
คุณภาพการใหบ้รกิาร
ความปลอดภยั และการ
เข้าถงึของรถโดยสาร
สาธารณะ
ณัชชา โอเจริญ
22 มิถุนายน 2559
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สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะ

การเขา้ถงึรถโดยสารสาธารณะ

สิ่งที่จะน าเสนอ

ความปลอดภยัของ
รถโดยสารสาธารณะ
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ปัญหารถโดยสารประจ าทาง

ปัญหาความปลอดภัย
ปัญหาคุณภาพการ

ให้บริการ
ปัญหาการเข้าถึงรถ

โดยสาร

• จ านวนผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางลดลง
• ผู้โดยสารที่ไม่มีทางเลือกต้องยอมรับสภาพ
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สว่นที่ 1
ปัญหาคณุภาพการใหบ้รกิารและความปลอดภยัของ
รถโดยสารประจ าทาง
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สถิติอุบตัเิหตรุถโดยสาร
จ านวนรถโดยสารท่ีเกิดอุบัติเหตุ ปี 2558

รถโดยสารขนาดใหญ่
665 คัน (1.15%)

รถตู้โดยสาร
815 คัน (1.39%)

ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ท่ีมา: มูลนิธิไทยโรดส์

29.6
15.4

85.7

รถตู้ รสบัส 1 ช้ัน รถบัส 2 ช้ัน

อัตราการเกิดอบุตัเิหต/ุรถจดทะเบยีน 
10,000 คัน (2558)

16.1
8.5

47.8

รถตู้ รสบัส 1 ชั้น รถบัส 2 ชั้น

อัตราการเสยีชวีติ/รถจดทะเบยีน 
10,000 คัน (2558)
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ปัจจัยที่ท าใหเ้กดิอบุัตเิหตรุถโดยสาร

คน รถ ถนน

ปัจจัยด้านคนและรถ ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ผู้ประกอบการรถโดยสารมีส่วนในการรับผิดชอบ

6



ภาพรวมการส ารวจความเหน็ผูโ้ดยสาร
รถเมล์ กทม. รถเมล์ระหว่างจงัหวัด รถตู้ กทม. รถตู้ระหวา่งจงัหวัด

ภาพรวมความพงึพอใจ

ความพึงพอใจ
ในความปลอดภยั

ผู้โดยสารพึงพอใจภาพรวมและพึง
พอใจในความปลอดภัยต่อ
รถเมล์ระหว่างจังหวัดสูงสุด

ส่วนผู้โดยสารรถตู้ระหว่าง
จังหวัดกังวลเร่ืองความ
ปลอดภัยมากที่สุด
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สภาพรถและอปุกรณน์ริภัย
ผู้โดยสารเหน็วา่

สภาพรถเมลใ์น กทม. แย่ทีส่ดุ
เมื่อเทียบกับรถโดยสารประเภทอ่ืน 

- 9% เห็นว่าสภาพภายในแย ่
(เช่น ตัวรถ เบาะ ที่นั่ง เคร่ืองปรับอากาศ)

- 12% เห็นว่าสภาพภายนอกแย่ 
(เช่น ความแข็งแรงและความใหม่ของตัวรถ)

รถโดยสารจ านวนมากไม่มี

อุปกรณ์นิรภัย
ไม่พบเห็น

ประตฉูกุเฉนิ
ไม่พบเห็น

ค้อนทบุกระจก
ไม่พบเห็น

ถังดบัเพลงิ

รถเมล์ใน กทม.

รถเมล์ระหวา่งจังหวดั

44%

6%
66%
40%

31%
23%
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เข็มขดันริภยั (1)
กว่าร้อยละ 10 ของรถเมล์ระหว่างจังหวัดและรถตู้ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไม่ครบถ้วน
และมีผู้โดยสารจ านวนหนึ่งไม่ได้สังเกตว่ารถโดยสารติดตั้งเข็มขัดนิรภัยหรือไม่
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เข็มขดันริภยั (2)
สัดสว่นรถโดยสารที่

ไม่แจง้เตอืนใหค้าดเขม็ขดั
สัดสว่นผูโ้ดยสารที่
ไม่คาดเขม็ขดันริภยั

34%

53%

81%

33%

69%

79%

รถเมลร์ะหวา่งจงัหวดั

รถตูร้ะหวา่งจงัหวดั

รถตูใ้น กทม.

สาเหตหุลกัทีผู่โ้ดยสารไมค่าดเขม็ขดันริภยับนรถโดยสารสาธารณะ

 รถเมล์
ระหว่าง
จังหวัด

 รถตู้ระหวา่ง
จังหวัด

 รถตู้ใน กทม.

31%
63%

76%
30%

7%
1%

12%
7%
7%
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พนักงานขบัรถ
กว่าร้อยละ 20 ของผู้โดยสารรถเมล์ใน กทม. และรถตู้ทั้ง 2 
ประเภท คิดว่าผู้ขับขบัเรว็เกนิไป

28%
25%

21%
4%

รถตูใ้น กทม.

รถตู้ระหวา่งจงัหวดั

รถเมลใ์น กทม.

รถเมล์ระหวา่งจงัหวดั

สัดส่วนของรถโดยสารที่ผู้โดยสารเห็นว่าขับเร็วเกินไป

ไม่พอใจกบั มารยาทและการ
ใหบ้รกิารของผูข้บั

14% ของผู้โดยสารรถตู้ใน กทม.
13% ของผู้โดยสารรถตู้ระหว่างจงัหวดั
9% ของผู้โดยสารรถเมล์ใน กทม.

ไม่พอใจกบั ความนุม่นวล
ในการขบัขี่

25% ของผู้โดยสารรถตู้ใน กทม.
17% ของผู้โดยสารรถตู้ระหว่างจงัหวดั
18% ของผู้โดยสารรถเมล์ใน กทม.
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การบรรทกุผูโ้ดยสารของรถตูป้ระจ าทาง
รถตูร้ะหวา่งจงัหวดั 7% และรถตูภ้ายใน กทม. 12% บรรทกุผูโ้ดยสารเกนิทีก่ฎหมายก าหนด

การบรรทุกผูโ้ดยสารอยา่งถูกกฎหมาย

รถตู้ขนาด
10 ที่นั่ง

รถตู้ขนาด
14 ที่นั่ง

การบรรทกุผูโ้ดยสารทีผ่ดิกฎหมาย

ผู้โดยสารทั้งข้าง
คนขับถึง 2 คน

เสริมเก้าอ้ีหลังเบาะหน้า

เสริมเก้าอ้ีตรงทางเดิน

นั่งเบียดเกินจ านวน
เก้าอ้ีในแถว
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67%
ป้ายทะเบียนสเีหลอืง
(ถูกกฎหมาย)

รถตูโ้ดยสารประจ าทางผดิกฎหมาย
ผู้โดยสารจ านวนมากที่ใช้บริการผิดกฎหมาย 

หรือบางส่วนที่ทราบ แต่ยังใช้บริการรถตู้ผิดกฎหมายอยู่
สัดส่วนผู้ใช้รถตู้โดยสารประเภทต่างๆ 

25%
ไม่ทราบ

8%
ป้ายทะเบียนสขีาว
(ผิดกฎหมาย)

นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัย
ค่าโดยสารเฉลี่ยของรถตู้ผิดกฎหมาย

ยังสูงกว่ารถตู้ที่ถูกกฎหมายถึง 18%
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การตระหนกัถงึความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร
ผู้โดยสารส่วนน้อยของรถโดยสารประจ าทางทุกประเภท (ยกเว้น
รถเมล์ระหว่างจังหวัด) ค านึงถึงความปลอดภัย

สัดส่วนของผู้โดยสารที่ค านึงถึงความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

17%3% 1%2%

รถเมล์ใน กทม. รถตู้ใน กทม. รถตู้ระหว่างจังหวัด
รถเมล์ระหว่างจังหวัด

ผู้โดยสารรถเมล์ระหว่างจังหวัด รถตู้
ระหว่างจังหวัด และรถตู้ใน กทม. ไม่

คาดเข็มขัดนิรภัยมากถึง 34%, 
53% และ 81% ตามล าดับ

ผู้โดยสารรถตู้ประจ าทางจ านวน
หนึ่งทราบว่ารถตู้ที่โดยสารผดิ
กฎหมาย แต่ยังใชบ้รกิารอยู่
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ถอดบทเรยีนจากการส ารวจ
รถโดยสาร ผู้โดยสาร

การขบัขีแ่ละสภาพรถ
โดยสารบางส่วนยงัต้อง
ปรับปรุง

รถโดยสารจ านวนมากขาด
อุปกรณเ์พื่อความปลอดภยั 
รวมทั้งเขม็ขดันริภยั

รถตูย้งัมีปัญหาความปลอดภัย
 ขับรถเร็ว
 ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย
 บรรทุกผู้โดยสารเกิน 

ขาดการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้รถโดยสาร

ผู้โดยสารจ านวนมาก
ไม่ใสใ่จทีจ่ะคาด
เข็มขดันริภยั

฿ 5,000
และบางส่วนไม่ทราบ
บทลงโทษเมือ่
ไม่คาดเขม็ขดัฯ

บางส่วนยังเลอืกใชร้ถตูโ้ดยสารที่
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนอยา่งถกูกฎหมาย
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ข้อเสนอแนะ
ควบคุมก ากับและตรวจสอบผู้
ถื อ ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ
ผู้ประกอบการร่วมให้เข้มงวด

สร้างระบบก ากับดูแลความ
เสี่ยงของคบขับ เช่น ก าหนดให้
รถทุกคันติด GPS

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ถ
โดยสาร

ทบทว น เ กณฑ์ ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตประกอบการให้
เข้มงวดข้ึน

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่ อ น ต่ อ
ใบอนุญาต

รถตู้

• ทบทวนเส้นทางที่มีผู้โดยสารมาก 
เพ่ือเปล่ียนเป็นรถขนาดใหญ่

• มีแผนระยะยาวเพ่ือลดจ านวนรถตู้
โดยสาร

• เข้มงวดกับรถตู้ท่ีผิดกฎหมายมาก
ข้ึน
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ข้อเสนอแนะ: ผู้ประกอบการ
พนักงานขบัรถ

• อบรมพนักงานขบัรถให้ขับข่ีปลอดภัย/ 
ถูกกฎจราจร/ มีมารยาทในการขับข่ี

• พนักงานขับรถควรได้พัก 30 นาที
หลังจากขับรถติดกัน 4 ชม. หรือเปลี่ยน
คนขับ

• ตรวจสภาพความพรอ้มของพนักงานขับ
รถก่อนเดินทาง

• ติดตามก ากับดูแลพฤตกิรรมในการขบัขี่

ความพรอ้มใชง้านของรถ
• ตรวจสภาพรถทุก 6 เดือน
• ติดตั้งเขม็ขดันิรภยัทุกที่นั่ง

(ไม่ติดตั้ง มีโทษปรับ 50,000 บาท)
และต้องใช้งานได้

• ติดตั้งอปุกรณฉ์กุเฉิน พร้อมใช้งาน

การจดัท าประกนัภยั
• รถโดยสารต้องจัดท า

ประกันภัยภาคบังคับ
• ควรมปีระกันภัยภาคสมัครใจ 

และ/หรือ ประกันภัยสว่น
บุคคลเพ่ิมเติม 
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ข้อเสนอแนะ: ประชาชน
(รถโดยสารระหว่างจังหวัด) 
ควรขึ้นรถที่สถานรีถ เพ่ือไม่ให้เป็นเหยือ่ของรถเถื่อน

คาดเขม็ขดันิรภยัทุกครั้ง (ไม่คาด ปรับ 5,000 บาท)

(รถโดยสารระหว่างจังหวัด) 
เลือกซื้อตั๋วโดยสารกับบรษิทัทีเ่ชื่อถือได้
และตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง วันท่ี ราคาต๋ัว 
ต าแหน่งที่นั่ง ประเภทของรถโดยสารทันทีที่รับต๋ัว

ตรวจสอบข้อมูลรถโดยสาร
• ป้ายทะเบียนสีเหลือง อักษรสีด า
• ข้อมูลต้นทาง-ปลายทางระบุข้างตัวถังรถ
• ข้อมูลพนักงานขับรถในรถโดยสาร
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สว่นที่ 2
ปัญหาการเขา้ถงึรถโดยสารประจ าทาง
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การเข้าถงึจุดจอดรถเมล์
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หลักการออกแบบจุดจอดรถเมล์
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการเดนิทาง

• ท าใหใ้ชเ้วลาเดนิทางนอ้ยทีส่ดุ
• ไม่กดีขวางการจราจร

มีโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสม
• ขนาดและการอ านวยความสะดวกเหมาะสมกบัจ านวนผูโ้ดยสาร
• อยู่ในสภาพดี

ปลอดภยั
• จากอบุตัเิหต ุและโจรผู้รา้ย

คนเขา้ถงึงา่ย
• ใกล้ทางมา้ลาย/สะพานลอย
• ไมม่สีิง่กดีขวาง
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ลักษณะทางกายภาพของจุดจอดรถเมล์ทีด่ี
มีการตรวจสอบ
และบ ารงุรกัษา
อย่างสม่ าเสมอ
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จุดบอดของจดุจอดรถเมล์
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ปัญหา: การออกแบบต าแหนง่จดุจอด

การค านึงถงึระยะหา่งระหวา่งปา้ยและทางม้าลาย/
สะพานลอย?
• ห่างจากทางข้าม คนเข้าถึงได้ยาก
• ใกล้ทางม้าลายมากเกินไป ไม่ปลอดภัย

ต าแหน่งก่อน/หลังส่ี
แยก หรือระหว่าง
บล็อค (Nearside/ 
Farside/ 
Midblock)?

การก าหนดระยะห่างระหว่างป้ายยังไม่เป็นระบบ?
• ระยะห่างมาก คนต้องเดินไป/จากป้ายไกลข้ึน
• ระยะใกล้เกินไป รถเมล์ต้องหยุดบ่อย ท าให้ว่ิงได้ช้าลง

การค านึงถงึการพัฒนา
ของเมือง?  เช่น
• การขยายขนาดทางเท้า
• ต าแหน่งของอาคารพาณิชย์
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ปัญหา: การจัดการงบประมาณ

1 ศาลาที่พักผู้โดยสาร = ฿250,000 งบประมาณ/ปี = ฿ 1,000,000

เอกชนรับสัญญาสัมปทานก่อสร้าง & ดูแลศาลาที่พักผู้โดยสาร 4 สัญญา
โดยสามารถเก็บค่าโฆษณาจากป้ายโฆษณาที่ติดตั้ง

เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญา
แต่ถูกร้องเรียนวา่ขวางทางเท้า

มีค าส่ังให้ย้ายต าแหน่งป้าย + ระงับการติดตั้งป้ายใหม่

เอกชนยกเลิกสัญญา 2 สัญญา 
ศาลาจ านวน 1,000 กว่าหลงั 
ขาดการดแูลรักษา
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ปัญหาอืน่ๆ ด้านนโยบาย

ขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
• ส านักการจราจรและขนส่ง
• ส านักผังเมือง
• เทศกิจ
• ต ารวจ
• ฯลฯ

ขาดการวางแผนระยะยาว
• แผนงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม
• การจัดสรรงบประมาณ
• รูปแบบการลงทุนและจัดการ

โดยเอกชน
• แผนการบูรณาการให้เข้ากับ

การพัฒนาของชุมชนเมือง 
และรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ขาดความมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะของผู้ใช้บริการ
• ข้อเสนอแนะเพ่ือความสะดวก

และความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ
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ข้อเสนอแนะ

ก าหนดหลักเกณฑก์ารออกแบบและบ ารงุรกัษาจดุจอด

พิจารณารูปแบบสญัญากับเอกชน โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
วางป้ายโฆษณาให้ชดัเจน

สร้างความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน

วางแผนระยะยาว โดยเฉพาะในเชิงผังเมือง และการออกแบบเพือ่มวลชน

มีเวทีให้ประชาชนผูใ้ช้บรกิารแสดงความคดิเหน็ และน าไปปรบัใช้
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การเข้าถงึสถานขีนส่ง
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การเขา้ถงึสถานขีนสง่

38%

11%

การเดนิทางมายงัสถานขีนสง่ในกรงุเทพฯ

แท็กซี่ รถยนต์ส่วนตัว อื่นๆ 

45%

การเดนิทางจากสถานขีนสง่ในตา่งจงัหวดั
ไปยงัปลายทาง

รถยนต์ส่วนตัว อื่นๆ 

การเขา้ถงึสถานขีนสง่ตอ้งอาศยัแทก็ซีแ่ละรถยนตส์ว่นตวั

฿ 165ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ถงึสถานีขนสง่ในกรงุเทพฯ เฉลี่ยสงูถงึ
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การเขา้ถงึสถานขีนสง่: ปัญหาทีพ่บ
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การก าหนดต าแหนง่ที่ตั้งของสถานขีนสง่

ปัจจัยในการก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานี

ขนส่ง

ท าให้ความต้องการใช้
รถโดยสารระหว่าง
จังหวัดสูงสุด

เป็นไปตามนโยบาย
พัฒนาเมือง

ท าให้ต้นทุนการเดิน
รถของผู้ประกอบการ

ต่ าที่สุด

โดยต้องท าให้ต้นทุนและเวลาในการ
เข้าถึงรถโดยสารส าหรับผู้โดยสาร
ต่ าที่สุด

ควรอยู่ใจกลางเมืองหรือใกล้
ศูนย์กลางของระบบขนส่ง

ควรตั้งอยู่บนพ้ืนที่เข้าถึงทางพิเศษ
ระหว่างเมืองได้ง่าย และที่ดินราคา

ไม่สูงเกินไป

ต าแหน่งของสถานีขนสง่ที่เหมาะสมทีส่ดุ จะต้องหาจุดสมดลุยร์ะหวา่งต้นทุนของผู้โดยสาร 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาเมือง

31ที่มา: สรุปและวิเคราะห์เพิ่มเติมจาก Cuylits (1972)



สถานีขนส่งทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย
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สรุป: สถานีขนสง่
การเขา้ถงึสถานี

ขนส่ง

การออกแบบเพือ่
มวลชน

ความสะดวกสบาย

ความปลอดภยั

ประสทิธภิาพ

การใหข้อ้มลู
เกี่ยวกบัการเดนิรถ

33

ปัจจยัในการวางแผน ออกแบบ และปรบัปรงุสถานขีนสง่
• การค านึงถงึการเขา้ถึงและการใชง้านของผู้โดยสาร โดยต้องเท่าเทียมส าหรบัคนทุก

กลุ่ม
• การเชื่อมต่อกับการขนสง่รปูแบบอ่ืนๆ และชุมชนเมือง
• การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน
• การมีแผนงานระยะยาวที่ค านึงถึงการงานแผนการใช้ที่ดนิ และการขยายตัวของเมือง


