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การศึกษาเรื่อง การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
  กรณีศึกษา : ระบบการบริหารการเดินรถโดยสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS 

 ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 1 
 

เสาวณีย ์แก้วมณี 2 
ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 3 

   
บทคัดย่อ 

  อุบัติเหตุจราจรทางถนนที่เกิดขึ้นจากรถโดยสารสาธารณะเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก แม้หน่วยงานหลายฝ่ายได้ร่วมมือกัน
เสนอมาตรการและวิธีการเพ่ือรับมือกับปัญหาดังกล่าว หลาย ๆ มาตรการและวิธีการมีส่วนช่ วยลด
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ และเพ่ือเสนอแนวทางการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ประยุกต์องค์ความรู้และกระบวนการในการเก็บข้อมูลของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ สภาพ
ของตัวรถ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ในกรณีศึกษา พบว่า 
ความเร็วของยานพาหนะและความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ ส่วน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง พบว่า เกิดจากโครงสร้างของตัวรถ การขับรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนด
ของตัวผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และอีกปัจจัยหนึ่งคื อ กีดขวางบนท้องถนน 
เช่น ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้าง ท าให้เกิดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
 

บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ปัจจุบันอุบัติเหตุการจราจรทางถนนเป็นปัญหาสังคมที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ  ซึ่ง
นับวันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเกิด
อุบัติเหตุนั้น มักมีผู้เสียชีวิต เสียทรัพย์สิน และได้รับบาดเจ็บตามมา โดยมีสาเหตุหลายประการ  เช่น  
ผู้ขับขี่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการขับรถ ประกอบกับชุมชนมีการขยายตั วอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
จ านวนประชากรและจ านวนรถได้เพ่ิมปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน  และทางเดินรถมีจ านวนไม่
เพียงพอกับปริมาณการเพ่ิมขึ้นของรถและประชากร ถนนบางเส้นทางสร้างไม่ได้มาตรฐาน  ป้าย
เครื่องหมายจราจร  สัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้ตามถนนมีจ านวนไม่เพียงพอ  บางแห่งเกิดการช ารุด  
และผู้ขับขี่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดวินัยหรือละเลยไม่เคารพกฎจราจร ถึงแม้หลายฝ่ายจะมี
มาตรการและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงท าให้เกิดอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินไปเป็นจ านวนมาก โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ คน ยานพาหนะ และถนน/สิ่งแวดล้อม  
                                                           
1 บทความเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง “การศึกษาเร่ือง การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรณีศึกษา : ระบบการบริหารการเดินรถ
โดยสาธารณะที่ ติดตั้ งระบบ GPS ในพื้ นที่ จั งหวัดปัตตานี”ซ่ึ งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้วโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา  คือ  
ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสหญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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น าไปสู่มาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว. (2561). ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561, จาก 
http://www.worlddatlas.com  
  นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเข้าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” กรมการขนส่งทางบกได้ใช้เทคโนโลยีและระบบการ
ท างานโดยติดเครื่อง GPS Tracking แบบ Realtime On-line เป็นเครื่องบ่งชี้การท างานของ
พนักงานขับรถ เพ่ือบันทึกข้อมูลการเดินรถ GPS Tracking แบบ Realtime แสดงพิกัดต าแหน่ง 
ความเร็ว ตรวจสอบชั่วโมงการท างาน ระบุตัวตนพนักงานขับรถ พฤติกรรมการขับรถ ระบบแจ้งเตือน 
จึงได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินรถติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถโดยสารสาธารณะใหม่ทุก
ประเภท ทุกคัน ให้ติดตั้งระบบ GPS ทันที โดยมีการประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2558 และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 รถโดยสารสาธารณะใหม่ ต้องติดตั้งระบบ GPS ทันทีภายในปี 2559 รถ
ตู้ร่วม บขส.ติดตั้งระบบ GPS ครบทุกคัน ภายใย 31 มีนาคม 2560 และมีการบริการจัดการแบบมี
ส่ วนร่วม นั่ นคือ ศูนย์  GPS กรมการขนส่ งทางบก , ศูนย์  GPS ขนส่ งจั งหวัดทุกจั งหวัด , 
ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร/รถบรรทุก , ประชนชนผ่าน Application “DLT GPS”,หน่วยงาน
เครือข่ายสารธารณะ ทั้งนี้เพ่ือติดตามพฤติกรรมในการให้บริการ  การขับรถของผู้ให้บริการรถขนส่ง
โดยสารสาธารณะ และเพ่ือความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการติดตาม
แบบ Realtime ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ 
  ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่ในการก ากับคุณภาพการให้บริการและการออกหรือ
ระงับใบอนุญาตของผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีระเบียบหรือประกาศของกรมใน
การใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามรถเพ่ือประเมินคุณภาพผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่ (หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,116 วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บ
อัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่ก าหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจ านวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ให้เดินรถ
เริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย 
ด้านพนักงานขับรถต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการท างานที่
กฎหมายก าหนด หากขับรถติดต่อกัน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ต้องพักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีจึงจะ
สามารถขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ต้องเปลี่ยนคนขับ
ทันที และนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการก าชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวัง
ในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางต่อไป  
   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้ง
ผู้ประกอบการขนส่ง ในการร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการเดินรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS ในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี   
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารการเดินรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งระบบ 
GPS ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี   
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  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งระบบ 
GPS ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี   
  4. เพ่ือศึกษาการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการใช้ระบบ GPS 
 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
   การศึกษาเรื่อง การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในกรณีศึกษา : ระบบการบริหารการ
เดินรถโดยสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Research) เพ่ือหาค าตอบในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการติดตั้งระบบ GPS 
ในรถโดยสารสาธารณะ  การศึกษาแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 แบบ คือ 
   1.วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการค้นคว้าข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก มูลนิธิ
เพ่ือผู้บริโภค สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ 
   2.วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม คือ  
    1.1 กลุ่มผู้ใช้บริการรถโดยสารรถสาธารณะ 
    1.2 กลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือผู้ประกอบการ 
   3. วิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยต้องลงมือเก็บข้อมูลในสนาม
เอง ด้วยการตรวจสอบ สภาพรถ คนขับ และผู้โดยสาร         
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีดังนี้ 
   ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)  
    1.ผู้ที่มาใช้บริการรถตู้ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในพ้ืนจังหวัดปัตตานี โดย
ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งช่วงอายุ การศึกษา อาชีพ เพราะเป็นการได้รับ
ข้อมูลโดยตรงจากการเจอกับเหตุการณ์จริงในการโดยสารรถสาธารณะ และสามารถบอกถึงความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนได้ นั่นคือ ผู้มาใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จ านวน 10 คน  
    2. ผู้ ให้บริการรถตู้  จ านวน 5 คน เพราะเป็นผู้ ให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ จะมีความเข้าใจในมุมมองของผู้ให้บริการการเดินรถ เข้าใจในสภาพปัญหา สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ GPS ประจ าส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี จ านวน 3 คน เป็นศูนย์
บริหารจัดการ การเดินรถโดยสารด้วยระบบ GPS สามารถติดตามต าแหน่งของรถโดยสารสาธารณะ
ได้จากระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมงและเป็นผู้ที่คอยควบคุม ก ากับ ดูแล อัตราความเร็วของรถ
โดยสารสาธารณะ รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของพนักงานขับรถในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
กรณีที่พนักงานมีพฤติกรรมขับรถโดยสารขับเร็วกว่าอัตรากฎหมายก าหนด ขับรถหวาดเสียวอันตราย 
ระบบจะบันทึกประวัติและส่งผลไปยังจอภาพของศูนย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จะท าการประสานไปยัง
ผู้ประกอบการให้ทราบถึงปัญหา เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพฤติกรรมในการขับขี่ หากพบว่ามีการ
กระท าความผิด กรมการขนส่งจะด าเนินการตามกฎหมาย โดยการปรับ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิก
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ถอนใบอนุญาต เพ่ือไม่ให้กระท าความผิด ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด จะท าให้เกิดความปลอดภัยและลดปัจจัย
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure Interview) คือจะใช้ค าถามเดียวกันทั้งหมด และท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
    1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย หนังสืออ้างอิง 
เอกสารของทางราชการ เช่น พ.ร.บ. ขนส่ง กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
    2.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) นั่นคือ 
การสังเกตพฤติกรรมในการท างานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ว่ามี
ลักษณะอย่างไร การให้บริการการขับรถโดยสารสาธารณะว่าเป็นอย่างไร การปฏิสัมพันธ์กับผู้มาใช้
บริการอย่างไร 
    2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) นั่นคือ ผู้วิจัยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เพ่ือให้ได้ประเด็นที่วางไว้และ
ข้อเท็จจริงจากผู้รับบริการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
ได้จากการเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตมาวิเคราะห์ โดยจัดจ าแนกตามประเด็นที่ศึกษา แยก
ประเด็นของค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนกันหรือความแตกต่างกัน แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัยถึงสภาพปัญหาของการใช้รถตู้สารสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS 
เพ่ือจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ด้านผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เห็นด้วยกับการติดตั้งระบบ GPS บนรถโดยสาร
สาธารณะ เพราะเป็นมาตรการควบคุมและจ ากัดอัตราความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ ให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมายและกรอบความเร็วที่ก าหนด เพ่ือการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
ระบุต าแหน่งของรถ และตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ พนักงานขับรถก็ต้องมี
ความพร้อมในการให้บริการด้วย และไม่ประมาทไม่คึกคะนอง การคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ เช่น การ
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พักผ่อนต้องเพียงพอต่อการบริการ การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการกินยาที่มีผลต่อระบบประสาท เช่น 
ยานอนหลับ ยาแก้หวัด เป็นต้น โดยใช้ระบบ GPS ควบคู่ไปด้วยโดยสารสาธารณะซึ่งจะเชื่อมต่อกับ
ระบบของกรมการขนส่งทางบก ประจ าศูนย์ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี แบบ Real Time เมื่อผู้
ให้บริการขับรถเร็วเกินก าหนด เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งผู้ประกอบการได้ทันทีอีกด้วย ซึ่งผู้มาใช้บริการ
รู้สึกมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทาง แม้จะมีความล้าช้าจากก่อนติดตั้งระบบ 
GPS ในรถโดยสารสาธารณะก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะก็มีความเชื่อมั่นใน
ระบบขนส่งสาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS ว่ามีความปลอดภัยมากและยัง
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน 
  ด้านพนักงานบริการขับรถโดยสาร ให้ความคิดเห็นว่า ในการวิ่งแต่ละเที่ยวนั้น การที่จะมี
ผู้โดยสารครบตามจ านวนนั้นหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับช่วงของวัน และช่วงเทศกาล จะมีผู้โดยสารเยอะเป็น
พิเศษ ท าให้มีรายได้เยอะ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ และหากเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่เทศกาล อัตราผู้มาใช้
บริการรถโดยสารจะลดลงมาก ท าให้การออกรถแต่ละครั้ง ท าให้เสียเวลาในการรอผู้โดยสารให้เต็มรถ
ก่อนถึงจะออกรถได้ ผู้โดยสารก็จะใช้เวลาในการรอรถนานเพ่ิมขึ้นไปอีก บางคันวิ่งสองวันต่อหนึ่ง
เที่ยว ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 
อภิปรายผล 
  ระบบ GPS ที่คอยควบคุมการท างานภายในศูนย์ควบคุมจะมีจอต่าง ๆ ที่แสดงข้อมูลของรถ
โดยสารทุกคันแบบ Realtime โดยจะแสดงข้อมูลต าแหน่งของรถ ความเร็วที่ขับ การขับรถเกินเวลา 
ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นบนจอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะท าการแจ้งเตือนคนขับในทันที โดยสามารถดูข้อมูลชื่อ 
เบอร์โทรศัพท์ของคนขับได้จากหน้าจอ นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถติดตามดูผ่าน Application ที่
ท าขึ้นโดยเฉพาะ หากรถคันไหนมีการขับที่ผิดปกติก็จะมีการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต
ทันที ซึ่งไม่เพียงแต่ในรถโดยสารสาธารณะ แต่ในห้องควบคุมนี้ยังรับข้อมูลจากรถบรรทุกวัตถุอันตราย
ได้ด้วย โดยใช้หลักการเดียวกันนี้ควบคุม ตรวจสอบการขับรถของคนขับในส่วนของกล่อง GPS ที่ส่ง
พิกัดของตัวรถกลับมาที่ศูนย์ผ่านทางซิมของโทรศัพท์ที่อยู่ในกล่อง จะถูกติดตั้งอยู่ในรถโดยสารแต่ละ
คัน โดยต าแหน่งที่ติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและเรื่องของระบบไฟเป็นหลัก รวมทั้งขึ้นอยู่กับ
โมเดลและยี่ห้อของรถ ดังนั้น ในรถแต่ละคันก็จะถูกติดตั้งระบบ GPS ในต าแหน่งที่แตกต่างกันไป 
นอกจากนี้ภายในตัวรถยังมีจอแสดงความเร็วของรถ หากผู้โดยสารเห็นว่าขับเร็วเกินก าหนดก็สามารถ
โทรแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะได้ทันทีที่เบอร์ 1584 โครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะควบคุม
ความเร็วของรถและควบคุมคนขับให้ขับรถอย่างมีวินัย ซึ่งหากควบคุมเรื่องดังกล่าวได้ก็จะสามารถลด
ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านอัตราความเร็วของรถโดยสาร  100 – 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มีการเรียกร้องให้เพิ่มอัตรา
ความเร็วในการขับขี่รถโดยสาร 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ประกอบการและ ผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานรัฐที่จะท างานร่วมกันสร้าง
ระบบความปลอดภัยรถโดยสาร เช่น ให้รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น หรือสร้างอาสาสมัครรถโดยสาร
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ปลอดภัย ที่ส าคัญคือต้องมีการก าหนดในร่างรัฐธรรมนูญที่ก าลังยกร่างกันอยู่ ให้มีองค์การอิสระเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเป็นตัวแทนและเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภค 
3.ยกระดับมาตรฐานคนขับรถต้องมีคุณภาพ  
4.รัฐต้องปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเบื้องต้น (พ.ร.บ.) ให้มากกว่าปัจจุบัน และต้องแยกวงเงิน
ระหว่างค่ารักษาพยาบาลออกจากค่าชดเชยทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 
5.ก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องท าประกันภัยภาคสมัครใจ โดยต้องเพ่ิมวงเงินประกันภัย
สูงสุดจาก 10 ล้านบาท/ครั้ง เป็น 30 ล้านบาท/ครั้ง ถ้าบริษัทไหนไม่มีประกันภัยภาคสมัครใจต้องมี
ค าสั่งห้ามให้บริการ เนื่องจากหากเกิดเหตุ การชดเชยเบื้องต้นจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน 
6.ผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลและประเมินคุณภาพการให้บริการรถ โดยสารเพ่ือความ
ปลอดภัย โดยให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภค 
7.ก่อนขึ้นรถให้ตรวจสอบข้อมูลของรถโดยสารเพ่ือประโยชน์ของท่าน คือ ป้ายทะเบียนรถ  
รถโดยสารประจ าทางจะต้องมีป้ายสีเหลือง ตัวอักษรสีด า เลขตัวหน้าจะขึ้นต้นด้วยหมวดเลข 10 -19 
หากเป็นรถโดยสารรับจ้างไม่ประจ าทาง จะขึ้นด้วย หมวดเลข 30 -39 แต่ถ้าเป็นป้ายสีขาว ให้
สันนิษฐานว่าเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลซึ่งผู้โดยสารจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการใช้
เพ่ือโดยสาร เลขข้างรถ จะบ่งบอกถึงเส้นทางการเดินรถของผู้ประกอบการ เราสามารถสอบกลับได้
หากเกิดเหตุ เพราะเลขข้างรถจะไม่ซ้ ากันในแต่ละคัน รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของพนักงานขับรถ , 
ช่วงเวลาของการเดินทาง 
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  การขนส่งทางบก , บริษัทเคมเซฟ คอนซัลแทนทน์ จ ากัด (กันยายน2558). 
โครงการศึกษาเชื่อมต่อบริการรถโดยสารประจ าทาง หมวด 2 3 4 , 
  และรถขนาดเล็ก. (มกราคม 2546). 
โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารประจ าทาง , สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  (กันยายน2559). 
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก. (กันยายน 2558). www.dlt.go.th. 
กรมการขนส่งทางบก , การสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ประจ าปี 2546. 
การส ารวจการประกอบการขนส่งทางบกด้วยรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง  
  (พฤษภาคม2550). 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 
  ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
    www.roadsafetythailand.com. 
 


