บ.ซับดินด า 37 

  ช่วงมุกดาหาร - บ่อวิน - ระยอง 812   ช่วงปากช่อง - บ.ท่าพูล 41 

  ตัดช่วงสุรินทร์ - ระยอง 589   ช่วงปากช่อง - บ.ซับตะเคียน 56 

  ช่วงมุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - ระยอง 851 829 มุกดาหาร - แม่สอด 810 

  ตัดช่วงสตึก - ระยอง 586   ตัดช่วงมุกดาหาร - พิษณุโลก 572 
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 ภาคผนวก ก.-28  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะ
ทาง 
(กม.) 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ ระยะทาง (กม.) 

829 ตัดช่วงแม่สอด - ขอนแก่น 571 835 หนองคาย - บ้านสีกาย - ปากคาด 89 

830 อุบลราชธาน ี- หัวหิน 792   
ช่วงหนองคาย - บ.ดงเจริญ - โพน
พิสัย 44 

831 มุกดาหาร - หัวหิน 928 836 นครราชสีมา - กระบี ่ 1088 

  ช่วงมุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - หัวหิน 910 837 นครพนม - นครศรีธรรมราช 1553 

832 อุบลราชธาน ี- ภูเก็ต 1487   ช่วงนครพนม - เกาะสมุย 1493 

833 อุบลราชธาน ี- หนองคาย 452 838 หนองคาย - กาญจนบุร ี 706 

  ช่วงศรีสะเกษ - หนองคาย 455 839 นครราชสีมา - นครพนม 513 

834 หนองคาย - บึงกาฬ 136 840 บึงกาฬ - ด่านนอก 1779 

 
ตัดช่วงหนองคาย - โพนพิสัย 45 841 บึงกาฬ - แม่สาย 1119 

   ตัดช่วงโพนพิสัย - ปากคาด 44 842 อุบลราชธาน ี- ช่องจอม 193 

  ตัดช่วงปากคาด - บึงกาฬ 47 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  236 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-29  
 

ตารางที่ ก-8 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ภาคตะวันออก 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
301 จันทบุรี - ตราด  78  337 ตัดช่วงสี่แยกนพวงศ์ - นนทบุรี 35 

302 จันทบุรี - ระยอง 103   
ตัดช่วงสี่แยกนพวงศ์-ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์งามวงศ์วาน 33 

  จันทบุรี - ระยอง (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 103 343 ชลบุรี - บ้านคลองด่าน 37 

303 ชลบุรี - ระยอง 126    

304 บ้านฉาง - สัตหีบ 23 344 
ฉะเชิงเทรา - สถานีต ารวจนครบาล
ลาดกระบัง 43 

306 ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา (ข) 47   ตัดช่วงฉะเชิงเทรา - ลาดกระบัง 41 

308 ปราจีนบุร ี- ฉะเชิงเทรา 75 346 ชลบุรี - บางปะกง 19 

309 ฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ 189 354 รังสิต - บ้านนา 66 

  ช่วงฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน - ตลาดโรงเกลือ 187 356 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)-บางบัว
ทอง-(บางใหญ่) 52 

310 ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม 29   ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - นนทบุรี 47 

315 ศรีมหาโพธิ ์- ตลาดท่าเกวียน 48   
ตัดช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
- ปากเกร็ด 31 

317 ชลบุรี - ปลวกแดง 64   ตัดช่วงปากเกร็ด - รังสิต 26.5 

  ช่วงชลบุรี - บ้านกร่ า - ปลวกแดง 60   ตัดช่วงปากเกร็ด - บางเขน 12 

  ตัดช่วงชลบุรี - บ้านกุญแจ 24   ช่วงวงกลมปากเกร็ด - ดอนเมือง 32 

318 ชลบุรี - บ้านเพ 124   ช่วงวงกลมปากเกร็ด - ดอนเมือง (วนขวาและวนซ้าย) 42 

  ตัดช่วงชลบุรี - ระยอง 102 359 ปทุมธานี - ปากเกร็ด 18 

321 ฉะเชิงเทรา - องครักษ์ 54 360 บ้านคลองร้ัง - บ้านคลองยายสร้อย 43 

322 ชลบุรี - แกลง 104 362 พนัสนิคม - บ้านหนองคอก 78 

  ตัดช่วงชลบุรี - ปุายุบ 42 363 พัทยา - บ้านเพ 105 

323 นครนายก - สระบุรี 57 364 บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง 38 

  ตัดช่วงนครนายก - บ้านพริก 24   ตัดช่วงบางบัวทอง - วัดราษฎร์นิยม 26 

  ตัดช่วงนครนายก - อ.วิหารแดง 28 365 ปากน้ า - โรงไฟฟูาบางปะกง 60 

328 ฉะเชิงเทรา - บ้านเกาะโพธิ ์ 63   ตัดช่วงปากน้ า - กม.5 (ถ.บางนา - บางปะกง) 14 

 ช่วงฉะเชิงเทรา - นิคมอุตสาหกรรมเกทเวย์ซิตี้ 37   ช่วงปากน้ า - ศูนย์การค้าบูรพาซิตี ้ 52 

329 จันทบุรี - บ่อไร ่ 78   ตัดช่วงส าโรง - บางพลี 52 

  ตัดช่วงจันทบุรี - แสนตุ้ง 43   ตัดช่วงปากน้ า - ส าโรง 52 

337 ปทุมธานี - นนทบุรี 56 366 ศรีมโหสถ - ตลาดท่าเกวยีน 29 

  
ช่วงปทุมธาน ี- ถนนกาญจนาภิเษก - 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 44 367 รังสิต - นนทบุร ี    28 

  ช่วงปทุมธาน ี- ส านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธาน ี 5.1   ตัดช่วงรังสิต - ปากเกร็ด 18 

  ตัดช่วงปทุมธาน ี- สี่แยกนพวงศ์  21 369 อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง 8 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 ภาคผนวก ก.-30  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

370 ปทุมธานี - บ้านล าโพธิ ์- นนทบุรี 43 384 ตัดช่วงวดันครชื่นชุม่ - ตลาดหมู่บา้นสามพราน 12 

  ตัดช่วงปทุมธาน ี- บางบัวทอง 23 385 ชลบุรี - ตลาดโรงเกลือ 221 

371 สนามชัยเขต - บ่อทอง 49   ช่วงพัทยา - ตลาดโรงเกลือ 264 

372 รังสิต - บางปะอิน 31   ช่วงสระแก้ว - สนามชัยเขต 105 

  ตัดช่วงรังสิต - วัดเวฬุวัน 11   ช่วงพัทยา - ตลาดโรงเกลือ 264 

373 ฉะเชิงเทรา - วังน้ าเย็น - คลองหาด 169   ช่วงบ้านค่าย - ตลาดโรงเกลือ 264 

  ตัดช่วงฉะเชิงเทรา - สนามชัยเขต 51   ช่วงปราจีน - พัทยา  180 

  ตัดช่วงฉะเชิงเทรา - วังน้ าเย็น 150   ช่วงปราจีนบุร ี- บางแสน 132 

374 สะพานใหม ่- บ้านสร้าง 82 386 ฉะเชิงเทรา - จันทบุรี 293 

  ตัดช่วงสะพานใหม ่- คลอง 16 45   ช่วงฉะเชิงเทรา - ด่านถาวรบา้นแหลม 236 

  ตัดช่วงสะพานใหม ่- คลอง 9 (กรมการปกครอง) 27 387 
ปากเกร็ด - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 34 

  
ช่วงปากทางแยกถนนล าลูกกา-หมู่บ้านบุศรินทร์ -
คลองรังสิต 7 388 

ปากเกร็ด-ถนนรัตนาธิเบศร์-โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย -นครปฐม   40 

  
ช่วงปากทางแยกถนนล าลูกกา-ปากทางแยกถนน
ประชาอุทิศ 6.3   

ช่วงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
- บางใหญ่ 22 

  ช่วงปากทางถนนล าลูกกา - หมู่บ้านพูนผล 2.5   ช่วงโรงพยาบาลศาลายา - บางใหญ่ 23 

375 ฉะเชิงเทรา - บ้านบางขนาก - บ้านสร้าง 51 389 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - เมืองพัทยา 127 

380 ปราจีนบุร ี- ตลาดบ้านบางขนาก 46 390 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ 239 

381 รังสิต - อ าเภอองครักษ ์ 45 391 เมืองทองธานี - ปทุมธาน ี 50 

  ตัดช่วงรังสิต - กม.20 22   ตัดช่วงปทุมธาน ี- นพวงศ์ 22 

  
ตัดช่วงรังสิต - มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
องครักษ ์ 43 392 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - เกาะช้าง 327 

  ช่วงรังสิต - เคหะชุมชนคลองสอง 12   ช่วงเกาะช้าง - พัทยา 278 

  ช่วงรังสิต - เคหะชุมชนรังสิต 17   ช่วงเกาะช้าง - พัทยา (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 278 

  ช่วงวงกลมรังสิต - วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) 10   ช่วงชลบุรี - จันทบุรี (ส าหรับรถจัดระเบยีบ)  159 

  ตัดช่วงรังสิต - อ.ธัญบุร ี 15   ช่วงจันทบุร ี- บางแสน (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 170 

  
ตัดช่วงรังสิต - บ.ที ท ีแอล อุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) 5   ช่วงระยอง - ตราด (ส าหรับรถจัดระเบยีบ) 181 

382 วงกลมพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์ 11   ช่วงจันทบุรี - พัทยา (ส าหรับรถจัดระเบียบ) 180 

383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - บางปะอิน 44 393 ระยอง - ดอนสัก 953 

  ตัดช่วงรังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 28   ระยอง - ดอนสัก 953 

384 ซอยไร่ขิง (ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม) - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1 23 394 สมุทรปราการ - สมุทรสงคราม 80 

  ตัดช่วงหมู่บ้านสินสมบูรณ ์- ตลาดหมู่บา้นสามพราน 7 

  ช่วงวัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1 12 
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 ภาคผนวก ก.-31  
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

395 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร - นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร 119 399 ระยอง - ท่าอากาศยานนานาชาตอิู่ตะเภา 35 

  
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร - นิคม
อุตสาหกรรมบางป ู 95 400 ชลบุรี - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 100 

396 สมุทรสาคร - บ้านพุน้ าร้อน 207 756 
หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - วัดเทียนดัด - อ าเภอ
สามพราน 18 

397 พัทยา - บ้านเพ - ด่านถาวรบ้านแหลม 274   ช่วงหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - วัดท่าข้าม 12.5 

  
ช่วงสอยดาว - พัทยา (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 261   ช่วงหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - บ้านบางประแดง 13 

  
ตัดช่วงพัทยา - ด่านถาวรบ้านแหลม 
(ส าหรับรถจัดระเบียบ) 267   

ช่วงหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - วัดอ้อมใหญ่ - 
บ้านบางประแดง 15 

  
ตัดช่วงพัทยา - บ้านเพ (ส าหรับรถจัด
ระเบียบ) 105   

ช่วงหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - หมอศรี - ซอยไร่
ขิง 18 8.5 

398 ตราด - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 220       

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-32  
 

ตารางที่ ก-9 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ภาคตะวันตก 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะท

าง 
(กม.) 

325 กาญจนบุร ี- ด่านช้าง 126 471 ราชบุรี - สมุทรสงคราม (ข) 45 

  ตัดช่วงกาญจนบุร-ีบ้านหนองปรือ 85   แยกชว่งราชบุรี - สมุทรสาคร 82 

  แยกชว่งกาญจนบุรี - ห้วยองคต 123 473 เพชรบุรี - สมุทรสงคราม (ข) 53 

327 บ่อพลอย - อู่ทอง 45 478 นครปฐม - บ้านแพ้ว 30 

334 กาญจนบุร ี- บ้านโปุง 51 481 สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม 37 

  ตัดช่วงดอนขมิ้น - บ้านโปุง 9 483 สุพรรณบุรี - อู่ทอง - บ้านไร ่ 132 

379 สมุทรสงคราม - บางตะบูน 25   ตัดช่วงอู่ทอง - บ้านขาม 15 

  แยกชว่งสมุทรสงคราม - บ้านคลองช่อง 18 484 เดิมบางนางบวช - ตลาดสามง่าม 39 

402 นครปฐม - สมุทรสาคร 57 487 สุพรรณบุรี - นครสวรรค์ 164 

405 นครปฐม - บ้านโปุง 20 492 ตลาดห้วยกระบอก - ตลาดลูกแก 13 

409 นครปฐม - หัวหิน  176 498 อ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ ์ 17 

  แยกชว่งกาญจนบุรี - หัวหิน  217   แยกชว่งอ้อมน้อย - สถานีรถไฟศาลายา  14 

411 กาญจนบุร ี- สุพรรณบุรี 90 499 เพชรบุรี - ปากท่อ 36 

415 ราชบุรี - สมุทรสงคราม  49 701 ราชบุรี - วัดโบสถ ์ 25 

  ตัดช่วงสมุทรสงคราม - วัดโคกเกตุบุญศริ ิ 16 703 สุพรรณบุรี - อยธุยา 65 

420 เพชรบุรี - หัวหิน  66 706 ก าแพงแสน - พนมทวน  38 

421 เพชรบุรี - ปราณบุรี 91 707 อู่ทอง - บ้านล าอีซู 83 

423 เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ ์ 157 709 ด่านช้าง - บ้านกลว้ย 72 

461 กาญจนบุร ี- ราชบุร ี 94 711 อู่ทอง - เลาขวัญ 34 

462 สุพรรณบุรี - โคกส าโรง 140   แยกชว่งอู่ทอง - บ้านห้วยวันด ี 34 

  ตัดช่วงสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี 87 712 นครปฐม - วัดไผ่โรงวัว 70 

  ตัดช่วงสิงห์บุรี - โคกส าโรง 53   ตัดช่วงนครปฐม - บางหลวง 58 

  แยกชว่งสิงห์บุรี - บ้านหนองมว่ง 67 718 นครปฐม - บ้านทา่เรือ 44 

 ตัดช่วงสิงห์บุรี - บ้านท่าโขลง 16 719 สามพราน - บ้านคลองตัน 16 

  แยกชว่งสิงห์บุรี - บ้านมุจลินท ์ 16 720 ด่านช้าง - บ้านหูชา้ง 43 

464 สุพรรณบุรี - สระบุร ี 112 725 ปากทางวัดเทยีนดัด - หมู่บ้านเอื้ออาทร(โครงการ
พุทธมณฑลสาย 4) 

14 

  แยกชว่งสระบุรี - บ้านท่าหลวง 18 726 สุพรรณบุรี - วัดไผ่โรงวัว 62 

467 สมุทรสงคราม - ด าเนินสะดวก 18 728 สุพรรณบุรี - หันคา - นครสวรรค์ 177 

  แยกชว่งด าเนินสะดวก-วัดประสาทสิทธิ ์ 10   ตัดช่วงหันคา - นครสวรรค์ 97 
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 ภาคผนวก ก.-33  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทา
ง (กม.) 

737 นครปฐม - บางเลน - ลาดบัวหลวง 96 774 หัวหิน - มหาชัยเมืองใหม ่ 155 

  ตัดช่วงนครปฐม - บางเลน - วัดไผ่โรงววั 79 786 กาญจนบุร ี- ระยอง 398 

  ตัดช่วงนครปฐม - บางเลน 56   แยกชว่งกาญจนบุรี - สมุทรสาคร 140 

748 บ่อพลอย - สองพี่น้อง 74   ตัดช่วงนครปฐม - พัทยา 251 

751 วังวิเศษ - บางขัน 42 787 ภูเก็ต - ทุ่งสง - ด่านนอก 536 

754 หนองปรือ - ห้วยองคต 28   แยกชว่งภูเก็ต -ทุ่งสง - สงขลา 502 

755 วงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย-สามพราน-คลองใหม่ 32.8 788 หัวหิน - บางแสน 303 

  
แยกชว่งอ้อมน้อย- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นคลอง
ใหม่ 16.5 789 หัวหิน - พัทยา  354 

  แยกชว่งอ้อมน้อย - หมู่บ้านฟลูเฮาส ์ 1.5   ตัดช่วงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - หัวหนิ 227 

  แยกชว่งอ้อมน้อย - โรงเรียนวัดไทร 16 

  ตัดช่วงวงกลมแยกอ้อมน้อย-สามพราน-คลองใหม่ 26.8 

  
ตัดช่วงหมู่บ้านอ้อมนอ้ย-โรมันคาทอลิก-ดงเกต-ุ
โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 14.7 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ก.-34  
 

ตารางที่ ก-10 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 ภาคใต้ 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

426 ประจวบคีรีขันธ ์- ชุมพร 177 457 ปัตตานี - สุไหงโกลก 166 

428 ชุมพร - กระบุร ี 61   แยกชว่งสุไหงโกลก - ยะลา 169 

429 ชุมพร - ระนอง 122   ตัดช่วงปัตตานี - นราธวิาส 100 

430 ระนอง - ภูเก็ต  308   ตัดช่วงยะลา - นราธิวาส 103 

433 ประจวบคีรีขันธ ์- ระนอง  291   แยกชว่งยะลา - สนามบินบ้านทอน-นราธิวาส 96 

435 ระนอง - กระบี ่ 318   ตัดช่วงปัตตานี - ยะหริ่ง 15 

436 ตะกั่วปาุ-ภูเก็ต 144   ตัดช่วงปัตตานี - บ้านปาลัส 30 

437 ภูเก็ต - พังงา 94   ตัดช่วงปัตตานี - สายบุร ี 50 

438 ภูเก็ต - กระบี ่ 180   ตัดช่วงสายบุรี - นราธิวาส 50 

439 ภูเก็ต - ทุ่งสง 325   แยกชว่งสายบุร-ีสนามบินบา้นทอน 30 

440 ภูเก็ต - นครศรีธรรมราช 380   ตัดช่วงยะลา - บ้านต้นไทร (อ าเภอบาเจาะ) 69 

  ตัดช่วงทุ่งสง-บางขัน - ล าทับ 60 458 ปัตตานี - ยะลา 39 

  ตัดช่วงภูเก็ต-บางขัน-นครศรีธรรมราช 366 459 หาดใหญ่ - ยะลา (ข) 144 

  แยกชว่งนครศรีธรรมราช-บางขัน-กระบี่ 186   แยกชว่งยะลา - ด่านนอก 144 

  แยกช่วงนครศรีธรรมราช-ห้วยยอด-เกาะลันตา 182 460 โคกโพธิ ์- ยะลา 40 

441 ภูเก็ต - ตรัง 316 465 สุราษฎร์ธาน ี- ภูเก็ต 312 

442 ภูเก็ต - สงขลา 547 466 ตรัง - สตูล 146 

  ตัดช่วงภูเก็ต - พัทลุง 378 468 ยะลา - ปานาเระ 61 

443 ภูเก็ต - หาดใหญ ่ 464 469 ระนอง - สุราษฎร์ธาน ี 223 

  ตัดช่วงกระบี่ - หาดใหญ ่ 284   ตัดช่วงหลังสวน - สุราษฎร์ธาน ี 128 

444 กระบี่ - อุทยานแห่งชาติเขาสก 216   ตัดช่วงละแม - สุราษฎร์ธาน ี 107 

  แยกชว่งอช.เขาสก-อช.หาดนพรัตนธ์ารา-หมู่เกาะพพี ี 234 470 ยะลา - จะนะ - หาดใหญ ่ 157 

446 กระบี่ - ตรัง 136   แยกชว่งยะลา-บ้านดอนยาง-หาดใหญ ่ 138 

447 กระบี่ - ทุ่งสง 157   แยกชว่งยะลา -แม่ลาน - หาดใหญ ่ 116 

448 ตรัง - นครศรีธรรมราช 132   ตัดช่วงหาดใหญ ่-สะบ้าย้อย 102 

  
แยกชว่งตรัง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข403 (เลี่ยง
เมือง)-ทุ่งสง  

77 
474 

ชุมพร - สุราษฎร์ธาน ี
203 

452 หาดใหญ่ - สตูล (ก) 96   ตัดช่วงชุมพร - หลังสวน 75 

453 หาดใหญ่ - โคกโพธิ ์ 110 475 สุราษฎร์ธาน ี- นครศรีธรรมราช 137 

455 หาดใหญ่ - ยะลา 178 476 นครศรีธรรมราช - พัทลุง 114 

456 หาดใหญ่ - นราธิวาส 236   แยกช่วงนครศรีธรรมราช - ชะอวด - พัทลุง 128 
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 ภาคผนวก ก.-35  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

477 นครศรีธรรมราช - สงขลา 199 713 ยะลา - แม่ลาน - สงขลา 127 

  แยกชว่งนครศรีธรรมราช - หาดใหญ ่ 209   แยกชว่งสงขลา - ปัตตาน ี 107 

480 ปัตตานี - ยะลา (ข) 56    แยกช่วงยะลา-บ้านคลองขุด-ปัตตานี 39 

482 สุราษฎร์ธาน ี- กระบี ่ 199   แยกชว่งสงขลา - สะบ้าย้อย - บ้านเขาแดง 117 

485 หลังสวน - สุราษฎร์ธาน ี 126   แยกชว่งสงขลา -บ้านพรุหลุมพ ี- บ้านเขาแดง 109 

  ตัดช่วงสุราษฎร์ธาน ี- ไชยา 53   แยกชว่งยะลา - บ้านดอนยาง - สงขลา 132 

486 นครศรีธรรมราช - บ้านส้อง 113 714 หาดใหญ่ - สุไหงโกลก 276 

  แยกชว่งนครศรธีรรมราช - พิปูน - บา้นสอ้ง  132   ตัดช่วงหาดใหญ่ - นราธิวาส 210 

  แยกชว่งนครศรฯี- อ าเภอถ้ าพรรณรา - บ้านส้อง 123   แยกชว่งสุไหงโกลก - ยะลา 157 

  ตัดช่วงนครศรีธรรมราช - เขาแกว้ 29   ตัดช่วงยะลา-นราธวิาส 91 

488 สุราษฎร์ธาน ี- ตรัง 230 715 ยะลา - สายบุร ี 53 

  ตัดช่วงสุราษฎร์ธาน ี- ทุ่งสง 153 716 หาดใหญ่ - ปากพะยูน 73 

489 สายบุรี - รือเสาะ 42   แยกชว่งหาดใหญ-่บ้านหารเทา-ปากพะยูน 69 

490 สุราษฎร์ธาน ี- หาดใหญ่ 350 717 สุราษฎร์ธาน ี- ดอนสัก - ขนอม 92 

  ตัดช่วงสุราษฎร์ธาน ี- พัทลุง 250   ตัดช่วงสุราษฎร์ธาน ี- ดอนสัก 60 

491 หาดใหญ่ - จะนะ - ปัตตานี 110   แยกช่วงสุราษฎร์ธาน-ีท่าเรือเฟอร์ร่ีไลน์(ขนอม)-ขนอม 93 

493 ยะลา - รือเสาะ-นราธิวาส 96   ตัดช่วงสุราษฎร์ธาน ี- ท่าเร่ือซีทรานเฟอร์ร่ี 67 

  แยกชว่งยะลา - ยือลาแป - นราธวิาส 73   ตัดช่วงสุราษฎร์ธาน ี- ขนอม 88 

494 หาดใหญ่ - สตูล - ต ามะลัง 104   แยกชว่งสุราษฎร์ธานี - บ้านดอนเนา 38 

  ตัดช่วงหาดใหญ่ - สตูล 96   แยกชว่งสุราษฎร์ธาน-ีบ้านคลองสระ 46 

495 ตรัง - หาดใหญ ่(ข) 151   แยกชว่งสุราษฎร์ธาน-ีบ้านกระแดะแจะ 25 

496 พัทลุง - หาดใหญ ่ 92   แยกชว่งสุราษฎรธ์าน-ีบ้านกระแดะแจะ-บ้านดอนเนา 32 

  แยกชว่งหาดใหญ่ - บางแกว้ - เขาชยัสน 77   แยกชว่งสุราษฎร์ธาน ี-  บ้านกงตาก 39 

  แยกชว่งพัทลุง-แยกลพบุรีราเมศวร-์สงขลา 118 721 ชุมพร - หาดใหญ ่ 507 

704 
ปากพะยูน-สถานีรถไฟบ้านควนเนียง-
หาดใหญ ่

59 722 ยะลา - บ้านปาลัส 48 

  
แยกชว่งปากพะยูน-สถานีรถไฟบ้านควน
เนียง-สงขลา 

78 723 รามัน - บ้านปาลัส 45 

705 พุนพิน - ทุ่งใหญ ่ 123 724 ยะลา - บ้านท่าเรือ 44 

  ตัดช่วงพุนพิน - พระแสง 78 727 ภูเก็ต - เกาะสมยุ 349 

  แยกชว่งบ้านควนสามัคคี - ทุ่งใหญ่ 67   ตัดช่วงภูเก็ต - สุราษฎร์ธาน ี 249 

708 พังงา - สุราษฎร์ธาน ี 166 729 หาดใหญ่ - เกาะสมุย 355 

710 กระบี่ - บ้านสอ้ง - สุราษฎรธ์าน ี 169 
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 ภาคผนวก ก.-36  
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะ
ทาง 
(กม.) 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 

730 ยะลา - สะบ้าย้อย 55  746 ตัดช่วงตรัง - สงขลา 178 

  แยกช่วงสะบ้าย้อย - โคกโพธ์ิ 22   ตัดช่วงพัทลุง - สงขลา 122 

731 ปัตตานี - สะบ้าย้อย 59   แยกช่วงตรัง-แยกลพบุรีราเมศวร์-สงขลา 174 

732 หาดใหญ่ - บ้านปากบารา 124   ตัดช่วงพัทลุง-แยกลพบุรีราเมศวร์-สงขลา 118 

  แยกช่วงหาดใหญ่ - ทุ่งหว้า 141 747 ยะลา - บ้านบาลอ - บ้านปาโล๊ะปูเก๊ะ 50 

733 ภูเก็ต - นครศรีธรรมราช (ข) 347 749 ชุมพร - บ้านทุ่งมหา - บางสะพาน 121 

  ตัดช่วงกระบี่ - นครศรีธรรมราช 167   แยกช่วงชุมพร - บ้านถ้ าธง-บางสะพาน 121 

734 สตูล - ภูเก็ต 469 750 ระนอง - หาดใหญ่ 527 

  ตัดช่วงสตูล-กระบี ่ 289   แยกช่วงระนอง - นครศรีธรรมราช 397 

735 หาดใหญ่ - บ้านโคกทราย - อ าเภอบางแก้ว 101 752 หาดใหญ่ - เกาะยอ - ปากพะยูน 82 

  แยกช่วงหาดใหญ่ -บ้านจังโหลน-บ้านแหลมจองถนน 91   แยกช่วงปากพะยูน - เกาะยอ - สงขลา 67 

  ตัดช่วงหาดใหญ่-บ.โคกทราย-ปากพะยูน 69 753 ภูเก็ต - ชุมพร 430 

  ตัดช่วงหาดใหญ่-บ.โคกทราย-บ.แหลมจองถนน 99 757 ตรัง - เกาะลันตา 117 

736 หาดใหญ่ - ทุ่งสง 187 758 พุนพิน - ทับปุด 118 

738 ชุมพร - นิคมสร้างตนเองปากจั่น 45 759 
กระบี่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - เกาะส
มุย 255 

  แยกช่วงชุมพร - บ้านเขายาว 33 760 
ภูเก็ต - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - เกาะส
มุย 367 

739 นครศรีธรรมราช - บ้านส้อง - ภูเก็ต 340 761 กระบี่ - ปากพนัง 214 

  แยกช่วงนครศรีธรรมราช - ตะกั่วปุา 285 762 สุไหงโกลก - เกาะสมุย 631 

  ตัดช่วงนครศรีธรรมราช - ปลายพระยา 185   แยกช่วงสุไหงโกลก-สุราษฎร์ธานี 622 

740 หาดใหญ่ - พัทลุง - นครศรีธรรมราช 208 763 นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก 461 

741 หาดใหญ่ - เบตง 283 764 สงขลา - ม.ทักษิน(จ.พัทลุง)-ปุาพะยอม 150 

742 ยะลา - สุไหงโกลก 134   
แยกช่วงหาดใหญ่ - ม.ทักษิน(จ.พัทลุง)-ปุา
พะยอม 132 

743 นครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภูเก็ต 370   แยกช่วงหาดใหญ่ - บ้านทะเลน้อย 127 

  ตัดช่วงนครศรีธรรมราช - กระบี่ 189 765 หาดใหญ่ - สะบ้าย้อย - เบตง 269 

  ตัดช่วงนครศรีธรรมราช - บ้านคลองจันดี 55 766 ปัตตานี-จะนะ-ด่านนอก 150 

  ตัดช่วงบ้านคลองจันดี - บ้านนา 19 767 ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 432 

744 ยะลา - ยะหริ่ง 37 768 พัทลุง - ระโนด 63 

745 ยะลา - นราธิวาส 94 769 หาดใหญ่ - ปากพนัง 225 

746 ภูเก็ต - สุไหงโกลก 766   ตัดช่วงหาดใหญ่ - ชะอวด 159 

  ตัดช่วงสงขลา - สุไหงโกลก 271   แยกช่วงหาดใหญ่ - ล าทับ 228 

   770 ภูเก็ต - เกาะลันตา   287 
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 ภาคผนวก ก.-37  
 

สา
ยที่ 

ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 
ระยะทาง 

(กม.) 
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ 

ระยะทาง 
(กม.) 

771 
นครศรีธรรมราช - ท่าเรือเฟอร์รี่
ดอนสัก 113 782 นครราชสีมา - ด่านนอก 1,285 

  
แยกช่วงนครศรีธรรมราช - ขน
อม 100 783 ระยอง - ด่านนอก 1,255 

773 หาดใหญ่ - กงหรา 97 784 ภูเก็ต - ขอนแก่น 1,338 

775 ภูเก็ต - เบตง 758 785 ภูเก็ต - หัวหิน 666 

776 ภูเก็ต - หนองคาย 1,496 790 
นครศรีธรรมราช - บ้านนาเหรง - 
กาญจนดิษฐ์ 150 

777 ภูเก็ต - พัทยา 1,009   แยกช่วงนครศรีธรรมราช - ปากลง 63 

778 ตรัง - สงขลา 220 791 ภูเก็ต - ระนอง - แม่สอด  1,427 

  
แยกช่วงพัทลุง - ท่าอากาศยาน
ตรัง 68 

  ตัดช่วงตรัง-พัทลุง 62 

779 ภูเก็ต - เชียงใหม่ 1,594 

780 ภูเก็ต - เชียงราย 1,682 

781 เกาะลันตา - เกาะสมุย 323 
 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2562) 
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 ภาคผนวก ข.-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพรถขนส่ง (TRC) 
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 ภาคผนวก ข.-2  
 

ตารางที่ ข-1 ข้อมูลหลักทะเบยีนรถขนส่ง (TRCT_MAS) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRCT_MAS_REF เลขที่อางอิงตารางข
อมูลหลักทะเบียน รถ
ขนสง 

 x x    

2  TRCT_CHK_MAS_REF  เลขที่อางอิงตารางข
อมูลตรวจสภาพรถ 
ขนสง  

INTEGER       

3  BRN_CODE  ยี่หอรถ  VARCHAR(5)   X     

4  NUM_BODY  เลขตัวรถ  VARCHAR(50)   X     

5  OFF_LOC_CODE  รหัสส านักงาน 
ขนสงจังหวัด  

CHAR(5)   X   TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK  

6  PLATE1  เลขทะเบียน1  VARCHAR(5)   X     

7  PLATE2  เลขทะเบียน2  VARCHAR(5)   X     

8  TRLT_LIC_REF  เลขที่อางอิงตาราง 
ขอมูลใบอนุญาต 
ประกอบการขนสง  

INTEGER       

9  LIC_OFF_LOC_CODE  รหัสส านักงานขน 
สงจังหวัด ใบอนุญาต  

CHAR(5)     TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK1  

10  LIC_CODE  ประเภทใบอนุญาต  CHAR(3)     TABT_TRL_LIC  TRCT_MAS_TABT_TR 
L_LIC_FK  

11  LIC_NO1  เลขที่ใบอนุญาต/
หนังสือ ปพศ  

VARCHAR(4)       

12 LIC_NO2 เลขที่ใบอนุญาต/
หนังสือ เลขที่ 

VARCHAR(4)      

13  PATH_NO  เลขที่เสนทาง  VARCHAR(20)       

14  ENG_BRN_CODE  รหัสยี่หอเครื่องยนต/
มอเตอร  

VARCHAR(5)       

15  NUM_ENG  เลขเครื่องยนต/มอเต
อร  

VARCHAR(50)       

16  INIT_NUM_ENG  เลขเครื่องยนตครั้ง
แรก  

VARCHAR(50)       

17  INIT_ENG_BRN_CODE  ยี่หอเครื่องยนตครั้ง
แรก  

VARCHAR(5)       

18  INIT_ENG_MODEL  แบบรุนครั้งแรก  VARCHAR(20)       

19  WGT_CAR  น้ าหนักรถ  DECIMAL(6 , 0)       

20  REG_DATE  วันที่จดทะเบียน  DATE       

21  FST_REG_DATE  วันที่จดทะเบียนครั้ง
แรก  

DATE       

22  EXP_DATE  วันที่สิ้นอายุภาษี  DATE       
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 ภาคผนวก ข.-3  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

23  TAX_AMT  จ านวนภาษ ี DECIMAL(10 , 
2)  

     

24  SEQ  ล าดับที่  INTEGER       

25  OCC_DATE  วันที่ครอบครองรถ  DATE       

26  LAST_CIRC_NO  เลขที่ปายวงกลมล
าสุด  

VARCHAR(13)       

27  LAST_BOOK_NO  เลขที่ใบคูมือลาสุด  VARCHAR(10)       

28  LAST_PC_NO  เลมที่ใบเสร็จรับเงินล
าสุด  

VARCHAR(7)       

29  LAST_RCP_NO2  เลขที่ใบเสร็จรับเงินล
าสุด  

VARCHAR(12)       

30  LAST_RCP_SRL_NO  เลขคุม
ใบเสร็จรับเงินลาสุด  

VARCHAR(13)       

31  LAST_RCP_OFF_LOC_ 
CODE  

จังหวัดออกใบเสร็จล
าสุด  

CHAR(5)     TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK2  

32  PREV_OFF_LOC_CODE  รหัสส านักงานขนส
งจังหวัดกอนหนา  

CHAR(5)     TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK3  

33  PREV_TABT_VEHICLE_ 
TYPE_ REF  

ประเภทรถกอนหนา  INTEGER     TABT_VEHICLE_ 
TY PE  

TRCT_MAS_TABT_VE 
HICLE_TYPE_FK  

34  PREV_PLATE1  เลขทะเบียนกอนหนา
1  

VARCHAR(5)       

35  PREV_PLATE2  เลขทะเบียนกอนหนา
2  

VARCHAR(5)       

36  BOOK_SEQ  ครั้งที่ออกใบแทน
สมุดคูมือ  

INTEGER       

37  CIRC_SEQ  ครั้งที่ออกใบแทน 
ปายวงกลม  

INTEGER       

38  PLATE_SEQ  ครั้งที่ออกใบแทน 
ปายทะเบยีนรถ  

INTEGER       

39  STATUS_CODE  สถานะรถ 'A' = ปกติ 
'T' = เปลี่ยน 
ประเภท 'O' = ยายอ
อก 'C' = ยกเลิก เลข
ทะเบียน 'TP' = แจ
งไมใชชั่วคราว 'PM' 
= แจงไมใชตลอดไป 
'EX' = ออก นอก
ราชอาณาจกัร
ตลอดไป 'S' = 

VARCHAR(2)    'A'    



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 ภาคผนวก ข.-4  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

ระงับใชรถ 'CH'= 
เปลี่ยน พ.ร.บ. โดย 
ผลทางกฎหมาย  

40  HOLD_FLAG  สถานะการอายัด 
'C'=ถอนอายัด,  
'H'= ถูกอายัด  

CHAR(1)       

41  PLATE_DATE  วันที่จายแผนปาย  DATE       

42  PAY_INSTAL_FLAG  Flag_การผอนช าระ
ภาษี N-ปกติ  
Y-ผอนช าระ  

CHAR(1)   X  'Y'    

43  LAST_PAY_INSTAL_ 
DATE  

วันที่ช าระการผ
อนภาษีลาสุด  

DATE       

44  ISS_OFF_LOC_CODE  รหัสส านักงานขนส่ง
จังหวัดที่ด าเนินการ  

CHAR(5)     TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK5  

45  M79_DATE  วันที่แจง_ม79  DATE       

46  M89_DATE  วันที่แจง_ม89  DATE       

47  NO_TAX_FLAG  flagยกเวนภาษี  
N = ปกต ิ
Y = ยกเวนภาษ ี 

CHAR(1)   X  'N'    

48  RESP_OFF_LOC_CODE  สาขาที่รับผิดชอบ  CHAR(5)     TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK4  

49  CON_YEAR  ปของหนังสือ  CHAR(4)       

50  CON_NO  เลขที่หนังสือ  INTEGER       

51  AGM_DATE  วันที่มาตกลงกับนาย
ทะเบียน  

DATE       

52  NUM_BODY_ALIAS  เลขตัวรถส าหรับ
การคนหา  

VARCHAR(30)       

53  BOOK_TAX_LINE  บรรทัดภาษีคูมือ  INTEGER       

54  BOOK_NOTE_LINE  บรรทัดบันทึก 
เจาหนาที่  

INTEGER       

55  BOOK_MOVE_LINE  บรรทัดบันทึกยาย 
ออก  

INTEGER       

56  CARD_TAX_LINE  บรรทัดภาษีตน 
ทะเบียน  

INTEGER       

57  CARD_OWN_LINE  บรรทัดเจาของตน 
ทะเบียน  

INTEGER       

58  NOUSE_STATUS  สถานะเลิกใช 0=
ปกต  ิ1=ไมใชชั่วคราว 
2=ไมใชตลอดไป  

CHAR(1)       
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 ภาคผนวก ข.-5  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

59  CON_FLAG  flagช าระภาษกีรณี
ตกลงกับนายทะเบียน  
null =ไมจายทั้งหมด  
1 = จายทั้งหมด  

CHAR(1)       

60  BOOK_YEAR  ปที่ใบคูมือ ปของ 
sysdate  

CHAR(4)       

61  CAN_DATE  วันที่ระงับ  DATE       

62  CANC_REG_DATE  วันที่ยกเลิกจด
ทะเบียน  

DATE       

63  CANC_REG_DOC_NO  เลขที่ยกเลิกจด
ทะเบียน  

VARCHAR(25)       

64  REG_CAR_CODE  ประเภทรถจด
ทะเบียนใหม  

CHAR(2)     TABT_REG_CAR  TRCT_MAS_TABT_ 
RE G_CAR_FK  

65  NO_CHK_TRL_FLAG  flagไมตรวจสอบ
ประกอบการ 1 ไม่
ตรวจสอบ  

CHAR(1)       

66  PREV_RESP_OFF_LOC_
COD E  

สาขารับผิดชอบกอน
หนา  

CHAR(5)     TABT_OFFICE_ 
LOC ATION  

TRCT_MAS_TABT_OF 
FICE_LOCATION_FK6  

67  MOVE_RESP_DOC_NO  เลขที่หนังสือเปลี่ยน
สาขารับผิดชอบ  

VARCHAR(25)       

68  MOVE_RESP_DOC_ 
DATE  

วันที่หนังสือเปลี่ยน
สาขารับผิดชอบ  

DATE       

69  REG_NEW_FLAG  flagรถจดทะเบียน
ใหมแลว N = ปกต ิ 
Y = รถจดทะเบียน
ใหมแลว  

CHAR(1)    'N'    

70  TAX_RATE  อัตราภาษ ี DECIMAL(3 , 2)       

71  FUEL_CODE  ชนิดเชื้อเพลิง  VARCHAR(2)     TABT_FUEL  TRCT_MAS_TABT_ 
FU EL_FK  

72  AUDIT_FLAG  Flag การตรวจสอบ
โดยเจาหนาที่  

CHAR(1)       

73  AUDIT_DATE  วันที่ตรวจสอบ  DATE       

74  MOVE_RESULT_FLAG  Flag อนุญาตยาย N 
= ไมไดอนุญาตยาย  
Y = อนุญาตยายแลว  

CHAR(1)    'N'    

75  MOVE_IN_FLAG  Flag ยายเขาแลว N 
= ยังไมไดยายเขา Y 
= ยายเขาแลว  

CHAR(1)    'N'    

76  TABT_KIND_REF  เลขที่อางอิง INTEGER     TABT_KIND  TRCT_MAS_TABT_ 
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 ภาคผนวก ข.-6  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

ตารางรหัสลักษณะรถ  KIND_FK  

77  SUB_TABT_KIND_REF  เลขที่อางอิง
ตารางรหัสลักษณะรถ  

INTEGER     TABT_KIND  TRCT_MAS_TABT_ 
KIND_FK1  

78  TABT_VEHICLE_TYPE_ 
REF  

เลขที่อางอิงตาราง
ประเภทรถ  

INTEGER       

79  CREATE_USER_ID  user ที่สรางรายการ  VARCHAR(20)       

80  CREATE_TIME  วันเวลาที่สราง
รายการ  

TIMESTAMP       

81  LAST_UPD_USER_ID  user ที่ปรับปรุงลาสุด  VARCHAR(20)       

82  LAST_UPD_TIME  วันเวลาที่ปรับปรุง 
ลาสุด  

TIMESTAMP       

83  ACTIVE_FLAG  A=active 
I=inactive  

CHAR(1)   X  'A'    

84  REUSE_PLATE_FLAG  A=เลขทะเบียนใช
ปกติ R=เลขทะเบียน
ถูกน าไปใชใหมแลว  

CHAR(1)   X  'A'    

85  PRIVATE_FLAG  flag การเปดเผย 
ขอมูล  
0 = ขอมูลเปดเผย  
1 = รถราชวงศ  
2 = รถอ าพราง  

CHAR(1)   X  '0'    

86  INSURANCE_NAME  ชื่อบริษัทประกันภัย  VARCHAR(50)       

87  INSURANCE_EXP_DATE  วันที่หมดอายุ
ประกันภยั  

DATE       

88  PREV_TRCT_MAS_REF  ขอมูลอางอิงตารางข
อมูลทะเบียนรถ 
ขนสงเดิม  

INTEGER       

89  OWN_OCC_FLAG  สิทธิ์ครอบครอง
และใชรถ  

CHAR(1)       

90  OCC_DET  รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรรมสิทธิ์  

VARCHAR(250)       

91  FNC_RCP_MAS_REF  เลขที่อางอิงตาราง 
ขอมูลใบเสร็จรับเงิน  

INTEGER       

92  INC_FLAG  flag ขอมูล  
Null=ขอมูลใชได,  
1= ขอมูลไมถูกตอง  

CHAR(1)       

93  INACTIVE_DATE  วันที่ขอมูล inactive  DATE       

94  CHG_VEH_TYPE  การเปลี่ยนประเภท 
N=ปกติ Y =รถ 

CHAR(1)       
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 ภาคผนวก ข.-7  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

เปลี่ยนประเภท  

95  MOVE_FLAG  การจดทะเบียนยาย
เขา N=ปกติ  
Y= รถยายเขา  

CHAR(1)       

96  END_LOT_TAX  งวดสิ้นอายภุาษ ี INTEGER       

97  REG_CANC_FLAG  ด าเนินการจด
ทะเบียน N =ปกต ิ
Y= ด าเนินการจด
ทะเบียนผิดพลาด  

CHAR(1)    'N'    

98  CHG_PLT_DATE  วันที่เปลี่ยนพ.ร.บ.  DATE       

99  SYSTEM_START_TIME1  วันเวลาที่เริ่มตนของ 
ขอมูลในแตละ 
Version (Temporal 
Table)  

TIMESTAMP(12)   X     

100  SYSTEM_END_TIME1  วันเวลาที่สินสุดของ 
ขอมูลในแตละ 
Version (Temporal 
Table)  

TIMESTAMP(12)   X     

101  TRANS_ID1  วันเวลาที่เริ่มตนของ 
ขอมูล Version แรก 
(Temporal Table)  

TIMESTAMP(12)       

 
ตารางที่ ข-2 ตารางผู้ประกอบการตามทะเบียนรถขนส่ง (TRCT_MAS_LIC) 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1  TRCT_MAS_LIC_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
ผูประกอบการขนส
ง ตามทะเบียนรถ  

INTEGER  X  X     

2  TRCT_MAS_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
ทะเบียนรถขนสง  

INTEGER       

3  TR_DATE  วันท่ีด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง  

DATE   X     

4  OFF_LOC_CODE  ส านักงานขนสงจัง
หวัด/สาขา 
ประกอบการ  

CHAR(5)   X     

5  LIC_CODE  รหัสประเภท
ประกอบการ  

CHAR(3)   X     

6  LIC_NO_1  เลขท่ีใบอนุญาต/ VARCHAR(4)   X     
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 ภาคผนวก ข.-8  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

หนังสือ ปพศ  

7  LIC_NO_2  เลขท่ีใบอนุญาต/
หนังสือ เลขท่ี  

VARCHAR(4)   X     

8  OFF_LOC_DESC  ส านักงานขนสงจัง
หวัด/สาขา  

VARCHAR(50)       

9  LIC_DESC  ประเภทใบอนุญาต
ประกอบการ  

VARCHAR(152)       

10  LIC_NO  เลขท่ีใบอนุญาต  VARCHAR(20)       

11  ISS_DATE  วันเริ่ม  DATE       

12  EXP_DATE  วันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต  

DATE       

13  TRL_STS_NAME  สถานะ
ประกอบการ  

VARCHAR(50)       

14  LIC_STS  สถานะใบอนุญาต  VARCHAR(1)       

15  LIC_FLAG  flag แสดงการใช
งาน Y-ใชงาน,N-ไม
ใช งาน  

VARCHAR(1)       

16  DOC_TYPE  ประเภทเอกสาร  VARCHAR(2)       

17  DOC_LOC_CODE  จังหวัด/อ าเภอ
เอกสาร  

CHAR(7)       

18  DOC_YEAR  ปเอกสาร  CHAR(4)       

19  DOC_NO  เลขท่ีเอกสาร  VARCHAR(20)       

20  TAX_ID  เลขท่ีประจ าตัวผู
เสียภาษี  

VARCHAR(17)       

21  TITLE_CODE  รหัสค าน าหนา  VARCHAR(5)       

22  FNAME  ชื่อ  VARCHAR(100)       

23  LNAME  สกุล  VARCHAR(100)       

24  COM_NAME  ชื่อผูประกอบการ  VARCHAR(232)       

25  COM_OFFICE  ส านักงาน  VARCHAR(100)       

26  ADDR_NO  เลขท่ี  VARCHAR(200)       

27  BLD_NAME  อาคาร  VARCHAR(50)       

28  VILLAGE_NAME  หมบูาน  VARCHAR(50)       

29  VILLAGE_NO  หมท่ีู  VARCHAR(10)       

30  SOI  ซอย  VARCHAR(50)       

31  STREET  ถนน  VARCHAR(50)       

32  LOC_CODE  รหัสจังหวัด/ CHAR(7)       
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 ภาคผนวก ข.-9  
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

อ าเภอ/ต าบล  

33  ZIP_CODE  รหัสไปรษณีย  VARCHAR(10)       

34  ADDR_OTHER  ท่ีอยูอื่นๆ  VARCHAR(150)       

35  TABT_CITY_REF  เลขท่ีอางอิง
ตารางขอมูลประ
เทศ  

INTEGER       

36  COUNTRY_CODE  รหัสประเทศ  VARCHAR(4)       

37  ADDRESS  ท่ีอยู  VARCHAR(502)       

38  TRST_SUB_PATH_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
เสน้ทางชวง  

INTEGER       

39  PATH_GROUP_CODE  รหัสกลุมเสนทาง  CHAR(1)       

40  PATH_LOC_CODE  จังหวัดของเสนทาง  CHAR(7)       

41  PATH_NO  เลขท่ีเสนทาง  VARCHAR(10)       

42  SUB_PATH_NO  เลขท่ีเสนทางชวง  CHAR(2)       

43  SUB_PATH_NAME  เสนทางชวง  VARCHAR(500)       

44  PATH_STS  สถานะเสนทาง  VARCHAR(1)       

45  TRLT_LIC_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
ผูประกอบการ  

INTEGER   X     

46  TRLT_LIC_COM_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
ใบอนุญาต 
ประกอบการ  

INTEGER       

47  NAT_CODE  เชื้อชาติ  VARCHAR(4)       

48  CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสรางข
อมูล  

TIMESTAMP       

49  CREATE_USER_ID  user ท่ีสรางขอมูล  VARCHAR(20)       

50  LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง 
ขอมูลลาสุด  

TIMESTAMP       

51  LAST_UPD_USER_ID  user ท่ีปรับปรุง 
ขอมูลลาสุด  

VARCHAR(20)       

52  SUB_PATH_GROUP_N
AME  

กลุมเสนทาง  VARCHAR(2000)       

53  TABT_KIND_REF  เลขท่ีอางอิง
ตารางรหัส
ลักษณะ/มาตรฐาน  

INTEGER       

54  KIND_DESC  ลักษณะ/มาตรฐาน  VARCHAR(500)       

55  ACC_ORDER  บรรจุขสบ.11 VARCHAR(8)       
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 ภาคผนวก ข.-
10  

 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

ล าดับท่ี  

56  COLORS  ขอมูลชุดสี(ชุดท่ี 1, 
ชุดท่ี 2,..)  

VARCHAR(500)       

57  STANDARD  มาตรฐานคุณภาพ  VARCHAR(60)       

58  STANDARD_DATE  วันท่ีมาตรฐาน
คุณภาพ  

DATE       

59  TRLT_COM_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
ผูประกอบการ 
ขนสง  

INTEGER       

60  TRLT_ACC_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
บัญชีรถ  

INTEGER       

61  TRLT_BUS_CND_REF  เลขท่ีอางอิงตาราง
เงื่อนไข
ประกอบการ  

INTEGER       

62  LANE  ตรอก  VARCHAR(50)       
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 ภาคผนวก ค.-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ระบบงานควบคุมการเดินรถ (TRS) 
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 ภาคผนวก ค.-2 
 

ตารางที่ ค-1ข้อมูลเส้นทาง (TRST_PATH) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_PATH_REF เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทาง 

INTEGER 
 

X X    

2 OFF_LOC_CODE รหัสส านักงานขนส่ง
จังหวัด/สาขา 

CHAR(5)  X  TABT_OFFICE_L 
OCATION 

TRST_PATH_TABT_O
FFICE_LOCATION_FK 

3 PATH_GROUP_CODE รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง 

CHAR(1)  X  TABT_PATH_GR 
OUP 

TRST_PATH_TABT_P
ATH_GROUP_FK 

4 LOC_CODE รหัสจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล 

CHAR(7)  X  TABT_LOCATIO
N 

TRST_PATH_TABT_L
OCATION_FK 

5 PREV_PATH_GROUP_
CODE 

รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง
เดิม 

CHAR(1)    TABT_PATH_GR 
OUP 

TRST_PATH_TABT_P
ATH_GROUP_FK1 

6 FR_PRV_CODE รหัสจังหวัด/อ าเภอ
ต้นทาง 

CHAR(7)      

7 TO_PRV_CODE รหัสจังหวัด/อ าเภอ
ปลายทาง 

CHAR(7)      

8 PATH_REPLACE_FLAG เป็นการก าหนด
เส้นทางเพื่อทดแทน 
รถขนาดเล็กหรือไม่ 
Y=CHECK, 
N=UNCHECK 

CHAR(1)      

9 PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก VARCHAR(10)      

10 PATH_NAME ชื่อเส้นทางหมาย
รวมถึงชื่อเส้นทาง 
หลักของแต่ละ 
ค าขอ 

VARCHAR(150)  X    

11 PERMIT_DATE วันท่ีอนุมัติ DATE      

12 PATH_STATUS สถานะเส้นทาง CHAR(1)    TABT_PATH_ 
STATUS 

TRST_PATH_TABT_P
ATH_STATUS_FK 

13 PRV_PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก
เดิม 

VARCHAR(10)      

14 CC_PATH_FLAG สถานะการยกเลิก
เส้นทาง P= ปกติ 
,C=ยกเลิก,F=
ยกเลิกด าเนินการ 

CHAR(1)      
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 ภาคผนวก ค.-3 
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

15 COUNTRY_CODE รหัสประเทศ VARCHAR(4)    TABT_COUNTRY 
 

TRST_PATH_TABT_ 
COUNTRY_FK 

16 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

17 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

18 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

19 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
 

     

20 PATH_REPLACE_NO เลขท่ีเส้นทางรถ
ขนาดเล็กท่ีถูก 
ทดแทน 

VARCHAR(10)      

21 PATH_REPLACE_REF เลขท่ีอ้างอิงเส้นทาง
ท่ีถูกทดแทน 

INTEGER      

22 PERMIT_NO ครั้งท่ีอนุมัติ INTEGER      

23 TRST_BUS_GROUP_ 
REF 

รหัสกลุ่มรถ INTEGER    TRST_BUS_GRO 
UP 

TRST_PATH_TRST_B
US_GROUP_FK 

24 UPD_FLAG flag การปรับปรุง 
'A' = เพิ่มข้อมูล, 
'R' =ปรับปรุงข้อมลู 
'D' = ลบข้อมูล 

CHAR(1)  X    

25 PRV_PATH_NAME ชื่อเส้นทางเดิม VARCHAR(150)      
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 ภาคผนวก ค.-4 
 

ตารางที่ ค-2 ข้อมูลเส้นทางหลักคณะจุฬาลงกรณ์ (TRST_PATH_CHULA) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_PATH_CHULA_ 
REF 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทาง 

INTEGER X X    

2 PATH_GROUP_CODE รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง 

CHAR(1)  X    

3 LOC_CODE รหัสจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล 

CHAR(7)  X    

4 PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก VARCHAR(10)      

5 PATH_NAME ชื่อเส้นทางหมาย
รวมถึงชื่อเส้นทาง 
หลักของแต่ละค า
ขอ 

VARCHAR(150)  X    

6 PATH_STATUS สถานะเส้นทาง CHAR(1)      

7 PATH_NO_STATUS สถานะเลขท่ี
เส้นทาง 

CHAR(1)      

8 OWNER_OFF_CODE รหัสส านักงาน
ขนส่ง/จังหวัด 

CHAR(5)      

9 PRV_PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก
เดิม 

VARCHAR(10)      

10 OVL_DATE วันท่ีตรวจสอบการ
ทับซ้อนเส้นทาง 

DATE      

11 BUS_GROUP_CODE รหัสกลุ่มรถ CHAR(1)      

12 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

13 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

14 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

15 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
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ตารางที่ ค-3ข้อมูลเส้นทางช่วงคณะจุฬาลงกรณ์ (TRST_SUB_PATH_CHULA) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_SUB_PATH_ 
CHULA_REF 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางช่วง 

INTEGER X X    

2 TRST_PATH_CHULA_ 
REF 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางหลัก 

INTEGER      

3 PATH_GROUP_CODE รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง 

CHAR(1)  X    

4 LOC_CODE รหัสจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล 

CHAR(7)  X    

5 PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก VARCHAR(10)      

6 SUB_PATH_NO เลขท่ีเส้นทางช่วง CHAR(2)  X    

7 SUB_PATH_NAME ชื่อเส้นทางช่วง VARCHAR(150)  X    

8 PATH_STATUS สถานะเส้นทาง CHAR(1)      

9 PATH_DETAIL รายละเอียดเส้นทาง VARCHAR(2000)      

10 BUS_TYPE1 รหัสกลุ่มรถ CHAR(1)      

11 ROAD_LENGTH ระยะทาง(กม.) DECIMAL(6 , 2)      

12 PERMIT_DATE วันท่ีอนุมัติ DATE      

13 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

14 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

15 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

16 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
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 ภาคผนวก ค.-6 
 

ตารางที่ ค-4 ข้อมูลเลขที่เส้นทางที่ไม่ผ่านการอนุมัติ (TRST_PATH_NO_STORE) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_PATH_NO_STO
RE_REF 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูลเลขท่ี 
เส้นทางที่ไม่ผ่าน
การอนุมัติ 

INTEGER X X    

2 PATH_GROUP_CODE รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง 

CHAR(1)  X  TABT_PATH_GR 
OUP 

TRST_PATH_NO_ST
ORE_TABT_ 
PATH_GROUP_FK 

3 LOC_CODE รหัสจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล 

CHAR(7)  X  TABT_LOCATIO
N 

TRST_PATH_NO_ST
ORE_TABT_ 
LOCATION_FK 

4 JOB_CODE รหัสงาน CHAR(1)    TRST_JOB TRST_PATH_NO_ST
ORE_TRST_ 
JOB_FK 

5 REGION_CODE รหัสภาค CHAR(1)    TABT_REGION TRST_PATH_NO_ST
ORE_TABT_ 
REGION_FK 

6 PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก VARCHAR(10)  X    

7 USE_STATUS สถานะการน าไปใช้ 
Y=ถูกน าไปใช้ 
แล้ว N=ยังไม่ถูก
น าไปใช้ 

CHAR(1)  X 'N'   

8 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

9 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

10 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

11 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
 

     

12 TRST_BUS_GROUP_REF รหัสกลุ่มรถ INTEGER      
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 ภาคผนวก ค.-7 
 

ตารางที่ ค-5 ข้อมูลประวัติเงื่อนไขการเดินรถ (TRST_HIST_CONDITION) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_HIST_CONDITIO
N_REF 

เลขที่อ้างอิง
ตารางข้อมูลตาราง
ประวัติ 
เงื่อนไขการเดินรถ 

INTEGER X X    

2 TRST_CONDITION_ 
REF 

เลขที่อ้างอิงตาราง
เงื่อนไขการเดินรถ 

INTEGER  X    

3 MIN_TRIP จ านวนเที่ยวต่ าสุด DECIMAL(4 , 0)  X    

4 MAX_TRIP จ านวนเที่ยวสูงสุด DECIMAL(4 , 0)  X    

5 PERMIT_DATE วันที่อนุมัต ิ DATE      

6 PERMIT_NO การประชุมคร้ังที่ INTEGER      

7 COUNTRY_CODE รหัสประเทศ CHAR(4)  X    

8 UPD_FLAG flag การปรับปรุง 
'A' = เพ่ิมข้อมูล, 
'R' =ปรับปรุงข้อมูล 
'D' = ลบข้อมูล 

CHAR(1)  X    

9 REPAIR_FLAG สถานะการปรับปรุง
เงื่อนไข,N=ข้อมูล
ใหม่, I=เพ่ิมเงื่อนไข 
D=ลดเงื่อนไข 

CHAR(1)      

10 CREATE_TIME วันเวลาที่สร้าง
รายการ 

TIMESTAMP      

11 CREATE_USER_ID User ที่สร้างรายการ VARCHAR(20)      

12 LAST_UPD_TIME วันเวลาที่ปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP      

13 LAST_UPD_USER_ID User ที่ปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)      

14 REPAIR_AMOUNT จ านวนเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

INTEGER      

15 PATH_GROUP_CODE หมวดรถ CHAR(1)      

16 PRV_CODE รหัสจังหวัด CHAR(3)      

17 AMP_CODE รหัสอ าเภอ CHAR(2)      
18 PATH_NO เลขที่เส้นทาง VARCHAR(10)      

19 SUB_PATH_GROUP กลุ่มเงื่อนไขที่ VARCHAR(2)      

20 KIND_CODE ลักษณะมาตรฐานรถ CHAR(2)      

21 SUB_KIND_CODE ลักษณะมาตรฐานรถ CHAR(2)      
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 ภาคผนวก ค.-8 
 

ตารางที่ ค-6 ข้อมูลประวัติเส้นทาง (TRST_HIST_PATH) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_HIST_PATH_REF เลขท่ีอ้างอิงข้อมูล
ตารางประวัติ
เส้นทาง 

INTEGER X X    

2 TRST_PATH_REF เลขท่ีอ้างอิงข้อมูล
ตารางเส้นทาง 

INTEGER      

3 OFF_LOC_CODE รหัสส านักงานขนส่ง
จังหวัด/สาขา 

CHAR(5)    TABT_OFFICE_ 
LOCATION 

TRST_HIST_PATH_TA
BT_OFFICE_ 
LOCATION_FK 

4 PATH_GROUP_CODE รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง 

CHAR(1)    TABT_PATH_ 
GROUP 

TRST_PATH_TABT_P
ATH_GRO 
UP_FK 

5 PREV_PATH_GROUP_
CODE 

รหัสหมวดรถ
โดยสารประจ าทาง
เดิม 

CHAR(1)    TABT_PATH_ 
GROUP 

TRST_PATH_TABT_P
ATH_GROUP_FK1 

6 FR_PRV_CODE รหัสจังหวัด/อ าเภอ
ต้นทาง 

CHAR(7)      

7 TO_PRV_CODE รหัสจังหวัด/อ าเภอ
ปลายทาง 

CHAR(7)      

8 PATH_REPLACE_FLAG เป็นการก าหนด
เส้นทางเพื่อทดแทน 
รถขนาดเล็กหรือไม่ 
Y=ใช่ ,N=ไม่ใช่ 

CHAR(1)      

9 PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก VARCHAR(10)      

10 PATH_NAME ชื่อเส้นทางหมาย
รวมถึงชื่อเส้นทาง 
หลักของแต่ละค า
ขอ 

VARCHAR(150)      

11 PERMIT_DATE วันท่ีอนุมัติ DATE      

12 PATH_STATUS สถานะเส้นทาง CHAR(1)    TABT_PATH_ 
STATUS 

TRST_PATH_TABT_P
ATH_STATUS_FK 

13 PRV_PATH_NO เลขท่ีเส้นทางหลัก
เดิม 

VARCHAR(10)      

14 CC_PATH_FLAG สถานะการยกเลิก
เส้นทาง P= ปกติ 
,C=ยกเลิก,F=

CHAR(1)      
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 ภาคผนวก ค.-9 
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

ยกเลิกด าเนินการ 

15 LOC_CODE รหัสจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล 

CHAR(7)      

16 COUNTRY_CODE รหัสประเทศ VARCHAR(4)      

17 PATH_REPLACE_NO เลขท่ีเส้นทางรถ
ขนาดเล็กท่ีถูก 
ทดแทน 

VARCHAR(10)      

18 PATH_REPLACE_REF เลขท่ีอ้างอิงเส้นทาง
ท่ีถูกทดแทน 

INTEGER      

19 PERMIT_NO ครั้งท่ีอนุมัติ INTEGER      

20 CREATE_TIME วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP      

21 CREATE_USER_ID User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)      

22 LAST_UPD_TIME วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP      

23 LAST_UPD_USER_ID User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)      

24 TRST_BUS_GROUP_ 
REF 

รหัสกลุ่มรถ INTEGER      

25 UPD_FLAG flag การปรับปรุง 
'A' = เพิ่มข้อมูล 
'R'= ปรับปรุงข้อมูล 
'D' = ลบข้อมูล 

CHAR(1)      

26 PRV_PATH_NAME ชื่อเส้นทางเดิม VARCHAR(150)      
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ตารางที่ ค-7 ข้อมูลประวัติเงื่อนไขมาตรฐานรถ (TRST_HIST_SUBKIND_CONDITION) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_HIST_SUBKIND_C
ONDITION_REF 

เลขที่อ้างอิงข้อมูล
ตารางประวัติ 
เงื่อนไขมาตรฐานรถ 

INTEGER X X    

2 TRST_SUBKIND_CONDI
TION_REF 

เลขที่อ้างอิงข้อมูล
ตารางเงื่อนไข 
มาตรฐานรถ 

INTEGER      

3 TABT_KIND_REF เลขที่อ้างอิง
ตารางรหัสลักษณะ
รถ 

INTEGER      

4 MIN_CAR จ านวนรถต่ าสุด DECIMAL(4 , 0)  X    

5 MAX_CAR จ านวนรถสูงสุด DECIMAL(4 , 0)      

6 COUNTRY_CODE รหัสประเทศ VARCHAR(4)      
7 UPD_FLAG flag การปรับปรุง 

'A' = เพ่ิมข้อมูล 
'R'= ปรับปรุงข้อมูล 
'D' = ลบข้อมูล 

CHAR(1)      

8 REPAIR_FLAG สถานะการปรับปรุง
เงื่อนไข 
N=ข้อมูลใหม่, 
I=เพ่ิมเงื่อนไข,  
D=ลดเงื่อนไข 

CHAR(1)   'N'   

9 REPAIR_AMOUNT จ านวนรถที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลง 

INTEGER      

10 PERMIT_DATE วันที่อนุมัต ิ DATE      

11 PERMIT_NO การประชุมคร้ังที่ INTEGER      

12 TABT_BUS_TYPE_REF เลขที่อ้างอิง
ตารางรหัสชนิดรถ
ขนส่ง 

INTEGER      

13 CREATE_TIME วันเวลาที่สร้าง
รายการ 

TIMESTAMP      

14 CREATE_USER_ID User ที่สร้างรายการ VARCHAR(20)      

15 LAST_UPD_TIME วันเวลาที่ปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP      

16 LAST_UPD_USER_ID User ที่ปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)      

17 PATH_GROUP_CODE หมวดรถ CHAR(1)      
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NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

18 PRV_CODE รหัสจังหวัด CHAR(3)      

19 AMP_CODE รหัสอ าเภอ CHAR(2)      

20 PATH_NO เลขที่เส้นทาง VARCHAR(10)      

21 SUB_PATH_GROUP กลุ่มเงื่อนไขที่ VARCHAR(2)      

22 KIND_CODE ลักษณะมาตรฐานรถ CHAR(2)      
23 SUB_KIND_CODE ลักษณะมาตรฐานรถ CHAR(2)      

 

ตารางที่ ค-8 ข้อมูลประวัติเส้นทางช่วง (TRST_HIST_SUB_PATH) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRST_HIST_SUB_ 
PATH_REF 

เลขท่ีอ้างอิงข้อมูล
ประวัติเส้นทางช่วง 

INTEGER X X    

2 TRST_SUB_PATH_REF เลขท่ีอ้างอิตาราง
ข้อมูลเส้นทางช่วง 

INTEGER      

3 TRST_PATH_REF เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางหลัก 

INTEGER      

4 SUB_PATH_NO เลขท่ีเส้นทางช่วง CHAR(2)  X    

5 SUB_PATH_NAME ชื่อเส้นทางช่วง VARCHAR(150)  X    

6 SUB_PATH_DETAIL รายละเอียดเส้นทาง VARCHAR(2000)      

7 ROAD_LENGTH ระยะทาง(กม.) DECIMAL(6 , 2)      

8 PATH_FLAG FLAG เส้นทางตัด
ช่วง 0 = เส้นหลัก, 
1 = แยกช่วง,  
2 = ตัดช่วง 

CHAR(1)  X '0'   

9 EXPRESS_FLAG สถานะการขึ้นทาง
ด่วน 
Y=ขึ้นทางด่วน 
N=ไม่ขึ้นทางด่วน 

CHAR(1)   '0'   

10 SUB_PATH_STATUS สถานะเส้นทาง CHAR(1)      

11 PERMIT_DATE วันท่ีอนุมัติ DATE      

12 PERMIT_NO การประชุมครั้งท่ี INTEGER      

13 BORDER_DISTANCE ระยะทางระหว่าง
พรมแดนกรณีรถ 
ระหว่างประเทศ 

DECIMAL(6 , 2)      

14 CC_SUBPATH_FLAG สถานะการยกเลิก CHAR(1)      
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NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

เส้นทางช่วง 
P=ปกติ C=ยกเลิก 

15 UPD_FLAG flag การปรับปรุง 
'A' = เพิ่มข้อมูล 
'R' =ปรับปรุงข้อมูล 
'D' = ลบข้อมูล 

CHAR(1)  X    

16 CANCEL_TR_DATE วันท่ียกเลิก
ด าเนินการ 

DATE      

17 CANCEL_TR_APPROVE ผู้อนุมัติการยกเลิก
ด าเนินการ 

VARCHAR(20)      

18 CANCEL_TR_REASON เหตุผลการยกเลิก
ด าเนินการ 

VARCHAR(50)      

19 CREATE_TIME วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP      

20 CREATE_USER_ID User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)      

21 LAST_UPD_TIME วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP      

22 LAST_UPD_USER_ID User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)      

23 SUBPATH_ALTERNATE
_NAME 

ชื่อเส้นทางช่วงแบบ
อ่านสลับต าแหน่ง 

VARCHAR(150)      

24 IN_OUT_DISTANCE ระยะทางเข้า-ออกที่
ไม่คิดค่าโดยสาร 

DECIMAL(4 , 2)      

25 BOAT_GETOFF หมายเหตุการขึ้น-
ลงเรือ 

VARCHAR(1000)      

26 PATH_GROUP_CODE หมวดรถ CHAR(1)      

27 PRV_CODE รหัสจังหวัด CHAR(3)      

28 AMP_CODE รหัสอ าเภอ CHAR(2)      

29 PATH_NO เลขท่ีเส้นทาง VARCHAR(10)      
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 ภาคผนวก ง.-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ระบบงานใบอนุญาตประกอบการฯ (TRL) 
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 ภาคผนวก ง.-2 
 

ตารางที่ ง-1ประวัติข้อมูลใบอนุญาตและเส้นทาง (TRLT_HIST_LIC_PATH) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRLT_HIST_LIC_PATH
_REF 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ใบอนุญาตและ
เส้นทาง 

INTEGER X X    

2 TRLT_HIST_REF เลขท่ีอ้างอิงตาราง
ประวัติ ตารางการ
ด าเนินการ 

INTEGER  X    

3 TRLT_LIC_PATH_REF เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ใบอนุญาตและ
เส้นทาง 

INTEGER  X    

4 UPD_FLAG  
 

flag การปรับปรุง
ข้อมูล A = add,  
D = delete,  
R = replace 

CHAR(1)  
 

     

5 TRST_SUB_PATH_REF  
 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางช่วง 

INTEGER      

6 PATH_GROUP_CODE  
 

หมวดรถ CHAR(1)  
 

     

7 PATH_LOC_CODE  
 

รหัสจังหวัดอ าเภอ
ของเส้นทางช่วง 

CHAR(7)  
 

     

8 PATH_NO  เลขท่ีเส้นทางหลัก VARCHAR(10)       

9 SUB_PATH_NO  เลขท่ีเส้นทางช่วง CHAR(2)       

10 PMT_DATE  วันท่ีมีมติ DATE       

11 PMT_TYPE  ประเภทมติ ("นท"-
นายทะเบียน, "อก"-
อนุกรรมการ, "กก"-
คณะกรรมการ) 

VARCHAR(2)  
 

     

12 PMT_CMT  มติ-1  VARCHAR(2)       

13 PMT_NO_1  มติ-2  VARCHAR(3)       

14 PMT_NO_2  มติ-3  VARCHAR(4)       

15 PATH_STS  สถานะของเส้นทาง 
("A"-ปกติ, "C"-
ยกเลิก) 

VARCHAR(1)  
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 ภาคผนวก ง.-3 
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

16 CANCEL_DATE  วันท่ีมีผลบังคับ DATE       

17 CANCEL_PMT_DATE  ยกเลิก-วันท่ีมีมติ DATE      

18 CANCEL_PMT_TYPE  ยกเลิก-ประเภทมติ 
("นท"-นายทะเบียน
,"อก"-อนุกรรมการ
,"กก"-
คณะกรรมการ) 

VARCHAR(2)  
 

     

19 CANCEL_PMT_CMT  ยกเลิก-มติ-1  VARCHAR(2)       

20 CANCEL_PMT_NO_1  ยกเลิก-มติ-2  VARCHAR(3)       

21 CANCEL_PMT_NO_2  ยกเลิก-มติ-3  VARCHAR(4)       

22 REMARK  หมายเหตุ VARCHAR(200)       

23 SUB_PATH_NAME  ชื่อเส้นทาง VARCHAR(500)       

24 TRLT_REQ_MAS_TR_R
EF  
 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ด าเนินการของค า
ขอ 

INTEGER  
 

     

25 CANCEL_TR_DATE  วันท่ียกเลิก
ด าเนินการ 

DATE  
 

     

26 CANCEL_TR_APPROVE  ผู้อนุมัติการยกเลิก
ด าเนินการ 

VARCHAR(20)  
 

     

27 CANCEL_TR_REASON  เหตุผลการยกเลิก
ด าเนินการ 

VARCHAR(50)  
 

     

28 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

29 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

30 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

31 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
 

     

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 ภาคผนวก ง.-4 
 

ตารางที่ ง-2ข้อมูลใบอนุญาตฯและเส้นทาง (TRLT_LIC_PATH) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRLT_LIC_PATH_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ใบอนุญาตฯและ
เส้นทาง 

INTEGER  
 

X X    

2 TRLT_LIC_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ใบอนุญาต
ประกอบการ 

INTEGER  
 

 X  TRLT_LIC  
 

TRLT_LIC_PATH_TRL
T_LIC_FK  
 

3 TRST_SUB_PATH_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางช่วง 

INTEGER     TRST_SUB_PAT
H  
 

TRLT_REQ_MAS_TRS
T_SUB_PATH_FK  
 

4 PATH_GROUP_CODE  หมวดเส้นทาง CHAR(1)   X    

5 PATH_LOC_CODE  รหัสจังหวัดอ าเภอ
ของเส้นทางช่วง 

CHAR(7)  
 

 X    

6 PATH_NO  เส้นทาง VARCHAR(10)   X    

7 SUB_PATH_NO  เส้นทางช่วง CHAR(2)   X    

8 PMT_DATE  วันอนุมัติ DATE       

9 PMT_TYPE  ประเภทมติ ("นท"-
นายทะเบียน, "อก"-
อนุกรรมการ, "กก"-
คณะกรรมการ) 

VARCHAR(2)  
 

     

10 PMT_CMT  มติ-1  VARCHAR(2)       

11 PMT_NO_1  มติ-2  VARCHAR(3)       

12 PMT_NO_2  มติ-3  VARCHAR(4)       

13 PATH_STS  สถานะของเส้นทาง 
("A"-ปกติ,  
"C"-ยกเลิก) 

VARCHAR(1)  
 

     

14 CANCEL_DATE  วันท่ีมีผลบังคับ DATE       

15 CANCEL_PMT_DATE  ยกเลิก-วันท่ีมีมติ DATE      

16 CANCEL_PMT_TYPE  ยกเลิก-ประเภทมติ 
("นท"-นายทะเบียน
,"อก"-อนุกรรมการ
,"กก"-
คณะกรรมการ) 

VARCHAR(2)  
 

     

17 CANCEL_PMT_CMT  ยกเลิก-มติ-1  VARCHAR(2)       
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 ภาคผนวก ง.-5 
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

18 CANCEL_PMT_NO_1  ยกเลิก-มติ-2  VARCHAR(3)       

19 CANCEL_PMT_NO_2  ยกเลิก-มติ-3  VARCHAR(4)       

20 REMARK  หมายเหตุ VARCHAR(200)       

21 SUB_PATH_NAME  ชื่อเส้นทาง VARCHAR(500)       

22 TRLT_REQ_MAS_TR_ 
REF  
 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ด าเนินการของค า
ขอ 

INTEGER  
 

   TRLT_REQ_ 
MAS_TR  
 

TRLT_LIC_PATH_T
RLT_REQ_MAS_TR_
FK  

23 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

24 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

25 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

26 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
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 ภาคผนวก ง.-6 
 

ตารางที่ ง-3ข้อมูลค าขอ(TRLT_REQ_MAS) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRLT_REQ_MAS_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูลค าขอ 

INTEGER  
 

X X    

2 OFF_LOC_CODE  รหัสส านักงานขนส่ง
จังหวัด/สาขา 

CHAR(5)  
 

 X  TABT_OFFICE_L
OCATION  

TRLT_REQ_MAS_TAB
T_OFFICE_LOCATIO
N_FK  

3 LIC_CODE  ประเภทใบอนุญาต 
 

CHAR(3)  
 

 X  TABT_TRL_LIC  
 

TRLT_REQ_MAS_TAB
T_TRL_LIC_FK  
 

4 REQ_YEAR  เลขค าขอ(ปี)  CHAR(4)   X    

5 REQ_NO  เลขค าขอ INTEGER       

6 REQ_DATE  วันท่ีลงรับ DATE       

7 TRLT_LIC_REF  
 

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง 

INTEGER  
 

   TRLT_LIC  TRLT_REQ_MAS_TRL
T_LIC_FK 

8 TRLT_COM_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ขนส่ง 

INTEGER  
 

   TRLT_COM  
 

TRLT_REQ_MAS_TRL
T_COM_FK  
 

9 CTLT_PERSON_MAS_
REF  

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล 
Master บุคคล/นิติ
บุคคล 

INTEGER       

10 TRST_SUB_PATH_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางช่วง 

INTEGER     TRST_SUB_PAT
H  
 

TRLT_REQ_MAS_TRS
T_SUB_PATH_FK  
 

11 PATH_GROUP_CODE  หมวดเส้นทาง CHAR(1)       

12 PATH_LOC_CODE  รหัสจังหวัดอ าเภอ
ของเส้นทางช่วง 

CHAR(7)  
 

     

13 PATH_NO  เส้นทาง VARCHAR(10)       

14 SUB_PATH_NO  เส้นทางช่วง CHAR(2)       

15 SUB_PATH_NAME  ชื่อเส้นทาง VARCHAR(500)       

16 APPROVE_LIC_FLAG  Flag แสดงอนุมัติค า
ขอให้ออก
ใบอนุญาตได้  

VARCHAR(1)  
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 ภาคผนวก ง.-7 
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

('Y'=อนุมัติให้ออก
ใบอนุญาตได้, "N"= 
ไม่อนุมัติ)  

17 CANCEL_DATE  วันท่ียกเลิก DATE       

18 CANCEL_USER_ID  เจ้าหน้าท่ีท่ียกเลิก VARCHAR(20)  
 

     

19 FNC_OFF_LOC_CODE  รหัสส านักงานขนส่ง
จังหวัด/สาขาท่ีออก
ใบเสร็จรับเงิน 

CHAR(5)  
 

     

20 FNC_TR_DATE  วันท่ีออก
ใบเสร็จรับเงิน 

DATE  
 

     

21 PC_NO  หมายเลขเครื่อง pc VARCHAR(7)       

22 RCP_NO  เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน VARCHAR(12)  
 

     

23 RCP_SRL_NO  เลขคุม
ใบเสร็จรับเงิน 

VARCHAR(13)  
 

     

24 FNCT_RCP_MAS_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
ใบเสร็จรับเงิน 

INTEGER  
 

     

25 REQ_REF_DOC_NO  เอกสารค าขอ VARCHAR(45)       

26 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

27 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

28 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

29 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
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 ภาคผนวก ง.-8 
 

ตารางที่ ง-4ข้อมูลค าขอของใบรับรองมาตรฐานบริการ (TRLT_STANDARD_REQ) 
NO Column Name Description Data Type PK Not 

Null 
Default 
Value 

Parent Table FK Name 

1 TRLT_STANDARD_ 
REQ_REF  

เลขท่ีอ้างอิงข้อมูล
ค าขอของใบรับรอง
มาตรฐานบริการ 

INTEGER  
 

X X    

2 OFF_LOC_CODE  รหัสส านักง านขนส่ง
จังหวัด/ 
สาขา 

CHAR(5)   X  TABT_OFFICE_ 
LOCATION  
 

TRLT_STANDARD_RE
Q_TABT_OFFICE_LO
CATION_FK  

3 STANDARD_TYPE  ประเภทมาตรฐาน
คุณภาพ('1'=Q
ประจ าทาง, '2'=Q
บรรทุก, '4'=4ดาว, 
'5'=5ดาว) 

VARCHAR(1)  
 

     

4 REQ_DATE  วันท่ียื่นค าขอ DATE       

5 CTLT_PERSON_MAS_
REF  

เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล 
Master บุคคล/นิติ
บุคคล 

INTEGER  
 

     

6 COM_DOC_TYPE  ประเภทเอกสาร VARCHAR(2)   X    

7 COM_DOC_LOC_COD
E  

รหัสจังหวัดอ าเภอ
เอกสาร 

CHAR(7)  
 

 X  TABT_LOCATION  TRLT_STANDARD_RE
Q_TABT_LOCATION_
FK  

8 COM_DOC_YEAR  ปีท่ีออกเอกสาร CHAR(4)   X    

9 COM_DOC_NO  เลขท่ีเอกสาร VARCHAR(20)   X    

10 COM_TITLE_CODE  รหัสค าน าหน้ าชื่อ VARCHAR(5)  
 

     

11 COM_NAME  ช่ือ VARCHAR(100)       

12 COM_SURNAME  นามสกุล VARCHAR(100)       

13 TRST_SUB_PATH_REF  เลขท่ีอ้างอิง
ตารางข้อมูล
เส้นทางช่วง 

INTEGER     TRST_SUB_ 
PATH  
 

TRLT_REQ_MAS_ 
TRST_SUB_PATH_FK  
 

14 PATH_GROUP_CODE  หมวดเส้นทาง CHAR(1)       

15 PATH_LOC_CODE  รหัสจังหวัดอ าเภอ
ของเส้นทางช่วง 

CHAR(7)  
 

     

16 PATH_NO  เส้นทาง VARCHAR(10)       

17 SUB_PATH_NO  เส้นทางช่วง CHAR(2)       

18 SUB_PATH_NAME  ชื่อเส้นทาง VARCHAR(500)       
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 ภาคผนวก ง.-9 
 

NO Column Name Description Data Type PK Not 
Null 

Default 
Value 

Parent Table FK Name 

19 APPROVE_LIC_FLAG  Flag แสดงอนุมัติค า
ขอให้ออก
ใบอนุญาตได้  
('Y'=อนุมัติให้ออก
ใบอนุญาตได้,  
"N"=ไม่อนุมัติ)  

VARCHAR(1)  
 

     

20 CANCEL_DATE  วันท่ียกเลิก DATE       

21 CANCEL_USER_ID  เจ้าหน้าท่ีท่ียกเลิก VARCHAR(20)  
 

     

22 CREATE_TIME  วันเวลาท่ีสร้าง
รายการ 

TIMESTAMP  
 

     

23 CREATE_USER_ID  User ท่ีสร้าง
รายการ 

VARCHAR(20)  
 

     

24 LAST_UPD_TIME  วันเวลาท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

TIMESTAMP  
 

     

25 LAST_UPD_USER_ID  User ท่ีปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

VARCHAR(20)  
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 ภาคผนวก จ.-1  
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

ปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2  
และหมวด3 
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 ภาคผนวก จ.-2  
 

ตารางที่ จ-1 ปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางรถหมวด 2 
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

35-1 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - บ้านมาบตาพุด - ระยอง         27                   8           216 

35-10 กรุงเทพฯ – นิคมพัฒนา(ช)         17                   5           85 

35-12 กรุงเทพฯ - สยามอิสเทอร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค         12                   5           60 

35-2 กรุงเทพฯ - ระยอง         28                   8           224 

35-2 กรุงเทพฯ - ระยอง (ด่วน)         15                   6           90 

35-3 กรุงเทพฯ - บูรพาวิถ ี- ระยอง         6                   8           48 

35-4 กรุงเทพฯ - นิคมพัฒนา(ต)         21                   7           147 

35-5 กรุงเทพฯ - แยกมาบข่า - ระยอง(ต)         51                   7           357 

35-6 กรุงเทพฯ - ปลวกแดง(ต)         25                   7           175 

35-7 กรุงเทพฯ – สยามอีสเทอร์นอินดัสเตรยีลพาร์ค(ต)         27                   7           189 

35-9 กรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพดุ- ระยอง(ช)         17                   6           102 

36-2 กรุงเทพฯ (เอกมัย) - สัตหีบ         31                   7           217 

37-0 กรุงเทพฯ - ศรีราชา(ข)   29     128             18     10           1802 

37-1 กรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข)(ต)         11                   7           77 

37-1 กรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข)(ต)(20%จัดระเบียบ)         14                   7           98 

37-2 กรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข)(ช)         12                   5           60 

38-0 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - ชลบุร ี(ข)   28     128             19     7           1428 

39-0 กรุงเทพฯ - บางคล้า (ข)         6                   8           48 

40-0 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ข)         76                   7           532 

42-0 กรุงเทพฯ - จันทบุร ี(ก)         6                   9           54 

45-0 กรุงเทพฯ - บ้านค่าย                                         0 

46-0 กรุงเทพฯ - ระยอง (ก)         70                   7           490 

46-1 กรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพดุ(ช)         11                   7           77 

48-2 กรุงเทพฯ(เอกมัย) – เมืองพัทยา-(หาดจอมเทียน)   83     146             15     7           2267 

48-9 กรุงเทพฯ - เมืองพัทยา(ช)                                         0 

49-0 กรุงเทพฯ - บางแสน   5     18             23     8           259 

49-1 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - บูรพาวิถี - มหาวทิยาลัยบูรพา(ต)         91                   8           728 

49-1 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - บูรพาวิถี - มหาวทิยาลัยบูรพา(ต)(20% จัดระเบียบ)         60                   8           480 

49-2 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - บูรพาวิถี -มหาวทิยาลัยบูรพา(ช)         6                   6           36 
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 ภาคผนวก จ.-3  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

50-0 กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ก)         6                   6           36 

51-0 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - บ้านบึง         19                   6           114 

52-0 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - พนัสนิคม   8   24               18   20             624 

52-1 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - กองบัญชาการช่วยรบที ่1       2 9                 11 7           85 

55-0 กรุงเทพฯ - บางคล้า (ก)         15                   6           90 

56-0 กรุงเทพฯ - บางปะกง – พนมสารคาม         23                   6           138 

56-1 กรุงเทพฯ - บางปะกง – พนมสารคาม(ต)         19                   7           133 

56-2 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - บางปะกง – พนมสารคาม(ช)         8                   5           40 

914-0 กรุงเทพฯ - จันทบุร ี(ค)   35     5             20     7           735 

914-1 กรุงเทพฯ - มอเตอร์เวย-์จันทบุรี (ค)   6                   11                 66 

915-1 กรุงเทพฯ - บ้านค่าย - บ้านแหลมแมพ่ิมพ์   2     10             12     6           84 

915-2 กรุงเทพฯ - บ้านเพ   20                   21                 420 

915-3 กรุงเทพฯ - บ่อวิน - บ้านเพ         16                   6           96 

915-4 กรุงเทพฯ - มอเตอร์เวย์ - บา้นเพ(ต)         15                   7           105 

915-5 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - มอเตอร์เวย ์- บ้านเพ(ช)         16                   6           96 

916-1 กรุงเทพฯ - แกลง - บ้านแหลมแม่พิมพ์                                         0 

916-3 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - แกลง(ช)         10                   7           70 

917-0 กรุงเทพฯ - ตราด (ค)   32     33             21     7           903 

970-0 กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง   12     8             17     7           260 

9916-0 กรุงเทพฯ(เอกมัย)- เขาหินซ้อน -สระแก้ว         2                   10           20 

9916-1 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - เขาหินซ้อน – ตลาดโรงเกลือ   2     4             12     5           44 

9916-10 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - วังน้ าเย็น - คลองหาด(ช)         1                   7           7 

9916-11 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - พนมสารคาม -นิคมอุตสาหกรรม 304(ช)                                         0 

9916-12 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - พนมสารคาม -บ้านท่าตูม(ช)         2                   5           10 

9916-13 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - กบินทร์บุรี(ช)         4                   9           36 

9916-2 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - กบินทร์บุร ี-อรัญประเทศ(ต)         15                   7           105 

9916-3 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - วัฒนานคร - ตลาดโรงเกลือ(ต)         14                   6           84 

9916-3 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - วัฒนานคร - ตลาดโรงเกลือ(ต)(20% จัดระเบียบ)         4                   9           36 

9916-4 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - วังน้ าเย็น – คลองหาด(ต)         11                   7           77 

9916-5 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - พนมสารคาม -นิคมอุตสาหกรรม304(ต)                                         0 

9916-6 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - พนมสารคาม -บ้านคลองรั้ง(ต)         24                   7           168 
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 ภาคผนวก จ.-4  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

9916-7 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - พนมสารคาม -บ้านท่าตูม(ต)         28                   7           196 

9916-8 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - กบินทร์บุร ี-อรัญประเทศ(ช)         10                   6           60 

9916-9 กรุงเทพฯ(เอกมัย) - วัฒนานคร – ตลาดโรงเกลือ(ช)         2                   6           12 

1- 0 กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่                                         0 

10- 0 กรุงเทพฯ-อุทัยธานี         5                   8           40 

10- 2 กรุงเทพฯ-อุทัยธานี(ช)         8                   8           64 

100- 0 กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ ์   2                   25                 50 

100- 1 กรุงเทพฯ-ศรีสัชนาลัย   3                   24                 72 

100- 2 กรุงเทพฯ-ศรีสัชนาลัย(สวรรคโลก)   8 3         8 5     22 16         29 32   616 

11- 0 กรุงเทพฯ-สิงห์บุร ี         31                   8           248 

12- 0 กรุงเทพฯ-ลพบุรี   2     152             25     7           1114 

12- 1 กรุงเทพฯ-บ้านเบิก-ลพบุรี(ต)         40                   7           280 

12- 2 กรุงเทพฯ-มหาราช-ลพบุรี(ต)         47                   7           329 

12- 3 กรุงเทพฯ-พระพุทธบาท(ต)         23                   6           138 

12- 4 กรุงเทพฯ-บ้านเบิก-ลพบุรี(ช)         4                   7           28 

13- 0 กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน                   6                   24 144 

14- 0 กรุงเทพฯ-หล่มสัก(ข)       13       21           24       31     963 

14- 1 กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ ์   2   5       10       24   26       29     468 

14- 2 กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ชัยบาดาล(ล านารายณ์)       3                   24             72 

14- 3 กรุงเทพฯ-ภูเรือ               9                   32     288 

14- 4 กรุงเทพฯ-วังโป่ง       5                   28             140 

14- 5 กรุงเทพฯ-หนองบัวแดง               5                   31     155 

14- 6 กรุงเทพฯ-วิเชียรบุรี(ต)         11                   6           66 

14- 7 กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ชัยบาดาล(ล านารายณ์)(ต)         25                   7           175 

14- 8 กรุงเทพฯ-วังม่วง(ต)         26                   7           182 

14-10 กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ชัยบาดาล(ล านารายณ์)         49                   7           343 

14-11 กรุงเทพฯ-วิเชียรบุร ี         5                   6           30 

14-12 กรุงเทพฯ-วังม่วง         4                   7           28 

15- 0 กรุงเทพฯ-อ่างทอง         88                   8           704 

16- 0 กรุงเทพฯ-บางปะอิน-บางไทร         3                   7           21 

16- 1 กรุงเทพฯ-บางปะอิน         50                   7           350 
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 ภาคผนวก จ.-5  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

17- 0 กรุงเทพฯ-บางปะอิน-พระนครศรีอยุธยา         4                   7           28 

18- 0 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่(ข) 27 10 26       7 29   9 21 36 27       27 42   33 3333 

19- 1 กรุงเทพฯ-วัดสิงห ์   22     35             29     8           918 

19- 2 กรุงเทพฯ-วัดสิงห์(ต)จัดระเบียบ20%         5                   8           40 

19- 2 กรุงเทพฯ-วัดสิงห์(ต)         26                   8           208 

20- 0 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น 15 3 59       3 23   5 19 31 25       21 33   31 2830 

20- 1 กรุงเทพฯ-มัญจาคีร-ีขอนแก่น   3                   22                 66 

21- 0 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา   369   26       10       35   38       43     14333 

21- 2 กรุงเทพฯ-ปากช่อง   15                   32                 480 

21- 3 กรุงเทพฯ-ปักธงชัย   17                   31                 527 

21- 5 กรุงเทพฯ-ปากช่อง(ต)         29                   10           290 

21- 6 กรุงเทพฯ-ปักธงชัย(ต)         6                   9           54 

21- 7 กรุงเทพฯ-แก่งคอย(ต)         28                   8           224 

21- 8 กรุงเทพฯ-มวกเหล็ก(ต)         25                   9           225 

21- 9 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา(ม.2และหรือม.2จ)   12     61             35     10           1030 

21-10 กรุงเทพฯ-ปากช่อง(ม.2และหรือม.2จ)         13                   10           130 

21-12 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ปากช่อง(ช)         63                   10           630 

21-13 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ปักธงชัย(ช)         10                   9           90 

21-14 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-แก่งคอย(ช)         5                   8           40 

22- 0 กรุงเทพฯ-อุดรธานี 7 5 9 13     3 33   5 19 31 27 38     24 40   33 2582 

23- 0 กรุงเทพฯ-หนองคาย 3 2 7 12       16   2 17 31 25 37       38   31 1402 

24- 1 กรุงเทพฯ-ดอนตาล     2         3   2     17         34   29 194 

24- 2 กรุงเทพฯ-เลิงนกทา   3           3   3   24           29   27 240 

24- 3 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด   5 12       3 3   16   29 25       21 29   28 1043 

25- 0 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี(ก)   33 2         12       36 28         46     1796 

25- 3 กรุงเทพฯ-ม่วงสามสบิ   2                   29                 58 

26- 0 กรุงเทพฯ-นครพนม   3 5                 34 25               227 

26- 1 กรุงเทพฯ-ศรีสงคราม                                         0 

27- 2 กรุงเทพฯ-ธาตุพนม     3                   19               57 

27- 3 กรุงเทพฯ-สกลนคร     8                   20               160 

27- 5 กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณูนคร   3                   23                 69 
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 ภาคผนวก จ.-6  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

28- 0 กรุงเทพฯ-ชัยภูม ิ   12 32         7   19   32 24         38   31 2007 

28- 2 กรุงเทพฯ-บ าเหน็จณรงค์(ต)         9                   6           54 

28- 3 กรุงเทพฯ-บ้านเพชร(ต)         8                   6           48 

28- 5 กรุงเทพฯ-ด่านขุดทด(ช)         12                   7           84 

29- 0 กรุงเทพฯ-ปากชม     2                   19               38 

29- 1 กรุงเทพฯ-เชียงคาน 7 2 3         6     14 22 16         26     346 

29- 2 กรุงเทพฯ-เลย 3 18 2 7             13 21 16 24             617 

29- 3 กรุงเทพฯ-ชุมแพ   14 4 5       4       23 27 26       27     668 

29- 4 กรุงเทพฯ-คอนสวรรค์-ภูเขยีว   3                   22                 66 

29- 5 กรุงเทพฯ-ภูกระดึง-เลย   2                   21                 42 

29- 6 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี ่   2           3       23           25     121 

29- 7 กรุงเทพฯ-ผาขาว-เลย     2 2                 22 24             92 

29- 8 กรุงเทพฯ-ชุมแพ-ภูผาม่าน   3                   19                 57 

29- 9 กรุงเทพฯ-ภูเขียว-เกษตรสมบูรณ ์               3                   24     72 

29-10 กรุงเทพฯ-นาด้วง     2 3                 17               34 

29-11 กรุงเทพฯ-ภูหลวง               3                   25     75 

3- 0 กรุงเทพฯ-เชียงแสน 5                   15                   75 

30- 0 กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์     14                   16               224 

31- 1 กรุงเทพฯ-สุรินทร์(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   21 20         4   9   22 17         27   22 1108 

31- 2 กรุงเทพฯ-กาบเชิง(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   5           3       21           25     180 

31- 3 กรุงเทพฯ-โชคชัย(ต)         9                               0 

31- 6 กรุงเทพฯ-โชคชัย(ช)         9                               0 

31- 7 กรุงเทพฯ-หนองบุญมาก(ช)         20                               0 

32- 0 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์(ปักธงชัย) 6                   17                   102 

32- 1 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   9 20                 34 25               806 

32- 3 กรุงเทพฯ-อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ (ปักธงชยั)                                         0 

33- 0 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง   5         2 4       24         21 26     266 

34- 0 กรุงเทพฯ-สหัสขันธ-์บ้านแพง   2 8                 24 15               168 

36- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สัตหบี         52                   8           416 

36- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สัตหบี(ต)         39                   8           312 

36- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สัตหบี(ช)         5                   8           40 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

 

 ภาคผนวก จ.-7  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

4- 0 กรุงเทพฯ-บุณฑริก   3           4   3   25           28   24 259 

4- 3 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์(ผ่านทางแยกปักธงชยั)     2                   14               28 

47- 0 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง 5 4 6         3     14 25 20         30     380 

48- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-เมืองพัทยา   66                   40                 2640 

48- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บูรพาวิถ-ีเมืองพัทยา(ต)         18                   10           180 

48- 5 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บูรพาวิถ-ีชลบุรี(ต)         25                   9           225 

48- 6 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-เมืองพัทยา(ต)         16                   10           160 

48- 7 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บูรพาวิถ-ีเมืองพัทยา(ช)         18                   10           180 

48- 8 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บูรพาวิถ-ีชลบุรี(ช)         3                   9           27 

5- 1 กรุงเทพฯ-หนองบัวล าภ-ูศรีเชียงใหม ่               3                   25     75 

5- 2 กรุงเทพฯ-หนองบัวล าภ ู     6 4     3 3         18 24     15 27     330 

5- 3 กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา               3   3               26   21 141 

5- 4 กรุงเทพฯ-สังคม               3   3               25   22 141 

5- 5 กรุงเทพฯ-นาวัง                                         0 

51- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านบึง(ช)         23                   7           161 

51- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านบึง         5                   7           35 

52- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-กองบัญชาช่วยรบที่1       5                   29             145 

52- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-พนัสนิคม   3   13               32   29             473 

52- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-กองบัญชาช่วยรบที่1(ช)         5                   7           35 

54- 0 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา(ค)         27                   9           243 

57- 0 กรุงเทพฯ-ระยอง(ค)         51                   8           408 

58- 0 กรุงเทพฯ-นครนายก         3                   7           21 

58- 1 กรุงเทพฯ-องครักษ์-นครนายก         21                   7           147 

58- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านนา(ทางด่วน)(ต)         24                   7           168 

58- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านนา(ทางด่วน)(จัดระเบยีบหมวด2ให้สิทธิรถร่วมเดมิ)         17                   8           136 

58- 3 กรุงเทพฯ-องครักษ์-นครนายก(ช)         3                   8           24 

58- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านนา(ทางด่วน)(ช)         2                   7           14 

59- 0 กรุงเทพฯ-ปราจีนบุร ี         7                   8           56 

6- 0 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั                                         0 

60- 0 กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ   3     5             25     7           110 

60- 1 กรุงเทพฯ-กบินทร์บุร ี   3                   26                 78 
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 ภาคผนวก จ.-8  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

60- 2 กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ   3                   25                 75 

7- 0 กรุงเทพฯ-บ้านช่องเม็ก 3 4   3       4   2 15 23   26       27   23 369 

7- 1 กรุงเทพฯ-บุณฑริก   3               2   24               22 116 

79-1 กรุงเทพฯ-กุมภวาป-ีบึงกาฬ               11   5               25   21 380 

8- 0 กรุงเทพฯ-สรรคบุรี-ชัยนาท   9     35             25     6           435 

86- 0 กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม   7 2                 21 16               179 

9- 0 กรุงเทพฯ-คลองลาน   2                   23                 46 

9- 2 กรุงเทพฯ-ชุมตาบง(ต)         11                   6           66 

90- 0 กรุงเทพฯ-เชียงราย 5 2 8         4     17 34 24         38     497 

901- 0 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา         9                   8           72 

901- 1 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา(ต)(20%จัดระเบยีบ)         27                   9           243 

901- 1 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา(ต)         171                   9           1539 

901- 2 กรุงเทพฯ-สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ต)         7                   7           49 

901- 2 กรุงเทพฯ-สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ต)(20%จัดระเบยีบ)         18                   7           126 

901- 3 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา(ช)         35                   7           245 

901- 4 กรุงเทพฯ-สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ช)         30                   7           210 

902- 0 กรุงเทพฯ-อ่างทอง(ข)         35                   7           245 

902- 1 กรุงเทพฯ-อ่างทอง(ข)(ต)(20%จัดระเบียบ)         10                   7           70 

902- 1 กรุงเทพฯ-อ่างทอง(ข)(ต)         50                   7           350 

902- 2 กรุงเทพฯ-ท่าเรือ(ต)(20%จัดระเบยีบ)         6                   6           36 

902- 2 กรุงเทพฯ-ท่าเรือ(ต)         57                   6           342 

902- 3 กรุงเทพฯ-อ่างทอง(ข)(ช)         16                   7           112 

902- 4 กรุงเทพฯ-ท่าเรือ(ช)                                         0 

903- 0 กรุงเทพฯ-อุทัยธานี(ค)         56                   7           392 

904- 0 กรุงเทพฯ-สระบุร ี                                         0 

904- 1 กรุงเทพฯ-สระบุรี(ต)         91                   8           728 

905- 0 กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี(ข)   9     66             26     7           696 

905- 1 กรุงเทพฯ-ทางแยกเข้าอ าเภอบางปะหนั(ต)(20%จัดระเบียบ)         9                   6           54 

905- 2 กรุงเทพฯ-ทางแยกเข้าอ าเภอบางปะหนั         7                   6           42 

906- 0 กรุงเทพฯ-ชัยนาท(ข)   19                   25                 475 

906- 1 กรุงเทพฯ-อินทร์บุรี(ต)                                         0 
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 ภาคผนวก จ.-9  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

906- 2 กรุงเทพฯ-อินทร์บุรี(ช)         5                   6           30 

907- 0 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา(ง)         28                   8           224 

908- 0 กรุงเทพฯ-หันคา         69                   6           414 

908- 1 กรุงเทพฯ-เนินขาม(ต)         11                   7           77 

909- 0 กรุงเทพฯ-เชียงราย(ข) 3   11       2 5   4 19   26       24 40   33 723 

91- 0 กรุงเทพฯ-ล าปาง(ข) 7   7       3 18   3 17   24       20 36   31 1088 

910- 0 กรุงเทพฯ-น่าน(ข)     3         11         23         34     443 

911- 2 กรุงเทพฯ-โพทะเล(ต)         34                   6           204 

911- 3 กรุงเทพฯ-โพทะเล(ช)         3                   6           18 

912- 0 กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์(ข)   12 11                 35 25               695 

913- 0 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก(ข)   22   2       7       34   34       37     1075 

918- 0 กรุงเทพฯ-ตาคลี         17                   7           119 

918- 1 กรุงเทพฯ-ตาคลี(ต)         19                   7           133 

918- 2 กรุงเทพฯ-ตาคลี(ช)         19                   7           133 

919- 0 กรุงเทพฯ-บ้านหมี ่         77                   8           616 

919- 1 กรุงเทพฯ-บ้านหมี-่หนองม่วง(ต)         71                   8           568 

919- 2 กรุงเทพฯ-บ้านหมี-่หนองม่วง(ช)         15                   8           120 

92- 0 กรุงเทพฯ-เขื่อนภูมิพล(ข)                                         0 

920- 0 กรุงเทพฯ-องครักษ์-ปราจีนบุร ี         35                   7           245 

921- 0 กรุงเทพฯ-องครักษ์-อรัญประเทศ   14     9             25     8           422 

921- 1 กรุงเทพฯ-สระแก้ว   3                   27                 81 

921- 2 กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ   3                   27                 81 

921- 3 กรุงเทพฯ-ปราจีนบุร-ีประจันตคาม(ต)         24                   6           144 

921- 5 กรุงเทพฯ-องครักษ์-กบินทร์บุรี(ต)         43                   7           301 

921- 6 กรุงเทพฯ-องครักษ์-ปักธงชัย(ต)         18                   6           108 

921- 7 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ปราจีนบุร-ีประจันตคาม(ช)         4                   6           24 

921- 8 กรุงเทพฯ-องครักษ์-กบินทร์บุรี(ช)         22                   7           154 

921- 9 กรุงเทพฯ-องครักษ์-ปักธงชัย(ช)         4                   6           24 

921-10 กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ(ช)         15                   6           90 

922- 0 กรุงเทพฯ-พะเยา 3 3           2     14 25           28     173 

923- 0 กรุงเทพฯ-แพร่   3 5         8   4   25 17         26   21 452 
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 ภาคผนวก จ.-10  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

924- 0 กรุงเทพฯ-ล าพูน                                         0 

925- 0 กรุงเทพฯ-สวรรคโลก                                         0 

926- 1 กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ(ผ่านทางแยกปักธงชัย) 5 9 11         3   3 14 24 16             22 528 

927- 1 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 2 10 12       3 7   8 15 25 18       18 29   29 985 

927- 3 กรุงเทพฯ-กุฉินารายณ ์   2           2       23           24     94 

927- 4 กรุงเทพฯ-นาค ู               3                   23     69 

927- 5 กรุงเทพฯ-ร่องค า-กุฉินารายณ ์               2                   24     48 

928- 1 กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย-มุกดาหาร   5 5         3       26 18         31     313 

928- 2 กรุงเทพฯ-อ านาจเจริญ   2                   25                 50 

929- 1 กรุงเทพฯ-เขมราฐ   3 3         5   3   23 15         25   20 299 

929- 3 กรุงเทพฯ-อ านาจเจริญ-โพธิ์ไทร 2   3             4 13   18             21 164 

929- 4 กรุงเทพฯ-ชานุมาน     2                   16               32 

929- 5 กรุงเทพฯ-กุดข้าวปุ้น     3                   14               42 

93- 0 กรุงเทพฯ-ตาก(ข)   5                   28                 140 

930- 1 กรุงเทพฯ-อุดรธานี-นครพนม   5   3     3 5       30   32     24 33     483 

931- 0 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม-ิอุบลราชธานี   2                   29                 58 

931- 1 กรุงเทพฯ-มหาชนะชยั-ยางชุมน้อย               2                         0 

931- 2 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม-ิม่วงสามสบิ     2                   23               46 

932- 0 กรุงเทพฯ-มหาสารคาม   4 5       3 17   16   19 15       18 27   23 1032 

933- 0 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม ่     3         7   4     17         29   25 354 

933- 1 กรุงเทพฯ-ท่าบ่อ                                         0 

934- 0 กรุงเทพฯ-พนมไพร               6                   26     156 

935- 1 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม ิ   7           5   2   21           25   24 320 

935- 3 กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย   2                   19                 38 

935- 4 กรุงเทพฯ-วาปีปทมุ   2           5       20           28     180 

936- 0 กรุงเทพฯ-จักราช-บุรีรัมย ์   7                   30                 210 

936- 2 กรุงเทพฯ-จักราช(ช)         16                   8           128 

937- 0 กรุงเทพฯ-จักราช-สุรินทร์   7                   27                 189 

937- 1 กรุงเทพฯ-จักราช-สนม   3                   25                 75 

938- 1 กรุงเทพฯ-บัวใหญ-่เลย     3                   17               51 

938- 3 กรุงเทพฯ-ชุมแพ               5                   31     155 
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 ภาคผนวก จ.-11  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

939- 0 กรุงเทพฯ-พยัคฆภูมิพิสัย   3                   27                 81 

94- 0 กรุงเทพฯ-ก าแพงเพชร(ข)       3                   25             75 

94- 1 กรุงเทพฯ-บ้านสลกบาตร         12                   6           72 

94- 2 กรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษณบุรี(ต)         37                   6           222 

94- 3 กรุงเทพฯ-ขาณุวรลักษณบุร ี         7                   6           42 

94- 4 กรุงเทพฯ-บ้านสลกบาตร         2                   6           12 

940- 0 กรุงเทพฯ-สุรินทร์-ศรีสะเกษ(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   7                   25                 175 

941- 0 กรุงเทพฯ-พิมาย-พนมไพร   8 3         3   3   23 18         26   21 379 

942- 0 กรุงเทพฯ-จักราช-ศรีสะเกษ   7                   25                 175 

942- 1 กรุงเทพฯ-จักราช-ยางชุมน้อย                                         0 

943- 1 กรุงเทพฯ-บุ่งคล้า                                         0 

943-2 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ               10   5               29   25 415 

943-3 กรุงเทพฯ-บุ่งคล้า               6                   27     162 

944- 1 กรุงเทพฯ-รัตนบุร-ีอุบลราชธานี   4                   27                 108 

944- 2 กรุงเทพฯ-รัตนบุร ี   7               2   25               21 217 

944- 3 กรุงเทพฯ-สนม-บึงบรูพ์   4                   21                 84 

945- 1 กรุงเทพฯ-ราษีไศล(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   3                   19                 57 

946- 0 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-มุกดาหาร               3                   32     96 

947- 0 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย-์อุบลราชธานี   6         3         29         26       252 

947- 1 กรุงเทพฯ-วังหิน   3                   27                 81 

95- 0 กรุงเทพฯ-นครสวรรค์(ข)         61                   10           610 

95- 1 กรุงเทพฯ-นครสวรรค์         135                   9           1215 

95- 2 กรุงเทพฯ-บรรพตพิสัย         22                   8           176 

95- 3 กรุงเทพฯ-ลาดยาว         34                   7           238 

95- 4 กรุงเทพฯ-นครสวรรค์         16                   9           144 

95- 6 กรุงเทพฯ-เก้าเลี้ยว         7                   7           49 

951- 0 กรุงเทพฯ-อ่างทอง-สุพรรณบุร ี         157                   8           1256 

954- 0 กรุงเทพฯ-อ่างทอง-ท่าชา้ง         41                   7           287 

955- 0 กรุงเทพฯ-โขงเจียม   10   3       2       22   25       26     347 

956- 0 กรุงเทพฯ-แม่สอด   5                   23                 115 

957- 0 กรุงเทพฯ-แม่สาย   3 2       3 3   7   29 21       19 30   27 465 
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 ภาคผนวก จ.-12  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

958- 0 กรุงเทพฯ-พิจิตร(ข)   5                   32                 160 

959- 0 กรุงเทพฯ-ตะพานหิน                                         0 

959- 1 กรุงเทพฯ-ชุมแสง-บางมูลนาก         37                   7           259 

959- 2 กรุงเทพฯ-ชุมแสง         13                   7           91 

959- 3 กรุงเทพฯ-บ้านดงขุย         34                   6           204 

959- 4 กรุงเทพฯ-หนองบัว         17                   6           102 

959- 5 กรุงเทพฯ-ท่าตะโก         16                   6           96 

959- 6 กรุงเทพฯ-ไพศาลี         24                   7           168 

959- 7 กรุงเทพฯ-ตากฟ้า         3                   5           15 

959- 8 กรุงเทพฯ-ชุมแสง-บางมูลนาก         10                   7           70 

959-10 กรุงเทพฯ-ไพศาลี         5                   7           35 

959-11 กรุงเทพฯ-ชุมแสง         2                   7           14 

959-12 กรุงเทพฯ-ทับคล้อ         10                   7           70 

96- 0 กรุงเทพฯ-น่าน   2 2         3       19 14         26     144 

960- 0 กรุงเทพฯ-ผักไห่         57                   8           456 

961- 0 กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน 3 2 3               14 20 19               139 

961- 1 กรุงเทพฯ-แม่สะเรียง   3 2                 19 17               91 

962- 0 กรุงเทพฯ-เชียงของ                                         0 

962- 1 กรุงเทพฯ-เชียงของ 5 7 3         3   5 14 23 16         26   21 462 

962- 2 กรุงเทพฯ-เชียงค า               4                   25     100 

963- 0 กรุงเทพฯ-เขาค้อ   9           5       22           24     318 

964- 0 กรุงเทพฯ-ดอยเต่า-จอมทอง                                         0 

965- 0 กรุงเทพฯ-บ้านด่านลานหอย   9 4         8   2   22 17         25   19 504 

966- 0 กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินก าแพงแสน         36                   7           252 

966- 1 กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินก าแพงแสน(ต)         6                   7           42 

966- 2 กรุงเทพฯ-บางเลน(ต)         2                   6           12 

966- 3 กรุงเทพฯ-ม.เกษตรศาสตร์(ต)         32                   7           224 

966- 7 กรุงเทพฯ-ม.เกษตรศาสตร์(ช)         42                   7           294 

967- 0 กรุงเทพฯ-รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก)         2                   6           12 

967- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-เขื่อนขุนดา่นปราการชล(ต)         2                   7           14 

967- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-เขื่อนขุนดา่นปราการชล(ต)(20%จัดระเบยีบ)         10                   7           70 
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 ภาคผนวก จ.-13  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

967- 2 กรุงเทพฯ-น าตกนางรอง         14                   7           98 

967- 3 กรุงเทพฯ-เขื่อนขุนด่านปราการชล(ช)                                         0 

968- 0 กรุงเทพฯ-ยโสธร   3           4   5   23           26   23 288 

97- 0 กรุงเทพฯ-พังโคน               9   3               27   21 306 

97- 1 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน-บ้านม่วง               2   3               27   24 126 

972- 0 กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม(ค)         46                   10           460 

974- 0 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณบุร ี         176                   9           1584 

974- 1 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-อู่ทอง(ต)         60                   8           480 

975- 0 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-ท่าช้าง         44                   8           352 

98- 0 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี(ข)(ผ่านทางแยกปักธงชัย)(ด่วน) 9   24               19   26               795 

98- 2 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี(ข)(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   11 4         3   8   35 26         39   32 862 

9903- 0 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภมู ิ   11                   27                 297 

9903- 1 กรุงเทพฯ-หนองบัวระเหว(ล านารายณ์)   5                   23                 115 

9903- 2 กรุงเทพฯ-หนองบัวระเหว   3                   23                 69 

9903- 3 กรุงเทพฯ-เทพสถิต(ต)         13                   7           91 

9903- 3 กรุงเทพฯ-เทพสถิต(ต)(รถ20%จัดระเบียบ)         6                   7           42 

9904- 0 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ชลบุรี(ค)   15     52             35     10           1045 

9904- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-มอเตอร์เวย-์ชลบุร(ีช)         2                   11           22 

9905- 0 กรุงเทพฯ-เมืองพัทยา(ข)   22                   35                 770 

9905- 0 กรุงเทพฯ-พัทยา                                         0 

9905- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ศรีราชา-เมืองพัทยา(ต)         50                   11           550 

9905- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ศรีราชา-เมืองพัทยา(ต)(20%จัดระเบียบ)         19                   10           190 

9905- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน(ต)         28                   9           252 

9905- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์(ต)         6                   9           54 

9905- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ศรีราชา-พัทยา(ช)         43                   10           430 

9905- 5 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน(ช)         57                   9           513 

9905- 6 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์(ช)         21                   9           189 

9905- 7 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-มอเตอร์เวย-์เมืองพัทยา(ช)         7                   10           70 

9906- 0 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านฉาง-ระยอง         52                   9           468 

9906- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านมาบตาพุด-ระยอง         13                   9           117 

9906- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ระยอง         16                   9           144 
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 ภาคผนวก จ.-14  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

9906- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านมาบตาพุด(ช)         19                   8           152 

9906- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บ้านมาบตาพุด(ต)         23                   8           184 

9906- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-มอเตอรเวย-์ระยอง(ช)         27                   9           243 

9907- 0 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-จันทบุรี(ง)   5     26             27     7           317 

9907- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สอยดาว(ต)         28                   7           196 

9907- 2 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-แกลง-จันทบุรี(ต)         20                   7           140 

9907- 3 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-สอยดาว(ช)         2                   7           14 

9907- 4 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-แกลง-จันทบุรี(ช)         66                   7           462 

9908- 0 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-ตราด(ง)   5     28             27     7           331 

9909- 0 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-แหลมฉบัง(ข)   30     5             29     8           910 

9909- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-อ่าวอุดม(ต)         11                   8           88 

9909- 1 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-อ่าวอุดม(ต)(20%จัดระเบยีบ)         21                   8           168 

9910- 0 กรุงเทพฯ(จตุจักร)-บางคล้า         66                   7           462 

9911- 0 กรุงเทพฯ-ลี้-ล าพูน                                         0 

9913- 0 กรุงเทพฯ-นาเชือก-ร้อยเอ็ด                                         0 

9918- 0 กรุงเทพฯ-ด่านเจดียส์ามองค ์                                         0 

9918- 2 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี(ต)         30                   8           240 

9918- 3 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี(ช)         11                   8           88 

9918- 4 กรุงเทพฯ-หนองปรือ(ช)         3                   7           21 

9920- 0 กรุงเทพฯ-บ้านสร้าง-ปราจีนบุรี(ต)         31                   8           248 

9920- 3 กรุงเทพฯ - บ้านสรา้ง - ปราจีนบุร ี         10                   8           80 

48 กรุงเทพฯ(ตลิ่งชัน) - พัทยา         2                   5           10 

69-1 กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช         10                   6           60 

69-2 กรุงเทพฯ - สามชุก(ต)         14                   7           98 

69-4 กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ด่านช้าง(ต)         19                   6           114 

76-2 กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - ราชบุรี(ต)         31                   5           155 

76-3 กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - ราชบุรี(ช)         18                   7           126 

77-1 กรุงเทพฯ - โพธาราม(ช)         3                   6           18 

81-3  กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุร(ีต)         51                   5           255 

81-4  กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุร ี- ลาดหญ้า(ต)         61                   5           305 

81-5  กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุร(ีช)         5                   5           25 
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 ภาคผนวก จ.-15  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

81-6  กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุร ี- ลาดหญ้า(ช)         14                   5           70 

82-2 กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - บ้านโป่ง(ต)         64                   6           384 

82-3 กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - บ้านโป่ง(ช)         44                   6           264 

83-0 กรุงเทพฯ - นครปฐม                                         0 

83-1 กรุงเทพฯ - นครปฐม(ต)         63                   5           315 

83-2 กรุงเทพฯ - นครปฐม(ช)         40                   5           200 

88-1 กรุงเทพฯ - อู่ทอง(ต)         47                   4           188 

952-1  กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี(ต)         102                   6           612 

952-2  กรุงเทพฯ - วิเศษชัยชาญ(ต)         17                   6           102 

952-3 กรุงเทพฯ - เสนา                                         0 

971-1 กรุงเทพฯ - แก่งกระจาน(ต)         2                   4           8 

971-2 กรุงเทพฯ - แก่งกระจาน(ช)         3                   4           12 

976-1 กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม(ข)(ต)         90                   8           720 

976-3 กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม(ข)(ช)         40                   8           320 

976-4 กรุงเทพฯ - บ้านแพ้ว(ช)         26                   4           104 

977-1 กรุงเทพฯ - เพชรบุรี(ข)(ช)         14                   4           56 

977-2 กรุงเทพฯ - ปากท่อ(ช)         2                   4           8 

977-3 กรุงเทพฯ - สวนผ้ึง(ขัฎป่าหวาย)                                         0 

978-2 กรุงเทพฯ - หัวหิน(ข)(ต)         38                   7           266 

978-3 กรุงเทพฯ - หัวหิน(ข)(ช)         19                   7           133 

979-1 กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์(ข)(ต)         27                   6           162 

979-2 กรุงเทพฯ - กุยบุรี(ต)         38                   6           228 

979-4 กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์(ข)(ช)         4                   6           24 

985-1 กรุงเทพฯ - ปราณบรุี(ข)                                         0 

985-4 กรุงเทพฯ - ปราณบรุี(ต)         17                   7           119 

985-5 กรุงเทพฯ - ม.ศิลปากร(ชะอ า)(ต)         11                   5           55 

985-6 กรุงเทพฯ - ปราณบรุี(ข)(ช)         20                   7           140 

994-2 กรุงเทพฯ - เลาขวัญ(ต)         42                   5           210 

996-2 กรุงเทพฯ - บางคณฑี - ด าเนินสะดวก                                         0 

996-4 กรุงเทพฯ - บางคณฑี - ด าเนินสะดวก(ช)         7                   6           42 

997-1 กรุงเทพฯ - นครปฐม(ข)(ต)         26                   8           208 
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 ภาคผนวก จ.-16  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

997-2 กรุงเทพฯ - นครชัยศรี(ต)         43                   6           258 

997-3 กรุงเทพฯ - นครปฐม(ข)(ช)         65                   8           520 

997-4 กรุงเทพฯ - นครชัยศรี(ช)         29                   6           174 

9915-0 กรุงเทพฯ - จอมบึง(ต)         101                   5           505 

9915-1 กรุงเทพฯ - จอมบึง(ช)         10                   5           50 

9919-0 กรุงเทพฯ - บางใหญ ่- พระนครศรีอยุธยา(ต)         36                   5           180 

21-11 กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)-นครราชสีมา(ม.2และหรือม.2จ)         9                   7           63 

31- 5 กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)-สุรินทร์(ผ่านทางแยกปักธงชยั)   5                   24                 120 

35- 0 กรุงเทพฯ(สายใต้)-บ้านมาบตาพุด-ระยอง         25                   8           200 

36- 1 กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)-สัตหีบ         41                   11           451 

38- 3 กรุงเทพฯ(สายใต้)-ชลบุรี(ข)         23                   9           207 

48- 0 กรุงเทพฯ(สายใต้)-เมืองพัทยา   25                   29                 725 

48-10 กรุงเทพฯ(ตลิ่งชัน)-เมืองพัทยา(ช)         5                   10           50 

61- 0 กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา             3 3                 13 27     120 

62- 0 กรุงเทพฯ-ขนอม             3 3                 22 25     141 

63- 0 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต   3           7       18           25     229 

64- 0 กรุงเทพฯ-ระนอง 15 9 9 11             15 30 19 23             919 

65- 0 กรุงเทพฯ-ชุมพร       3                   29             87 

66- 0 กรุงเทพฯ-บางสะพาน   15           3       23           27     426 

66- 1 กรุงเทพฯ-บางสะพาน-บ้านมาบอมฤต   9                   23                 207 

68- 0 กรุงเทพฯ-วัดไผ่โรงวัว-สองพี่น้อง           43                   31         1333 

69- 0 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-ด่านช้าง         100                   5           500 

69- 1 กรุงเทพฯ-เดิมบางนางบวช(ต)         11                   4           44 

69- 2 กรุงเทพฯ-สามชุก(ต)         15                   4           60 

69- 3 กรุงเทพฯ-บ้านหนองอีพัง(ต)                                         0 

69- 4 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-ด่านช้าง         23                   4           92 

70- 0 กรุงเทพฯ-ปราณบุร ี         13                   10           130 

71- 0 กรุงเทพฯ-หัวหิน(ก)         9                   9           81 

72- 0 กรุงเทพฯ-ท่ายาง         29                   6           174 

73- 0 กรุงเทพฯ-เพชรบุร ี         66                   8           528 

74- 0 กรุงเทพฯ-บ้านแหลม         23                   7           161 
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 ภาคผนวก จ.-17  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

76- 0 กรุงเทพฯ-ราชบุร ี         19                   8           152 

76- 1 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-ราชบรุ ี   60     125             31     9           2985 

76- 2 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-ราชบรุี(ต)         43                   4           172 

76- 3 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-ราชบรุี(ช)         19                   7           133 

77- 0 กรุงเทพฯ-โพธาราม         57                   7           399 

77- 1 กรุงเทพฯ-โพธาราม(ช)         7                   8           56 

78- 3 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-สมุทรสงคราม       3 27                 35 8           321 

78- 4 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-ด าเนินสะดวก       53                   35             1855 

78-2 กรุงเทพฯ-ด าเนินสะดวก                                         0 

80- 0 กรุงเทพฯ-สองพี่น้อง         49                   7           343 

81- 0 กรุงเทพฯ-กาญจนบุร ี       7 135                 29 7           1148 

81- 2 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุร ี   88   3 161             25   25 8           3563 

81- 3 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี(ต)         53                   7           371 

81- 3 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี(ต)(20%จัดระเบียบ)         9                   8           72 

81- 4 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุร-ีลาดหญา้(20%จัดระเบียบ)         11                   8           88 

81- 4 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุร-ีลาดหญา้(ต)         76                   7           532 

81- 5 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี(ช)         5                   7           35 

81- 6 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุร-ีลาดหญา้(ช)         21                   7           147 

82- 0 กรุงเทพฯ-บ้านโป่ง                                         0 

82- 1 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้านโป่ง                                         0 

82- 2 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้านโป่ง(ต)         64                   8           512 

82- 3 กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้านโป่ง(ช)         43                   8           344 

83- 0 กรุงเทพฯ-นครปฐม   15   7               21   23             476 

83- 1 กรุงเทพฯ-นครปฐม(ต)         76                   7           532 

83- 2 กรุงเทพฯ-นครปฐม(ช)         25                   7           175 

88- 0 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุร ี         145                   8           1160 

88- 1 กรุงเทพฯ-อู่ทอง(ต)         49                   8           392 

89- 0 กรุงเทพฯ-หลังสวน   9   5               21   22             299 

89- 0 กรุงเทพฯ-ละแม 3                   14                   42 

89- 1 กรุงเทพฯ-ละแม   3                   25                 75 

926- 1 กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ(ผ่านทางแยกปักธงชัย)                                         0 
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 ภาคผนวก จ.-18  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

926- 2 กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)-ศรีสะเกษ(ผ่านทางแยกปักธงชัย)   5                   24                 120 

937- 2 กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)-จักราช-สุรินทร์   5                   22                 110 

949- 0 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต(ข)             9 11   3             19 35   28 640 

950- 0 กรุงเทพฯ-กระบี่(ค)   3         5 3       26         18 32     264 

952- 0 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี(ค)         45                   10           450 

952- 1 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี(ต)         114                   7           798 

952- 2 กรุงเทพฯ-วิเศษชัยชาญ(ต)         17                   6           102 

952- 3 กรุงเทพฯ-วิเศษชัยชาญ(ช)                                         0 

952- 4 กรุงเทพฯ-เสนา(ช)                                         0 

953- 0 กรุงเทพฯ-ท่าช้าง(ค)       5 78                 25 7           671 

953- 1 กรุงเทพฯ-เดิมบางนางบวช-หันคา                                         0 

970- 3 กรุงเทพฯ(ตลิ่งชัน)-แหลมฉบัง   11     9             27     7           360 

971- 0 กรุงเทพฯ-ชะอ า         29                   8           232 

971- 1 กรุงเทพฯ-แก่งกระจาน(ต)         11                   7           77 

971- 2 กรุงเทพฯ-แก่งกระจาน(ช)         5                   7           35 

973- 0 กรุงเทพฯ-สงขลา   5   3     5 7       25   24     18 33     518 

976- 0 กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม(ข)         39                   9           351 

976- 1 กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม(ข)(ต)         108                   9           972 

976- 2 กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม(ข)         21                   9           189 

976- 3 กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม(ข)(ช)         41                   9           369 

976- 4 กรุงเทพฯ-บ้านแพ้ว(ช)         23                   8           184 

977- 0 กรุงเทพฯ-เพชรบุรี(ข)         76                   8           608 

977- 1 กรุงเทพฯ-เพชรบุรี(ข)(ช)         19                   8           152 

977- 2 กรุงเทพฯ-ปากท่อ(ช)         3                   6           18 

977- 3 กรุงเทพฯ-สวนผ้ึง(บ.ชัฏป่าหวาย)(ช)         13                   6           78 

978- 0 กรุงเทพฯ-หัวหิน(ข) 9 7     84           19 30     10           1221 

978- 2 กรุงเทพฯ-หัวหิน(ข)(ต)         43                   10           430 

978- 3 กรุงเทพฯ-หัวหิน(ข)(ช)         21                   10           210 

979- 0 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์(ข)   5     133             22     6           908 

979- 1 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์(ข)(ต)         25                   7           175 

979- 2 กรุงเทพฯ-กุยบุรี(ต)         55                   7           385 
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 ภาคผนวก จ.-19  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

979- 4 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์(ข)(ช)         5                   7           35 

981- 0 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง   3           7   3   21           30   28 357 

981- 1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช   11         9 7   3   25         20 35   29 787 

982- 0 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่(ข) 3           3 5   3 15           18 34   31 362 

983- 0 กรุงเทพฯ-กระบี่(ข)   3           3       29           37     198 

984- 0 กรุงเทพฯ-ตรัง             3 3   3             20 34   25 237 

984- 1 กรุงเทพฯ-สตูล(ข)               5                   34     170 

985- 0 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี(ข)   9     53             26     9           711 

985- 1 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี(ข)         11                   9           99 

985- 2 กรุงเทพฯ-ค่ายธนะรัชต ์                                         0 

985- 3 กรุงเทพฯ-ค่ายธนะรัตน์(ต)                                         0 

985- 4 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี(ต)         11                   9           99 

985- 5 กรุงเทพฯ-ม.ศิลปากร(ชะอ า)(ต)         19                   8           152 

985- 6 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี(ข)(ช)         17                   8           136 

986- 0 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก               3                   29     87 

986- 1 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก       3                   20             60 

987- 0 กรุงเทพฯ-ยะลา             3 3                 19 29     144 

987- 1 กรุงเทพฯ-เบตง               5 2                 30 31   212 

988- 0 กรุงเทพฯ-สตูล             3 5   3             15 25   18 224 

989- 0 กรุงเทพฯ-พัทลุง                   3                   21 63 

99- 0 กรุงเทพฯ-พังงา             3                   27       81 

990- 0 กรุงเทพฯ-ชุมพร(ข) 3 15 5 5     7       14 22 16 25     17       696 

990- 0 กรุงเทพฯ-ชุมพร                                         0 

991- 0 กรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย     5                   16               80 

991- 1 กรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะพะงัน                                         0 

9912- 0 กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่               3                   31     93 

9914- 0 กรุงเทพฯ-นาทวี               5                   32     160 

9915- 0 กรุงเทพฯ-จอมบึง(ต)   5     139             24     9           1371 

9915- 1 กรุงเทพฯ-จอมบึง(ช)         11                   9           99 

9917- 0 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(ข)   3   3     3 3       23   25     16 29     279 

9917- 1 กรุงเทพฯ-ปัตตานี                   3                   22 66 
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 ภาคผนวก จ.-20  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณ

ผู้โดยสารต่อวัน ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ ม.1ก ม.1ข ม.1พ ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4ก ม.4ข ม.4ค ม.4พ 

9919- 0 กรุงเทพฯ-บางใหญ-่พระนครศรีอยุธยา(ต)         35                   10           350 

992- 0 กรุงเทพฯ-หาดใหญ ่             3 15   5             18 34   28 704 

992- 1 กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร ์               5   3               35   23 244 

992- 2 กรุงเทพฯ-ด่านนอก               3 3                 32 38   210 

993- 0 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี             9 15   7             23 34   29 920 

993- 1 กรุงเทพฯ-พุนพิน                                         0 

994- 0 กรุงเทพฯ-ด่านช้าง         7                   7           49 

994- 1 กรุงเทพฯ-ด่านช้าง-บ้านไร่         47                   9           423 

994- 2 กรุงเทพฯ-เลาขวญั(ต)         41                   7           287 

995- 0 กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า                                         0 

996- 0 กรุงเทพฯ-ด าเนินสะดวก         66                   8           528 

996- 1 กรุงเทพฯ-บางคณฑ-ีด าเนินสะดวก         11                   7           77 

996- 2 กรุงเทพฯ-บางคณฑ-ีด าเนินสะดวก                                         0 

996- 2 กรุงเทพฯ-บางคนฑี-ด าเนินสะดวก(ต)                                         0 

996- 4 กรุงเทพฯ-บางคณฑ-ีด าเนินสะดวก(ช)         11                   7           77 

996-3 กรุงเทพฯ-ด าเนินสะดวก(ต)                                         0 

997- 0 กรุงเทพฯ-นครปฐม(ข)   51     249             28     10           3918 

997- 1 กรุงเทพฯ-นครปฐม(ข)(ต)         25                   10           250 

997- 2 กรุงเทพฯ-นครชัยศรี(ต)         37                   8           296 

997- 3 กรุงเทพฯ-นครปฐม(ข)(ช)         57                   10           570 

997- 4 กรุงเทพฯ-นครชัยศรี(ช)         31                   8           248 

998- 2 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง 3                   16                   48 

998- 3 กรุงเทพฯ-เชียรใหญ ่   3 3                 31 24               165 
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 ภาคผนวก จ.-21  
 

ตารางที่ จ-2 ปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางรถหมวด 3 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ปริมาณผู้โดยสาร

ต่อวัน ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

103-0 ล าปาง - ลี ้       12         28   336 

107-0 แพร่ - เถิน       8         13   104 

108-0 ลพบุรี - นครราชสมีา     42         8     315 

112-0 นครสวรรค์ - ชยันาท       2         13   26 

113-1 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - เชียงมว่น   4         24       96 

115-0 นครสวรรค์ - ตาก     6         6     34 

116-0 นครสวรรค์ - เขื่อนภูมิพล   2         26       51 

119-0 นครสวรรค์ - คลองขลุง       2         13   26 

120-0 นครสวรรค์ - พรานกระต่าย       4         13   52 

121-0 นครสวรรค์ - นครราชสีมา 6         20         120 

122-0 อ่างทอง - มหาราช       6         13   78 

123-0 อ่างทอง - บ้านหันสัง       4         13   52 

124-0 ตาก - เถิน       1         27   27 

128-0 พิษณุโลก - แม่สอด - บ้านริมเมย   2 32       145 9     290 

128-2 พิษณุโลก - แม่สอด - บ้านริมเมย     10         7     70 

130-0 ตัดชว่งตาก - แม่สอด     2         10     20 

132-0 ก าแพงเพชร - สุโขทยั - อุตรดิตถ ์   8         19       152 

133-0 พิษณุโลก - เชียงใหม ่       15         13   195 

134-0 พิษณุโลก - ล าปาง   12         20       240 

138-2 พิษณุโลก - อุตรดิตถ ์         6         8 46 

139-0 ช่วงหล่มสัก - ชลบุร ี- ระยอง       2         13   26 

141-0 ตะพานหิน - วิเชยีรบุร ี   12         19       222 

142-0 นครราชสีมา - เพชรบูรณ ์       2         13   26 

144-0 แพร่ - สุโขทยั     52         7     338 

146-0 แพร่ - เชยีงราย   4         29       114 

148-0 ล าปาง - พะเยา - เชียงราย     1 6       206 34   206 

149-0 เชียงใหม่ - เชียงราย     2 3       80 53   160 

150-0 เชียงใหม่ - เชียงราย 6         24         145 

151-0 เชียงใหม่ - แม่สาย       4         13   52 
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 ภาคผนวก จ.-22  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

152-0 ล าปาง - เชยีงใหม ่     128         9     1106 

155-0 พิษณุโลก - เชียงใหม ่(ข)   23     2   15     174 348 

155-1 พิษณุโลก - เชียงใหม ่(ข)   16         18       280 

156-0 หินกอง - นครหลวง       34         13   442 

159-0 ลพบุรี - อ่างทอง (ข)       2         13   26 

161-0 สระบุรี - บ าเหน็จณรงค์     2         9     18 

163-0 เพชรบูรณ์ - พิจิตร       8         13   104 

164-0 พิจิตร - พิษณุโลก       8         13   104 

166-0 เชียงใหม่ - สามเหลีย่มทองค า  2         32         63 

166-1 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - เชียงราย 52 13       30 120       1557 

166-2 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - เชียงราย 2         30         60 

167-0 ล าปาง - เชยีงราย       12         33   390 

167-1 ตัดชว่งล าปาง - เวียงป่าเป้า       2         40   80 

168-0 นครสวรรค์ - แม่สอด     8         7     52 

169-0 เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง 8         31         247 

169-1 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - น่าน 27 6       24 108       650 

169-2 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - แพร ่ 12 4       29 86       345 

170-0 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 4         16         62 

170-1 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - ขุนยวม     10         8     78 

170-2 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - แม่สะเรียง     20         7     130 

175-0 เชียงใหม่ - ขอนแก่น 19         20         386 

176-0 วิหารแดง - ชะอม       16         13   208 

179-0 สรรคบุรี - บ้านชัณสตูร       2         13   26 

181-0 เชียงใหม่ - ล าพูน (ก)     64         7     432 

182-0 เชียงใหม่ - ล าพูน (ข)       74         13   962 

186-0 สุโขทัย - ศรีนคร - อุตรดิตถ ์       2         13   26 

188-0 ปทุมธานี - บางเลน       32         13   416 

189-0 พิจิตร - บ้านโคกสลุต - บางกระทุ่ม       2         13   26 

190-0 วิเชียรบุรี - ท่าตะโก       8         13   104 
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 ภาคผนวก จ.-23  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

191-0 อุทัยธานี - โกรกพระ       10         13   130 

196-0 แพร่ - อ าเภอปง   2         26       51 

198-0 เชียงใหม่ - พะเยา 5 4       66 83       332 

200-0 พระพุทธบาท - อ่างทอง       2         13   26 

201-0 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา   8         19       148 

202-0 มวกเหล็ก - ปากช่อง       2         13   26 

204-0 ชัยภมูิ - นครราชสมีา 8 4       23 45       180 

205-0 ชัยภมูิ - หนองบัวระเหว - หล่มสัก       2         13   26 

208-0 นครราชสีมา - บ าเหน็จณรงค ์   10         8       80 

210-0 นครราชสีมา - ขอนแก่น 2 46 72     699 30 19     1397 

211-0 นครราชสีมา - อุดรธานี 10 118       169 14       1686 

212-0 ท่าคันโท - บ้านค าใหญ ่- กระนวน       2         13   26 

213-0 ด่านขุนทด - บา้นค าปิง       12         13   156 

214-0 อุบลราชธานี - ชานุมาน     8         9     72 

215-0 โนนสะอาด - บ้านโนนสมบูรณ ์       8         13   104 

219-0 ขอนแก่น - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด   26         16       428 

220-0 อุดรธานี - เลย   44         19       842 

221-0 อุดรธานี - หนองคาย     10         9     90 

222-0 อุบลราชธานี - อ านาจเจริญ     75         7     538 

223-0 อุดรธานี - ศรีเชียงใหม ่     40         7     280 

224-0 อุดรธานี - นครพนม (ข) 8 21       26 10       206 

225-0 อุดรธานี - บึงกาฬ (ข)   14         19       262 

225-1 ช่วงอุดรธานี - บ้านแพง   10         14       140 

226-0 ขอนแก่น - อุดรธานี     64         8     502 

229-0 อุบลราชธานี - พนา (ข)     8         9     70 

230-0 อุดรธานี - สกลนคร   42   2     18   387   774 

231-0 อุดรธานี - นครพนม 27 12       24 54       648 

232-0 อุบลราชธานี - เขมราฐ     30         9     264 

233-0 อุดรธานี - ร้อยเอ็ด     101         8     790 
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 ภาคผนวก จ.-24  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

234-0 อุบลราชธานี - หัวตะพาน 
   

2 
    

13 
 

26 

235-0 อุดรธานี - อุบลราชธานี ข 22 4 6 
  

24 131 87 
  

522 

235-1 อุดรธานี - อุบลราชธานี ข 1 4 
   

92 23 
   

92 

235-2 ตัดชว่งอุดรธานี - เรณูนคร - อุบลราชธานี 
  

36 
    

8 
  

283 

241-0 สกลนคร - อุบลราชธานี 2 4 
   

37 19 
   

74 

241-1 สกลนคร - อุบลราชธานี 
  

4 
    

10 
  

40 

248-0 โนนสัง - บ้านหนองวัวซอ 
   

2 
    

13 
 

26 

251-0 มหาสารคาม - อุบลราชธานี 
  

3 
    

6 
  

19 

252-0 ร้อยเอ็ด - สุรินทร ์
 

6 3 
   

37 74 
  

222 

253-0 ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี 
  

6 
    

10 
  

57 

255-0 อุบลราชธานี - มุกดาหาร 2 
 

30 
  

139 
 

9 
  

278 

256-0 อุบลราชธานี - นครพนม 4 10 37 
  

133 53 14 
  

533 

262-0 นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม ่ 18 15 
   

36 44 
   

656 

263-0 สุรินทร์ - บ้านเมืองลงี - สตึก 
   

23 
    

13 
 

299 

265-0 นครราชสีมา - ชลบุร ี 34 16 
   

23 50 
   

796 

267-0 นครราชสีมา - ระยอง 24 86 
   

71 20 
   

1715 

268-0 อุดรธานี - อุบลราชธานี (ค) 38 
    

18 
    

684 

268-1 ตัดชว่งขอนแก่น - อุบลราชธานี 13 2 2 
  

21 139 139 
  

277 

269-0 ร้อยเอ็ด - ดอนตาล 
  

24 
    

9 
  

206 

270-0 ขอนแก่น - บัวใหญ ่
 

38 
    

18 
   

676 

273-0 นครราชสีมา - บุรีรัมย ์
  

142 
    

8 
  

1150 

274-0 นครราชสีมา - สุรินทร ์ 20 56 30 
  

76 27 51 
  

1525 

275-0 ร้อยเอ็ด - บุรีรมัย ์
 

16 
    

18 
   

295 

275-1 ช่วงร้อยเอ็ด - บ้านดงบัง - ปทมุรัตน์ 
 

16 
    

18 
   

295 

275-2 ช่วงร้อยเอ็ด - บ้านหนองกุง 
   

2 
    

24 
 

48 

276-2 ช่วงร้อยเอ็ด - บ้านนาเลา 
 

48 
    

18 
   

854 

278-0 ขอนแก่น - มุกดาหาร 
 

12 30 
   

33 13 
  

396 

279-0 อุบลราชธานี - ศรีสะเกษ 
 

12 34 
   

39 14 
  

465 

279-3 ตัดชว่งกันทรารมย์ - บ้านคร้อ - บ้านจาน 
   

30 
    

23 
 

690 
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 ภาคผนวก จ.-25  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

281-0 ขอนแก่น - สุรินทร์ 16 4 10 
  

27 108 43 
  

432 

282-0 ขอนแก่น - อุบลราชธานี 
 

4 
    

18 
   

72 

285-0 นครราชสีมา - อุบลราชธานี (ข) 16 
    

18 
    

280 

291-0 ศรีสะเกษ - ร้อยเอ็ด 
 

2 
    

20 
   

40 

292-0 สุรินทร์ - ศรีสะเกษ 
  

30 
    

1 
  

20 

296-0 อุดรธานี - ค าตากล้า 
 

12 
 

18 
  

54 
 

36 
 

646 

301-0 จันทบุรี - ตราด 
 

44 
    

17 
   

726 

303-0 ชลบุร ี- ระยอง 
  

97 
    

8 
  

757 

304-0 บ้านฉาง - สัตหีบ 
   

80 
    

13 
 

1040 

306-0 ชลบุร ี- ฉะเชิงเทรา (ข) 
  

228 
    

8 
  

1926 

308-0 ปราจีนบุร ี- ฉะเชิงเทรา 
  

5 
    

8 
  

40 

309-0 ช่วงฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน - ตลาดโรงเกลือ 
 

38 
    

18 
   

690 

309-1 ฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ 
 

38 
    

18 
   

690 

310-0 ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม 
   

74 
    

26 
 

1947 

317-0 ช่วงชลบุรี - บ้านกร า - ปลวกแดง 
   

122 
    

22 
 

2744 

318-0 ตัดชว่งชลบุรี - ระยอง 
  

8 
    

9 
  

70 

318-1 ชลบุร ี- บ้านเพ 
  

86 
    

8 
  

728 

326-0 วิเศษชัยชาญ - ผักไห่ 
   

4 
    

13 
 

52 

327-0 บ่อพลอย - อู่ทอง 
   

10 
    

13 
 

130 

328-0 ช่วงฉะเชิงเทรา - นิคมอุตสาหกรรมเกทเวย์ซิตี ้
   

50 
    

25 
 

1250 

329-1 จันทบุรี - บ่อไร ่
   

4 
    

13 
 

52 

337-0 ช่วงปทมุธานี - ถนนกาญจนาภิเษก - ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
   

8 
    

13 
 

104 

337-1 ช่วงปทมุธานี - ถนนกาญจนาภิเษก - ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
   

8 
    

13 
 

104 

338-0 รังสิต - โรงเรียนเชยีงรากน้อย 
  

254 
    

9 
  

2286 

340-0 นครราชสีมา - ตราด - แหลมงอบ 50 
    

17 
    

848 

340-1 ตัดชว่งนครราชสมีา - จันทบุร ี 12 
    

18 
    

220 

340-2 ตัดชว่งนครราชสมีา - ตราด 24 
    

17 
    

418 

341-0 ช่วงสระบรุี - ตลาดโรงเกลือ 
 

2 
    

18 
   

36 

341-2 ช่วงพระนครศริอยุธยา - ตลาดโรงเกลอื 
  

42 
    

9 
  

379 
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 ภาคผนวก จ.-26  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

344-0 ตัดชว่งฉะเชิงเทรา - ลาดกระบัง 
  

14 
    

5 
  

76 

344-1 ฉะเชิงเทรา - สถานีต ารวจนครบาลลาดกระบัง 
  

14 
    

8 
  

110 

345-0 ปทุมธานี - อ าเภอบางซ้าย 
   

20 
    

13 
 

260 

356-0 ช่วง ม.ธรรมศาสตร ์(ศูนย์รังสิต) - นนทบุร ี
  

12 
    

9 
  

108 

357-0 ตัดชว่งไพศาลี - บ้านตะคร้อ 
   

2 
    

13 
 

26 

359-0 ปทุมธานี - ปากเกรด็ 
   

112 
    

13 
 

1456 

364-0 ตัดชว่งบางบัวทอง - วัดราษฎร์นิยม 
   

2 
    

13 
 

26 

365-0 ตัดชว่งปากน้ า - กม.5 (ถนนบางนา - บางปะกง) 
   

78 
    

13 
 

1014 

367-0 ตัดชว่งรังสติ - ปากเกร็ด 
 

60 
    

26 
   

1530 

367-1 รังสิต - นนทบุรี 
  

60 
    

9 
  

540 

370-0 ปทุมธานี - บ้านล าโพธิ์ - นนทบุร ี
   

6 
    

13 
 

78 

372-0 ตัดชว่งรังสติ - วัดเวฬุวัน 
   

90 
    

13 
 

1170 

373-1 ตัดชว่งฉะเชิงเทรา - วังน้ าเย็น 
 

16 40 
   

38 15 
  

600 

377-0 สระแก้ว - กบินทรบ์ุร ี
   

40 
    

13 
 

520 

381-2 ตัดชว่งรังสติ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ 
 

30 
    

26 
   

765 

382-0 วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บา้นสินสมบูรณ ์
   

140 
    

13 
 

1820 

383-0 ตัดชว่งรังสติ - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
   

4 
    

13 
 

52 

384-0 ช่วงวัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านพงษ์ศิริชยั 1 
   

10 
    

13 
 

130 

385-0 ช่วงพัทยา - ตลาดโรงเกลือ 
  

110 
    

7 
  

778 

385-1 ช่วงสระแก้ว - สนามชัยเขต 
  

30 
    

7 
  

216 

385-2 ช่วงพัทยา - ตลาดโรงเกลือ 
   

6 
    

27 
 

160 

386-0 ช่วงฉะเชิงเทรา - ด่านถาวรบ้านแหลม 
  

12 
    

9 
  

108 

386-1 ฉะเชิงเทรา - จันทบุร ี
  

11 
    

5 
  

60 

387-0 ปากเกร็ด - ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 
   

2 
    

13 
 

26 

388-0 ช่วง ร.ร.กาญจนาภเิษกวิทยาลัยนครปฐม - บางใหญ ่
 

30 
    

26 
   

765 

389-0 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ - เมืองพัทยา 14 
    

20 
    

274 

391-0 ตัดชว่งปทมุธานี - นพวงศ ์
 

12 
    

26 
   

306 

392-0 ช่วงเกาะช้าง - พัทยา 2 4 
   

50 25 
   

100 

392-1 ช่วงเกาะช้าง - พัทยา 
 

3 
    

17 
   

52 
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 ภาคผนวก จ.-27  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

392-4 ช่วงชลบุรี - จันทบุร ี     12         7     88 

393-0 ระยอง - ดอนสัก 12         21         254 

396-0 สมุทรสาคร - บ้านพุน้ าร้อน   26         17       446 

397-0 ช่วงสอยดาว - พัทยา     16         9     144 

398-0 ตราด - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา   4         18       72 

399-0 ระยอง - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา   4         26       102 

409-0 นครปฐม - หัวหิน     40         9     342 

409-1 ช่วงกาญจนบุรี - หัวหิน     24         8     186 

411-0 กาญจนบุรี - สุพรรณบุร ี   6   22     103   28   616 

420-0 เพชรบุร ี- หัวหิน       48         25   1200 

421-0 เพชรบุร ี- ปราณบุร ี       2         13   26 

423-0 เพชรบุร ี- ประจวบคีรีขันธ ์     70         8     582 

426-0 ประจวบคีรีขันธ ์- ชุมพร     36         8     280 

428-0 ชุมพร - กระบุร ี     32         8     248 

429-0 ชุมพร - ระนอง     22         7     145 

430-0 ระนอง - ภูเกต็ 8         16         128 

435-0 ระนอง - กระบี ่   4         18       70 

436-0 ตะกั่วป่า - ภูเกต็   14         16       230 

437-0 ภูเก็ต - พังงา     68         8     518 

438-0 ภูเก็ต - กระบี ่     68         8     517 

439-0 ภูเก็ต - ทุ่งสง   8         21       170 

440-0 ภูเก็ต - นครศรีธรรมราช   6     2   27     80 160 

440-1 ช่วงภูเกต็ - บางขัน - นครศรีธรรมราช   24     5   22     106 528 

441-0 ภูเก็ต - ตรัง 52       28 30       55 1534 

442-0 ภูเก็ต - สงขลา 4 8       92 46       367 

442-1 ตัดชว่งภูเกต็ - พัทลุง   63         15       950 

443-0 ภูเก็ต - หาดใหญ ่ 49 53 20   6 44 41 109   362 2170 

444-0 กระบี่ - อุทยานแห่งชาติเขาสก     12         8     91 

446-0 กระบี่ - ตรัง     26         8     216 
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 ภาคผนวก จ.-28  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

448-0 ตรัง - นครศรีธรรมราช   8 36       42 12     424 

448-1 ตรัง - นครศรีธรรมราช     28         8     236 

459-0 หาดใหญ่ - ยะลา (ข)     20         8     162 

460-0 โคกโพธิ์ - ยะลา       42         1   546 

461-0 กาญจนบุรี - ราชบุร ี   14   95     7   1   354 

465-0 สุราษฎร์ธานี - ภูเกต็ 12 24       3 1       568 

466-0 ตรัง - สตูล     30         8     241 

469-0 ระนอง - สุราษฎร์ธานี   4         7       98 

469-1 ตัดชว่งหลังสวน - สุราษฎรธ์านี     28         8     220 

469-2 ตัดชว่งละแม - สุราษฎร์ธานี     12         8     90 

470-0 ยะลา - จะนะ - หาดใหญ ่   16 42       5 16     656 

470-2 ช่วงยะลา - แม่ลาน - หาดใหญ ่   16 34       3 17     566 

470-3 ตัดชว่งหาดใหญ่ - สะบ้าย้อย     25         8     196 

474-0 ชุมพร - สุราษฎร์ธานี     50         7     347 

474-1 ตัดชว่งชมุพร - หลังสวน     38         6     244 

475-0 สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช   16 76       1 11     851 

476-0 นครศรีธรรมราช - พัทลุง     29         8     232 

476-1 ช่วงนครศรีธรรมราช - ชะอวด - พัทลงุ     35         9     300 

477-0 นครศรีธรรมราช - สงขลา   6 16       40 11     168 

477-1 ช่วงนครศรีธรรมราช - หาดใหญ ่   15 62       3 13     778 

482-0 สุราษฎร์ธานี - กระบี ่   16 20       2 19     385 

485-0 หลังสวน - สุราษฎร์ธานี     20         8     158 

485-1 ตัดชว่งสุราษฎร์ธานี - ไชยา     61         7     444 

486-0 นครศรีธรรมราช - บ้านส้อง   4 19       85 9     162 

486-3 ช่วงนครศรีธรรมราช - พิปูน - บ้านสอ้ง       18         6   432 

488-0 สุราษฎร์ธานี - ตรัง   4 40       52 9     375 

488-1 ตัดชว่งสุราษฎร์ธานี - ทุ่งสง     22         8     178 

490-0 สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ ่ 4 4 60     36 36 13     800 

490-1 สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ ่     6         7     40 
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 ภาคผนวก จ.-29  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

491-0 หาดใหญ่ - จะนะ - ปัตตานี   9 60       123 10     615 

494-0 หาดใหญ่ - สตูล - ต ามะลัง     40         7     292 

495-0 ตรัง - หาดใหญ่ (ข)   26 307       11 4     1212 

496-0 พัทลุง - หาดใหญ ่     150         7     1090 

496-1 พัทลุง - หาดใหญ ่     22         8     168 

498-0 อ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ ์       30         1   390 

499-0 เพชรบุร ี- ปากท่อ       4         26   52 

502-1 ตัดชว่งนครราชสมีา - ประทาย   4         26       66 

502-2 ตัดชว่งนครราชสมีา - พยัคฆภูมิพิสัย       30         2   690 

503-0 อุบลราชธานี - เลิงนกทา     56         8     430 

504-0 อุบลราชธานี - มหาชนะชยั     25         8     209 

511-0 อุบลราชธานี - กันทรลักษ์     62 12       12 33   742 

515-0 อุดรธานี - โซ่พิสัย - บึงกาฬ       16         5   390 

516-0 นางรอง - ชุมพวง       14         4   182 

517-0 นครราชสีมา - ล านารายณ ์   14         18       248 

520-0 ล าปลายมาศ - บ้านหนองปรือ       20         33   260 

522-0 บุรีรัมย ์- จันทบุร ี   10         35       182 

524-0 สุรินทร์ - สตึก   10 32       6 13     428 

529-0 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชยั       34         2   765 

530-0 บ้านผือ - ศรีเชียงใหม ่       4         33   52 

532-0 อุดรธานี - ชุมแพ   10   18     39   21   582 

534-0 ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น - อุดรธานี   36         6       617 

534-2 ตัดชว่งร้อยเอ็ด - ขอนแก่น   82         0       1298 

540-0 สกลนคร - วังสามหมอ       2         216   26 

545-0 แก้งคร้อ - หนองเรือ       2         481   26 

546-0 ขอนแก่น - มหาสารคาม - มุกดาหาร   16         2       328 

546-1 ตัดชว่งมหาสารคาม - มุกดาหาร   14         30       239 

547-0 สุวรรณภมูิ - ราษีไศล       4         7   52 

549-0 พังโคน - ศรีสงคราม       2         52   26 
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 ภาคผนวก จ.-30  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

550-0 ร้อยเอ็ด - เมืองสรวง - สุรินทร์   22 10       6 43     428 

551-0 มัญจาคีรี - ภูเขยีว       2         26   26 

553-0 มัญจาคีรี - คอนสวรรค์       2         166   26 

555-0 นครพนม - มุกดาหาร     149         7     1055 

558-0 สุรินทร์ - บ้านโคกกระชาย   2         74       68 

562-0 อุดรธานี - กาฬสินธุ ์     6         9     52 

563-0 นครราชสีมา - ห้วยแถลง - สุรินทร์ 8 2 8 4   23 90 54 45   432 

563-2 ตัดชว่งนครราชสมีา - จักราช   2         13       40 

564-0 ล าปลายมาศ - ชุมพวง       2         40   26 

568-0 เอราวัณ - หนองหิน       2         699   26 

586-0 ขอนแก่น - นครพนม 8         211         144 

587-0 อุบลราชธานี - เชียงใหม ่ 17         2         412 

587-1 อุบลราชธานี - เชียงใหม ่ 4         39         64 

587-2 ช่วงอุบลราชธานี - รัตนบุร ี- เชยีงใหม่ 4         18         93 

587-3 ช่วงอุบลราชธานี - เชยีงราย 12         9         200 

588-0 อุบลราชธานี - ระยอง 20         21         349 

588-2 ช่วงอุบลราชธานี - นางรอง - พัทยา 16 24       53 35       718 

589-0 อุบลราชธานี - พัทยา 24       12 4       8 925 

589-1 ตัดชว่งนครราชสมีา - พัทยา 11       9 49       60 382 

589-2 ตัดชว่งนครราชสมีา - พัทยา 8       8 35       35 292 

589-3 ช่วงอุบลราชธานี - นางรอง - พัทยา 4       2 52       103 140 

590-0 บึงกาฬ - หนองคาย - ระยอง         12         22 216 

590-2 ตัดชว่งขอนแก่น - ระยอง         4         35 176 

590-3 ช่วงหนองคาย - สวนอุตสาหกรรมเครอืสหพัฒนศรีราชา         2         251 40 

590-4 ช่วงบึงกาฬ - ขอนแก่น - ระยอง         2         35 40 

590-5 ช่วงปากคาด - บ้านบ่อวิน - ระยอง         2         387 40 

590-6 ช่วงปากคาด - พัทยา - ระยอง         2         324 40 

590-8 ช่วงหนองคาย - แหลมงอบ         4         66 136 

590-9 ช่วงศรีเชยีงใหม ่- หนองบัวล าภู - ระยอง         2         395 40 
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 ภาคผนวก จ.-31  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

592-0 ยโสธร - โพนทราย       2         13   26 

593-0 สังขะ - ปรางค์กู ่       8         65   104 

594-0 ยโสธร - มุกดาหาร     54         7     400 

599-0 สุรินทร์ - ล าช ี- กระสัง       40         7   354 

599-1 ช่วงสุรินทร์ - บ้านอังกรวง       4         19   30 

599-2 ช่วงสุรินทร์ - บ้านคอโค       2         20   14 

599-3 ช่วงสุรินทร์ - บ้านทนง       4         7   30 

599-4 ช่วงสุรินทร์ - บ้านตะโก       2         10   14 

599-5 ช่วงสุรินทร์ - บ้านใหม ่       4         56   40 

599-6 ช่วงสุรินทร์ - บ้านก้านเหลือง       4         14   30 

603-0 ช่วงพระพุทธบาท - วังม่วง       2         139   26 

606-0 ช่วงสากเหล็ก - บ้านชมพ ู       6         89   78 

608-0 นครสวรรค์ - ลานกระบือ       2         328   26 

609-0 ช่วงสวรรคโลก - ศรีนคร       4         75   52 

611-0 เชียงราย - น่าน 2         398         30 

612-0 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - ปาย     18         8     147 

612-1 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - ปาย     18 6       21 114   377 

613-0 ตัดชว่งพิษณุโลก - น่าน   4         69       60 

613-1 ตัดชว่งพิษณุโลก - แพร่   4         52       70 

613-2 ตัดชว่งพิษณุโลก - อุตรดิตถ ์   4         169       70 

613-3 พิษณุโลก - น่าน - ทุ่งช้าง   6         192       120 

614-0 ล าปาง - แพร ่   34         45       584 

619-0 เชียงใหม่ - แม่สาย 10 4       30 74       337 

620-1 ตัดชว่งเชยีงราย - เชียงค า   2   12     148   25   304 

621-0 เชียงราย - พะเยา   4 1       12 96     96 

622-0 ช่วงพิษณุโลก - วัดโบสถ์ - แม่สาย   11 2   6   78 182   142 364 

622-1 ตัดชว่งพิษณุโลก - เชียงราย 2 2     4 198 198     99 196 

622-2 ตัดชว่งพิษณุโลก - เชียงราย         2         233 96 

622-3 ช่วงพิษณุโลก - วัดโบสถ์ - แม่สาย   2     2   345     345 82 
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 ภาคผนวก จ.-32  
 

 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

623-0 พิษณุโลก - เชียงใหม ่(ค) 2 12     2 216 36     216 285 

625-0 ตัดชว่งล าพูน - ลี้       10         7   240 

626-0 นครสวรรค์ - ขาณุวรลักษบุร ี       6         47   78 

628-0 สิงห์บุรี - ค่ายบางระจัน - แสวงหา       10         4   130 

629-0 ช่วงบางมูลนาก - บ้านดงขยุ       2         10   26 

631-0 ช่วงบา้นกลาง - หนองม่วง       2         323   26 

633-0 เชียงใหม่ - ขอนแก่น (ข) 10         73         168 

634-0 พิษณุโลก - พิชัย - อุตรดิตถ ์       23         33   299 

635-0 เชียงใหม่ - นครราชสีมา 46         23         1135 

636-0 เชียงใหม่ - หนองคาย 4       6 482       321 104 

637-0 เชียงราย - ขอนแก่น 12         3         230 

638-0 ช่วงพิษณุโลก - ตราด         6         115 250 

638-1 ช่วงแม่สอด - ตลาดโรงเกลือ         4         173 136 

638-2 ช่วงแม่สอด - ระยอง         2         974 96 

638-3 ช่วงแม่สอด - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 - พัทยา         8         343 182 

638-4 ตัดชว่งพิษณุโลก - ระยอง         4         18 154 

638-5 แม่สอด - ตราด         2         364 50 

639-0 ตัดชว่งบา้นท่าตอน - บ้านกิ่วสะไต       4         13   52 

642-0 ก าแพงเพชร - วังเจ้า - ตาก       46         3   1150 

643-0 พะเยา - ป่าแดด       6         208   78 

644-0 ตัดชว่งพิษณุโลก - เลย 2 4       26 13       100 

650-0 ช่วงทับคล้อ - บ้านวังกระดาษ       4         26   52 

651-0 นครราชสีมา - แม่สาย 27       2 4       52 940 

652-0 ท่าตะโก - ซับสมอทอด       2         1143   26 

654-0 ช่วงสากเหล็ก - วังทรายพูน - บา้นวังยาง       8         106   104 

656-0 พิษณุโลก - ลานกระบือ - ตาก       4         55   52 

658-0 เชียงใหม่ - บ้านธ ิ     8         8     64 

659-0 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - ตาก - พัทยา (มอเตอร์เวย์) 32         1         481 

659-1 ช่วงเชยีงใหม่ - ระยอง (มอเตอร์เวย์) 16         24         232 
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 ภาคผนวก จ.-33  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

659-2 ช่วงเชยีงใหม่ - ตาก - ระยอง (มอเตอร์เวย์) 10         8         160 

659-3 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - ตาก - พัทยา (มอเตอร์เวย์) 8         14         116 

659-4 ตัดชว่งอุตรดติถ์ - พิษณุโลก - พัทยา (มอเตอร์เวย์) 6         43         160 

660-0 ตัดชว่งพัทยา - ตาก - เชียงราย (มอเตอร์เวย์) 6         18         84 

660-1 ช่วงระยอง - นครสวรรค ์- เชียงราย 2         13         64 

660-2 ช่วงระยอง - ตาก - เชียงราย 4         364         64 

660-3 ช่วงระยอง - พิษณุโลก - น่าน 2         13         64 

660-4 ระยอง - แม่สาย 6         169         84 

661-0 เชียงราย - นครพนม 22         70         442 

663-0 นครสวรรค์ - เชยีงราย 4         135         80 

667-0 อินทร์บุรี - ช่องแค       8         10   104 

671-0 ตัดชว่งเชยีงใหม่ - เทิง 2 2       585 585       155 

671-1 เชียงใหม่ - เชียงของ   2         300       62 

672-0 ช่วงเชยีงใหม่ - แม่สอด 6         87         136 

672-1 แม่สาย - พะเยา - แม่สอด 6         128         174 

673-0 ผักไห่ - ปา่โมก       52         35   676 

674-0 สุโขทัย - บางระก า - พิษณุโลก       8         7   104 

675-0 ตัดชว่งฝาง - แม่สรวย     4         8     31 

679-0 ตัดชว่งเชยีงราย - ป่าแดด       2         389   70 

680-0 ช่วงตลาดรงัสิต - สะพานปทุมธานี2 - บางใหญ ่     82         9     738 

681-0 ตัดชว่งพระนครศรีอยุธยา - ประตูระบายน้ าบางกุ้ง       2         80   26 

682-0 หนองแค - ท่าเรือ       12         9   156 

684-0 ช่วงสุพรรณบุรี - ผักไห่       2         30   26 

686-0 เชียงราย - เชียงค า       6         4   170 

687-0 ลานสัก - บ้านลาน       18         43   234 

688-0 ตัดชว่งวังน้อย - บ้านหนองโสน       2         137   26 

689-0 เชียงใหม่ - บ้านต้นดู ่- บ้านธ ิ       3         102   39 

690-0 ช่วงพิษณุโลก - บางกระทุ่ม       8         13   104 

692-0 จอมทอง - ขุนยวม       2         26   26 
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 ภาคผนวก จ.-34  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

694-1 นครสวรรค์ - น่าน     2         10     20 

695-0 เชียงใหม่ - แจ้ห่ม       6         42   78 

697-0 ตัดชว่งวังน้อย - นวนคร   6         74       153 

699-0 นวนคร - บางบัวทอง       14         10   182 

700-0 บางปะอิน - นวนคร       20         4   260 

702-0 ตัดชว่งปทมุธานี - วัดขุนจ่า       2         51   26 

704-0 ปากพะยูน - สถานีรถไฟบ้านควนเนียง - หาดใหญ ่     62         8     476 

705-0 พุนพิน - ทุ่งใหญ ่   8 21       23 18     387 

708-0 พังงา - สุราษฎร์ธานี     5         6     29 

710-0 กระบี่ - บา้นส้อง - สุราษฎรธ์านี     4         8     30 

711-0 อู่ทอง - เลาขวญั       2         13   26 

714-0 หาดใหญ่ - สุไหงโกลก     35         13     465 

714-2 ตัดชว่งหาดใหญ่ - นราธิวาส     48         8     376 

717-0 สุราษฎร์ธานี - ดอนสัก - ขนอม       2         124   26 

717-1 ตัดชว่งสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ 11 7 9     13 21 50     449 

717-2 ตัดชว่งสุราษฎร์ธานี - ดอนสัก     34 46       41 3   1390 

717-3 ตัดชว่งสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่     31         8     258 

717-5 ตัดชว่งสุราษฎร์ธานี - ดอนสัก       33         7   830 

717-6 ช่วงสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์(ขนอม) - ขนอม       4         130   101 

717-7 ช่วงสุราษฎร์ธานี - บ้านดอนเนา       4         129   98 

717-8 ช่วงสุราษฎร์ธานี - บ้านคลองสระ       33         5   829 

721-0 ชุมพร - หาดใหญ ่ 16       4 10       40 371 

723-0 รามัน - บา้นปาลัส       10         53   130 

726-0 สุพรรณบุรี - วัดไผ่โรงวัว       20         77   260 

727-1 ตัดชว่งภูเกต็ - สุราษฎร์ธานี 24 12 54     15 31 20     1096 

729-0 หาดใหญ่ - เกาะสมุย   4 9       238 15     132 

732-0 หาดใหญ่ - บ้านปากบารา   6 19       362 13     247 

732-1 ช่วงหาดใหญ่ - ทุ่งหว้า   6 17       15 13     224 

733-0 ภูเก็ต - นครศรีธรรมราช (ข)   6         36       152 
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 ภาคผนวก จ.-35  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

733-1 ตัดชว่งกระบี ่- นครศรีธรรมราช     20         17     150 

734-0 สตูล - ภเูก็ต 12       12 9       9 727 

734-1 ตัดชว่งสตูล - กระบี ่     4         79     28 

735-2 ตัดชว่งหาดใหญ่ - บ.โคกทราย - ปากพะยูน     46         1     328 

736-0 หาดใหญ่ - ทุ่งสง     34         3     244 

738-0 ชุมพร - นิคมสร้างตนเองปากจั่น       6         6   145 

739-0 นครศรีธรรมราช - บ้านส้อง - ภเูก็ต     55         1     427 

739-2 ตัดชว่งนครศรีธรรมราช - ปลายพระยา     18         1     136 

740-0 หาดใหญ่ - พัทลุง - นครศรีธรรมราช   15 102       3 1     1027 

741-0 หาดใหญ่ - เบตง     10         12     76 

743-0 นครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภเูก็ต 6 11       13 7       338 

743-1 นครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภเูก็ต   4 13       13 4     128 

743-2 ตัดชว่งนครศรีธรรมราช - กระบี่       140         0   3070 

746-0 ภูเก็ต - สุไหงโกลก 14       12 21       24 935 

746-1 ช่วงตรงั - แยกลพบุรีราเมศวร์ - สงขลา     24         3     195 

749-0 ชุมพร - บา้นทุ่งมหา - บางสะพาน     7         3     44 

750-0 ระนอง - หาดใหญ ่ 4       2 38       76 155 

750-1 ช่วงระนอง - นครศรีธรรมราช   2         98       50 

753-0 ภูเก็ต - ชุมพร 20         12         351 

755-0 วงกลมหมูบ่้านอ้อมน้อย - สามพราน - คลองใหม ่       4         12   52 

756-0 หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - วัดท่าขา้ม       10         3   130 

757-0 ตรัง - เกาะลันตา     12         19     96 

758-0 พุนพิน - ทับปดุ   4         7       102 

760-0 ภูเก็ต - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - เกาะสมยุ 4         85         152 

762-0 สุไหงโกลก - เกาะสมุย 5         23         90 

764-1 ช่วงหาดใหญ่ -  - มหาวิทยาลยัทักษณิ(พัทลุง) - ป่าพะยอม     48         4     361 

764-2 ช่วงหาดใหญ่ - ทะเลน้อย     3 1       53 160   31 

768-0 พัทลุง - ระโนด       2         73   26 

769-1 ตัดชว่งหาดใหญ่ - ชะอวด     18         3     148 
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 ภาคผนวก จ.-36  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

769-2 ช่วงหาดใหญ่ - ล าทับ     10         111     56 

770-0 ภูเก็ต - เกาะลันตา   4         87       72 

771-0 นครศรีธรรมราช - ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก     1 21       280 13   540 

771-1 ช่วงนครศรีธรรมราช - ขนอม     27         16     204 

773-0 หาดใหญ่ - กงหรา     31         1     278 

775-0 ภูเก็ต - เบตง         8         2 392 

776-0 ภูเก็ต - หนองคาย         12         9 268 

777-0 ภูเก็ต - พัทยา         6         17 147 

778-0 ตรัง - สงขลา   2 45       32 1     376 

779-0 ภูเก็ต - เชียงใหม ่ 10         156         252 

780-0 ภูเก็ต - เชียงราย 10         6         265 

781-0 เกาะลันตา - เกาะสมยุ     20         20     158 

782-0 นครราชสีมา - ด่านนอก         4         20 151 

783-0 ระยอง - ด่านนอก         6         9 118 

784-0 ภูเก็ต - ขอนแก่น 4       2 62       124 141 

786-0 กาญจนบุรี - ระยอง 12         54         254 

786-1 ช่วงกาญจนบุรี - สมุทรสาคร     30         12     254 

787-0 ภูเก็ต - ทุ่งสง - ด่านนอก         23         3 482 

787-1 ช่วงภูเกต็ - ทุ่งสง - สงขลา         12         7 283 

788-0 หัวหิน - บางแสน   4         33       102 

801-0 ช่วงบา้นแพง - บ้านนาด ี       2         193   26 

806-0 ตัดชว่งบา้นดุง - บ้านดงเย็น       2         104   26 

807-0 กระนวน - บ้านห้วยยางดง       38         1   494 

808-0 ตัดชว่งนครราชสมีา - เลย 15         29         277 

808-1 นครราชสีมา - เชยีงคาน   4         241       66 

809-0 ตัดชว่งชยัภูม ิ- หนองบัวล าภ ู 4   10     7   3     126 

815-0 ช่วงมุกดาหาร - บ่อวิน - ระยอง 8       9 52       46 356 

815-1 ช่วงมุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - ระยอง 2       2 13       13 93 

815-2 ตัดชว่งสุรินทร์ - ระยอง 2       29 52       4 681 
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 ภาคผนวก จ.-37  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

815-3 ตัดชว่งสตึก - ระยอง 6       2 22       65 204 

815-4 ตัดชว่งมุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - บ่อวิน - ระยอง 2       2 26       26 128 

815-5 มุกดาหาร - ระยอง         14         24 310 

816-0 นครราชสีมา - หัวหิน 8         3         180 

819-0 นครราชสีมา - แก้งสนามนาง - ชัยภมู ิ 18         8         314 

820-0 นครราชสีมา - มุกดาหาร 17         2         416 

821-0 นครราชสีมา - ตลาดโรงเกลือ   8         23       256 

824-0 ช่วงเลย - ระยอง         37         1 802 

824-1 ช่วงเลย - หนองบัวล าภ ู- ระยอง         7         11 130 

824-2 เลย - นครราชสมีา - ระยอง         4         349 88 

825-0 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ - หนองคาย         4         422 112 

827-0 ช่วงบา้นแพง - สว่างแดนดิน - ระยอง         10         3 308 

827-1 ช่วงเลย - ขอนแก่น - ระยอง         2         78 40 

827-2 ช่วงนครพนม - บ้านบ่อวิน - ระยอง         2         36 45 

827-3 นครพนม - ระยอง         7         15 140 

829-0 ตัดชว่งมุกดาหาร - พิษณุโลก         4         107 112 

829-1 ตัดชว่งแม่สอด - ขอนแก่น         2         421 68 

829-2 มุกดาหาร - แม่สอด         2         45 44 

830-0 อุบลราชธานี - หัวหิน 6         90         100 

831-0 ช่วงมุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - หัวหิน 4         70         69 

831-1 มุกดาหาร - หัวหิน 4         52         83 

832-0 อุบลราชธานี - ภูเกต็ 16       8 16       33 442 

833-0 ช่วงศรีสะเกษ - หนองคาย 9         16         130 

833-1 อุบลราชธานี - หนองคาย 4         126         72 

836-0 นครราชสีมา - กระบี ่         4         18 103 

837-0 ช่วงนครพนม - เกาะสมยุ 3       8 258       97 389 

837-1 นครพนม - นครศรีธรรมราช         6         108 258 

838-0 หนองคาย - กาญจนบุร ี 2       8 132       33 232 

840-0 บึงกาฬ - ด่านนอก         6         132 160 
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 ภาคผนวก จ.-38  
 

สายที ่ เส้นทาง 
ปริมาณเที่ยวต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว 

ปริมาณผู้โดยสารต่อวัน 
ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 ม.1 ม.2 ม.2จ ม.3 ม.4 

841-0 บึงกาฬ - แม่สาย 4         7         139 

842-0 อุบลราชธานี - ช่องจอม   9 4       58 131     213 

871-0 เชียงใหม่ - หัวหิน 12         8         235 

872-0 พิษณุโลก - ดอนสัก 4         71         148 

874-0 เชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี 22       26 3       3 1320 

875-0 เชียงใหม่ - กาญจนบุร ี 6       24 7       2 696 

876-0 ช่วงเชยีงใหม่ - บึงกาฬ         28         1 662 

876-1 เชียงใหม่ - นครพนม         8         2 285 

877-0 แม่สาย - ดา่นนอก         6         37 202 

878-0 แม่สอด - สวนผ้ึง         2         29 84 

879-0 พิษณุโลก - บางมลูนาก   4         70       102 
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 ภาคผนวก ฉ.-1  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ 
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 ภาคผนวก ฉ.-2  

 

ตารางที่ ฉ-1 แสดงค าอธิบายข้อมูลรายงานอุบัติเหตุรถสาธารณะ 
Name Description Type Length Key Reference หมายเหตุ 

AcId รหัสเหตุการณ์ int 11 PK     

AcDate วันท่ีเกิดเหตุ varchar 10 PK     

c_AcDate วันท่ีเกิดเหตุใช้ในการค านวน varchar 8       

Hour เวลาท่ีเกิดเหตุ(ชั่วโมง) char 2 PK     

Min เวลาท่ีเกิดเหตุ(นาที) char 2 PK     

PrvCode รหัสจังหวัดท่ีเกิดเหตุ char 3 PK     

AmpCode รหัสอ าเภอท่ีเกิดเหตุ char 3 PK     

TumCode รหัสต าบลท่ีเกิดเหตุ char 3 PK     

ChkSave2 สถานการณ์บันทึก char 1       

CarNo ล าดับรถ int 3 PK     

CarType ลักษณะรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

220 = รถโดยสาร 

280 = รถบรรทุก 

277 = รถรับส่งนักเรียน 

int 3 

      

AHPlate1 เลขทะเบียน 2 ตัวหน้า char 3       

AHPlate2 เลขทะเบียน 4 ตัวหลัง char 4       

AHPlatePrv รหัสจังหวัดของป้ายทะเบียน char 4       

AFPlate1 เลขทะเบียนกรณีรถพ่วง 2 ตัวหน้า char 3       

AFPlate2 เลขทะเบียนกรณีรถพ่วง 4 ตัวหลัง char 4       

AFPlatePrv รหัสจังหวัดของป้ายทะเบียนกรณี

รถพ่วง 

char 3 
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 ภาคผนวก ฉ.-3  

 

Name Description Type Length Key Reference หมายเหตุ 

AFKind ลักษณะรถส่วนหาง(กรณีรถบรรทุก) char 1       

Kind ลักษณะ/มาตรฐาน char 3       

SubKind 

  

char 3 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

PathGroup หมวดของรถโดยสารประจ าทาง 

1 = รถโดยสารประจ าทางหมวดท่ี 

1 

2 = รถโดยสารประจ าทางหมวดท่ี 

2 

3 = รถโดยสารประจ าทางหมวดท่ี 

3 

4 = รถโดยสารประจ าทางหมวดท่ี 

4 

5 = รถขนาดเล็ก 

6 = รถโดยสารระหว่างประเทศ 

7 = รถโดยสารไม่ประจ าทาง 

char 3 

      

LineNo สายที่(ขสมก./บขส.) char 5       

TRSPath เส้นทาง char 9   ตารางtrs_path   

TRSPathAll เส้นทางอื่นๆ (ระบุ) varchar 255       

FrDate วันท่ีจดทะเบียน varchar 10       

c_FrDate 

  

varchar 8 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

ExDate วันสิ้นอายุภาษีล่าสุด varchar 10       

c_ExDate 

  

varchar 8 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 
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 ภาคผนวก ฉ.-4  

 

Name Description Type Length Key Reference หมายเหตุ 

CarAge อายุรถ varchar 100       

TaxType สถานะการช าระภาษี 

0 = ไม่ระบุ 

1 = ไม่ขาดต่ออายุภาษี 

2 = ขาดต่ออายุภาษี 

int 3 

      

LawType สถานะ พรบ. 

0 = ไม่มี 

1 = มี 

9 = ไม่ระบุ 

int 3 

      

GPSType สถานะ GPS int 3       

GPSSpeed 

  

int 3 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

GPSSpeedBf ความเร็วก่อนการชน 1 นาที int 3       

GPSSpeedWhile ความเร็วขณะชน int 3       

SumPeople จ านวนคนบนรถท้ังหมด(รวมคนขับ) int 3       

InsureF 

  

int 3 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

InsureV 

  

int 3 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

TRLNo เลขท่ีประกอบการ varchar 20       

TRLName ชื่อผู้ประกอบการ varchar 200       

TRLComName ชื่อผู้เข้าร่วม varchar 200       

CarName ชื่อเจ้าของรถ varchar 100       

DeadM ผู้ท่ีเสียชีวิตบนรถชาย int 2       
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 ภาคผนวก ฉ.-5  

 

Name Description Type Length Key Reference หมายเหตุ 

DeadF ผู้ท่ีเสียชีวิตบนรถหญิง int 2       

DeadC ผู้ท่ีเสียชีวิตบนรถเด็ก int 2       

DeadA ผู้ท่ีเสียชีวิตบนรถอื่นๆ int 2       

InjM ผู้ท่ีบาดเจ็บสาหัสบนรถชาย int 2       

InjF ผู้ท่ีบาดเจ็บสาหัสบนรถหญิง int 2       

InjC ผู้ท่ีบาดเจ็บสาหัสบนรถเด็ก int 2       

InjA ผู้ท่ีบาดเจ็บสาหัสบนรถอื่นๆ int 2       

InjSM ผู้ท่ีบาดเจ็บเล็กน้อยบนรถชาย int 2       

InjSF ผู้ท่ีบาดเจ็บเล็กน้อยบนรถหญิง int 2       

InjSC ผู้ท่ีบาดเจ็บเล็กน้อยบนรถเด็ก int 2       

InjSA ผู้ท่ีบาดเจ็บเล็กน้อยบนรถอื่นๆ int 2       

ValidSeatBelt มีการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยท่ีอยู่ใน

สภาพ 

1 = พร้อมใช้งาน 

2 = ไม่พร้อมใช้งาน 

9 = ไม่ระบุ 

int 1 

      

UseSeatBelt มีการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร 

1 = ใช้ 

2 = ไม่ใช้ 

9 = ไม่ระบุ 

int 1 

      

IsUseSeat จ านวนคนท่ีใช้เข็มขัดนิรภัย(คน) int 3       

NotUseSeat จ านวนคนท่ีไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย(คน) int 3       

NaUseSeat ไม่ระบุจ านวนคนใช้(คน) int 3       
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 ภาคผนวก ฉ.-6  

 

Name Description Type Length Key Reference หมายเหตุ 

PassSplashOut มีผู้ขับขี่/ผู้โดยสารกระเด็นออกนอก

รถ 

1 = มี 

2 = ไม่มี 

9 = ไม่ระบุ 

int 1 

      

IsSplash จ านวนคนท่ีกระเด็นออกนอกตัวรถ

(คน) 

int 3 

      

IsCrashCar 

  

int 1 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

Security 

  

varchar 255 

    

ยกเลิกการ

ใช้งาน 

IsDateTime วันเวลาท่ีบันทึก varchar 20       

IsStatus สถานะการบันทึก char 1       

 

 


