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แนวคดิการใช้มาตรการป้องกนัอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย 

โดยใช้เทคโนโลย ีGPS (Global Positioning System) 

BUS ACCIDENTS MEASURE PREVENTION CONCEPT IN THAILAND  

BY USING GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ : ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนเกิดจากความบกพร่องของ 3 องคป์ระกอบ คือ ผูใ้ชถ้นน รถ และถนนและสภาพแวดลอ้ม สาํหรับ
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทไดมี้การดาํเนินการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน (Road Safety Audit : RSA) 
และดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนื+อง ในส่วนความปลอดภยัของรถและการปลูกจิตสํานึกไดมี้ความพยายามดาํเนินการอย่าง
ต่อเนื+องจากหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง แต่สาเหตุยงัเกิดจากคนเป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่าสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุอนัดบัแรก คือ การ
ขบัรถเร็วเกินอตัราที+กฎหมายกาํหนด โดยรถโดยสารขนาดใหญ่ที+ประสบอุบติัเหตุในปี พ.ศ.2551 มีทั4งสิ4น 2,534 คนั จดัอยูใ่นลาํดบัที+ 7 

ของรถทุกประเภท แต่เมื+อพิจารณาจาํนวนผูเ้กี+ยวขอ้ง (ผูเ้สี+ยง) โดยใชส้มมติฐาน คือ รถจกัรยานยนต ์1.5 คน/คนั รถยนตน์ั+ง 3.0 คน/คนั และ
รถโดยสารขนาดใหญ่ 40.0 คน/คนั จะพบวา่ รถโดยสารขนาดใหญ่มีผลกระทบ (Impact) กบัคนโดยตรงเป็นลาํดบัที+ 2 รองจากรถยนตน์ั+ง 
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดในการป้องกันอุบติัเหตุรถโดยสารสาธารณะด้วยการตรวจสอบความเร็วที+ใช้ตลอดการเดินทาง
ยอ้นหลงัดว้ยเทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) ซึ+ งสามารถตรวจสอบความเร็วไดใ้นระดบัวินาที เพื+อสร้างความมั+นใจใน
การใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะซึ+งเป็นที+คาดหวงัถึงความปลอดภยัในระดบัสูง  
 

ABSTRACT : Road accidents are normally caused by humans, vehicles, and road conditions. The Department of Rural Roads has 

been monitoring and improving the road safety employing Road Safety Audit (RSA). For the conditions of cars and the 

consciousness of travellers, however, there are organisations that oversee the issues. It has been found that the majority of the road 

accidents are caused by over-speed limit driving. It was reported that a number of 2,534 buses involved in the road accident in 2008, 

which was ranked 7
th

 compared to all kind of vehicles. When considering a number of persons associated with vehicles based on the 

assumptions that a motorcycle, car, and bus could carry 1.5, 3, and 40 persons, respectively; it was found that the bus is the second 

just behind the car that has an impact on humans. As a consequence, an active action to prevent the accident may be caused by a bus 

has been proposed. This employed the Global Positioning System (GPS) to monitor the speed of the bus along the course of 

travelling within seconds, which in turn could prevent the accident caused by the over-speed limit driving. This would encourage 

people to use the public transport. 
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1.   บทนํา 

อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ป ร ะ ก อ บ จ า ก ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง  3 

องค์ประกอบ คือ คน รถ และถนนและสภาพแวดล้อม โดย
อุบติัเหตุทางถนนอาจเกิดจากองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ+ง 
หรืออาจเกิดจากหลายองคป์ระกอบร่วมกนัเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ 
(Chain of Events) กรมทางหลวงชนบทไดต้ระหนกัถึงปัญหานี4  
จึงไดด้าํเนินการในองคป์ระกอบถนนและสภาพแวดลอ้มในส่วน
ของถนนในความรับผิดชอบของซึ+งเป็นภารกิจโดยตรง โดยเนน้
การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน (Road Safety Audit : 

RSA) โดยเจา้หนา้ที+ของกรมทางหลวงชนบทที+ผ่านการฝึกอบรม 
รวมถึงการสอดส่องดูแลและแจง้ความไม่ปลอดภยัทางถนนจาก
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยอาสาสมัครทางหลวง
ชนบท (อส.ทช.) ที+มีกว่า 7,000 นาย ทั+วประเทศ ผ่านสายด่วน 
1146 ศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท และช่องทางอื+นๆ 
นอกจากนั4น กรมทางหลวงชนบทยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื+อ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื+อง โดยล่าสุดปีงบประมาณ 2553 ได้
จดัสรรงบประมาณเพื+อการนี4ทั4งสิ4น 1,200 ลา้นบาท  
 

ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยของรถ และการปลูก
จิตสาํนึกดา้นการใชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั ไดมี้ความพยายาม
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื+องจากหลายหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง แต่พบว่า
สาเหตุยงัเกิดจากคนเป็นส่วนใหญ่ ขอ้มูลในปีล่าสุด พ.ศ.2551 
พบว่า มีผูเ้สียชีวิตทั4งสิ4น 11,561 คน ผูบ้าดเจ็บสาหัส 12,871 คน 
และผูบ้าดเจ็บเล็กนอ้ย 58,188 คน รวมผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง
ต่อร่างกายทั4งสิ4น 82,620 คน เมื+อพิจารณาเป็นมูลค่าความเสียหาย
เฉพาะในส่วนของทรัพยสิ์น คิดเป็น 5,415 ลา้นบาท โดยสาเหตุ
หลกัของการเกิดอุบติัเหตุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขบัรถเร็วเกิน
อตัราที+กฎหมายกาํหนด การตดัหนา้ในระยะกระชั4นชิด และการ
ขบัตามในระยะกระชั4นชิด โดยรวมแลว้เป็นจาํนวนมากกว่าหนึ+ง
ในสามของสาเหตุอุบติัเหตุทั4งหมด (34,193 ครั4 ง คิดเป็นร้อยละ 
38.55) [1] ทั4งนี4  สาเหตุทั4ง 3 อนัดบัแรกดงักล่าว เป็นสาเหตุจาก
องค์ประกอบความผิดพลาดของคนเป็นหลกัทั4งสิ4น โดยเฉพาะ
ปัญหาการขบัรถดว้ยความเร็วเกินอตัราที+กฎหมายกาํหนด ทั4งนี4  
การสร้างความตระหนักและการบังคับใช้กฎหมาย (Law 

Enforcement) ดา้นการใชค้วามเร็ว จะไดผ้ลในระดบัหนึ+งเท่านั4น 
เนื+องจากมีขอ้จาํกดัหลายประการ  

บทความนี4 จึงไดน้าํเสนอแนวคิดในการป้องกนั/ลดอุบติัเหตุที+เกิด
จากความเร็วโดยการตรวจสอบการขบัขี+รถโดยมีแนวคิดให้เลือก
กลุ่มรถโดยสารระยะไกลเป็นการนาํร่อง หลังจากถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างเขม้ขน้ในระดบัวินาที โดยมีจุดมุ่งหมายเพื+อเพิ+ม
ความมั+นใจในความปลอดภยัสาํหรับผูใ้ชร้ถโดยสารขนาดใหญ่ที+
เดินทางในระยะไกล อนัจะส่งผลดา้นจิตวิทยาต่อการส่งเสริมการ
เลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยรถโดยสารที+ปลอดภยัมากขึ4น 

 

2.   วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื+อเสนอแนวคิดการป้องกนัอุบติัเหตุที+มีสาเหตุจากความเร็ว 

2.2 เพื+อเสนอรูปแบบการตรวจสอบพฤติกรรมการขบัรถโดยสาร
ของพนกังานขบัรถ 

 

3.   สถานการณ์อุบตัเิหตุรถโดยสารในประเทศไทย 

แนวโนม้การเกิดอุบติัเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
พบว่า อยู่ในระดบัคงที+ประมาณ 3,500-4,000 ครั4 งต่อปี และเกิด
มากที+สุดในพื4นที+ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
จังหวัดที+เป็นเศรษฐกิจหลักของแต่ละภาคในประเทศ ได้แก่ 
เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี และภูเก็ต เป็นตน้ เมื+อพิจารณา
จาํนวนอุบติัเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ในพื4นที+กรุงเทพมหานคร
กบัในพื4นที+ภูมิภาค (75 จงัหวดั) พบว่า จาํนวนอุบติัเหตุรถโดยสาร
ขนาดใหญ่ ในพื4นที+ภูมิภาคมีแนวโนม้เพิ+มสูงขึ4นเรื+อยๆ ในช่วงปี 
2541-2547 โดยเมื+อเปรียบเทียบปี 2542 (948 คนั) กับปี 2547 

(1,928 คนั) เพิ+มขึ4น 980 คนั พบว่า เพิ+มขึ4นประมาณหนึ+งเท่า หรือ
เพิ+มขึ4นประมาณ 100% [1] ดงัแสดงในภาพที+ 1 อยา่งไรก็ตาม 
หลังปี 2547 ถึงปัจจุบัน อุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ก็มี
แนวโน้มลดลงเรื+อยๆ อย่างน่าพอใจ ซึ+ งแสดงให้เห็นถึงผลจาก
การดาํเนินมาตรการด้านความปลอดภัยของรัฐบาล และจาก
หน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง 
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ภาพที� 1 จาํนวนอุบติัเหตุรถโดยสารขนาดใหญใ่นประเทศไทย 
 

ณฐักานต ์ไวยเนตร [2] กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ สาํนกั
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดร้ายงาน
การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน กรณีศึกษารถ
ประจาํทางและรถบสัเช่าเหมาคนั ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.
2549-มกราคม พ.ศ.2550 ในประเด็นความสัมพนัธ์ของปัจจัยที+
เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุที+นําไปสู่การบาดเจ็บและการเพิ+ม
ความรุนแรงในการบาดเจ็บ พบว่า การเกิดเหตุที+ทาํให้มีการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตรุนแรงเกือบทุกครั4 ง มีสาเหตุร่วมหลาย
ประการ แต่พฤติกรรมการขบัขี+เป็นปัจจยัหลกัร้อยละ 76.47 ถนน
และสิ+งแวดลอ้ม เป็นปัจจยัลาํดบัที+ 2-3 โดยการขบัรถเร็วกว่าอตัรา
ที+กฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะในขณะที+ขบัผ่านเขตชุมชนยงัคง
ขบัดว้ยความเร็วประมาณ 100-110 กิโลเมตรต่อชั+วโมง นอกจากนี4  
จากการสํารวจสาเหตุหลักของอุบติัเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ ที+
ดาํเนินการสํารวจในปี พ.ศ.2545-2549 พบว่า การขบัรถเร็วเกิน
อตัราที+กฎหมายกาํหนดเป็นสาเหตุสูงสุดเกือบ 3 ใน 4 ของ
อุบติัเหตุรถโดยสารทั4งหมด [3] ดงัแสดงในตารางที+ 1 

 

ตารางที� 1 สาเหตุหลกัของอุบติัเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ พ.ศ.2545-2549 

สาเหตุ ร้อยละ 

ขบัรถเร็วเกินอตัราที%กฎหมายกาํหนด 71 

ตดัหนา้ระยะกระชั)นชิด 9 

อุปกรณ์รถชาํรุด/บกพร่อง 3 

แซงอยา่งผดิกฎหมาย 3 

หลบัใน 3 

เมาสุรา 1 

อื%นๆ 10 

4.   ผลกระทบต่อผู้ใช้ยานพาหนะแต่ละประเภท 

สาํหรับประเภทของยานพาหนะที+ประสบอุบติัเหตุใน พ.ศ. 2551
พบว่า เป็นรถจักรยานยนต์สูงสุด 59,162 คัน (คิดเป็นร้อยละ 
39.16) รองลงมาคือรถยนตน์ั+งส่วนบุคคล 40,334 คนั (คิดเป็น
ร้อยละ 26.70) และรถปิคอพั 24,491 คนั (คิดเป็นร้อยละ 16.21) 
ตามลาํดบั ขณะที+รถโดยสารขนาดใหญ่ประสบอุบติัเหตุทั4งสิ4น 
2,534 คนั (คิดเป็นร้อยละ 1.68) โดยจดัอยู่เป็นลาํดบัที+ 7 ของรถ
ทุกประเภท ดงัแสดงในภาพที+ 2 

 

ภาพที� 2 ประเภทยานพาหนะที%ประสบอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทย 
พ.ศ.2551 

 

แมว้่ารถโดยสารขนาดใหญ่จะมีอุบติัเหตุไม่สูงมากเป็นลาํดบัตน้ๆ 
แต่เมื+อพิจารณาจากจาํนวนผูเ้กี+ยวขอ้งกบัยานพาหนะแต่ละประเภท 
(ผูข้บัขี++ผูโ้ดยสาร) จากผลการศึกษาของ JICA ในโครงการ The 

Inter-city Toll Motorway Projects in the Kingdom of Thailand ในปี 
พ.ศ. 2537 พบว่า จาํนวนผูเ้กี+ยวขอ้งกับยานพาหนะ (Average 

Occupancies) ของรถยนต์นั+ง เท่ากบั 2.93 คน/คนั รถโดยสาร
ขนาดเล็ก เท่ากบั 8.05 คน/คนั และรถโดยสารขนาดใหญ่ เท่ากบั 
42.28 คน/คนั ในการศึกษานี4 เลือกใชส้มมติฐานในการประมาณ
การผูเ้กี+ยวขอ้งกบัยานพาหนะ คือ รถจกัรยานยนต์ 1.5 คน/คนั 
รถยนต์นั+ง 3.0 คน/คนั และรถโดยสารขนาดใหญ่ 40.0 คน/คนั 
จะพบวา่ รถโดยสารขนาดใหญ่จะมีผลกระทบกบัคนโดยตรงเป็น
ลาํดบัที+ 2 รองจากรถยนต์นั+ง ดงัแสดงในภาพที+ 3 อีกทั�งการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นที�คาดหวงัถึงการไดรั้บความปลอดภยั
ในระดบัสูงเมื�อเทยีบกบัการเดินทางประเภทอื�น ดงันั�น เมื�อมีอุบติัเหตุ
เกิดขึ�นจึงมกัไดรั้บความสนใจจากสงัคมเป็นพิเศษ 
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ภาพที� 3 ผูเ้กี%ยวขอ้งกบัยานพาหนะที%ประสบอุบติัเหตุทางถนนในประเทศ
ไทย พ.ศ.2551 

 

5.   กรณตีวัอย่างอุบตัเิหตุรถโดยสารในประเทศไทย 

เมื+อวนัที+ 26 มกราคม 2551 เกิดอุบติัเหตุรถโดยสารพลิกควํ+าที+ 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี บนถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี 
ช่วงหลกั กม. ที+ 69-70 บริเวณทางลาดชนัลงเขาช่วงโคง้เนินยาว 
หรือโคง้ 1,000 ศพ เป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิตทั4งสิ4น 12 ราย ภาพ
แสดงความเสียหายของรถโดยสารดงัภาพที+ 4 

 

 

ภาพที� 4 อุบติัเหตุรถโดยสารพลิกควํ%าที% อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

 

เมื+อวนัที+ 13 กรกฎาคม 2551 เกิดอุบติัเหตุรถโดยสาร เสียหลกั
ขณะลงเขาบริเวณทางโค้งของบนถนนเลย-ด่านซ้าย หลัก
กิโลเมตรที+ 20 บา้นภูสวรรค ์ต.เสี4 ยว อ.เมือง จ.เลย โดยสภาพรถ
แฉลบตกขา้งทางพุ่งชนตน้ไมห้ักและไถลครูดไปกบัขา้งเขา มี
ผูเ้สียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บกวา่ 30 ราย ภาพแสดงความเสียหาย
ของรถโดยสารดงัภาพที+ 5 

 

 

ภาพที� 5 อุบติัเหตุรถโดยสาร อ.เมือง จ.เลย 

 

6.   กฎหมายควบคุมความเร็วบนถนนในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการตราพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ที+เกี+ยวขอ้งกับ
การกาํหนดอตัราความเร็วของยานพาหนะในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัทาง
หลวง  พ.ศ .2535 โดยกําหนดความเ ร็วตามประเภทของ
ยานพาหนะและเขตพื4นที+ โดยสรุปดงันี4  
 

6.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 

ตารางที� 2 การกาํหนดความเร็วของรถตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522  

ประเภทรถ ความเร็ว (กม./ชม.) 

รถบรรทุก นํ) าหนกัรวม > 1,200 กก.  
/รถโดยสาร 

ในเขตไม่เกิน 60 
นอกเขตไม่เกิน 80 

รถพว่ง นํ)าหนกัรวม > 1,200 กก.  
/รถยนตส์ามลอ้ 

ในเขตไม่เกิน 45 
นอกเขตไม่เกิน 60 

รถยนตอื์%น ในเขตไม่เกิน 80 
นอกเขตไม่เกิน 90 

เขต หมายถึง เขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และเขตเทศบาล 

 

จะเห็นว่ารถโดยสารที+เดินทางระยะไกลระหว่างจังหวดัหรือ
ระหว่างภาค ซึ+ งวิ+งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และ
เขตเทศบาล สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อ
ชั+วโมง เทา่นั4น 
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6.2 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 

ตารางที� 3 การกาํหนดความเร็วของรถตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.2535 

ประเภทรถ ความเร็ว (กม./ชม.) 

รถยนต/์รถจกัรยานยนต ์
รถพ่วง/รถยนต ์3 ลอ้ 
รถยนตมี์นํ)าหนกั > 1,200 กก./รถโดยสาร 

ไม่เกิน 90* 
ไม่เกิน 60* 
ไม่เกิน 80* 

รถยนต ์
รถยนตมี์นํ)าหนกั <= 1,200 กก./รถโดยสาร
รถบรรทุกอื%น/รถพว่ง 

ไม่เกิน 120** 
ไม่เกิน 100** 
ไม่เกิน 80** 

*ทางหลวงชนบท 
**ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
(ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดา้นตะวนัออก) 

 

จากพระราชบญัญติัจราจรทางบกและพระราชบญัญติัทางหลวง 
พบว่า บนทางหลวงรถโดยสารสามารถใช้ความเร็วในการขบัขี+
สูงสุดไดไ้ม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั+วโมง เท่านั4น ยกเวน้บนทาง
หลวงพิเศษที+สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อ
ชั+วโมง ดงันั4น โดยส่วนใหญ่รถโดยสารระหว่างเมืองจะตอ้งใช้
ความเร็วสูงสุดไดไ้ม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั+วโมง ไม่วา่จะเป็นการ
เดินทางในเวลากลางวนัหรือกลางคืน หรือในสภาพจราจรเบา
บางหรือหนาแน่น 

 

7.   การตรวจสอบความเร็วในการขับขี2ด้วยเทคโนโลย ีGPS 

(Global Positioning System) 

GPS (Global Positioning System) เป็นระบบบอกพิกัดผ่านทาง
ดาวเทียม ซึ+ งดาวเทียมจะบินโคจรสูงจากระดบัพื4นโลกประมาณ 
20,200 กิโลเมตร ดาวเทียมเหล่านี4 จะคอยส่งสัญญาณให้กบัเครื+อง
ลูกข่าย เพื+อบอกพิกดัและตาํแหน่งบนผิวโลกไดต้ลอด 24 ชั+วโมง 
โดยในช่วงแรกการใชง้านนั4น GPS จะถูกจาํกดัอยูใ่นทางการทหาร 
แต่ต่อมาทางสหรัฐอเมริกาซึ+ งเป็นผู ้สร้างและดูแลเครือข่าย
ดาวเทียมเหล่านี4ไดท้าํการปลดล็อคดาวเทียม เพื+อให้สามารถใชไ้ด้
นอกเหนือจากการทหาร จึงเริ+มมีการใช้งานในวงกวา้งขึ4น เช่น 
ใชใ้นระบบการขนส่ง การสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการทาํ
แผนที+ เป็นตน้ 

 

ปัจจุบนัเทคโนโลยี GPS สามารถแบ่งได ้2 ระบบ คือ แบบ On-line 

และแบบ Off-line โดยแบบ Off-line  หรือที+เรียก Data Logger ดงั
ภาพที+ 6 จะเป็นระบบการเก็บขอ้มูลที+ประหยดั เนื+องจากไม่ตอ้ง

เสียค่าบริการสื+อสารแบบระบบ On-line โดยการไดม้าซึ+ งขอ้มูล
การเดินทางจะใชอุ้ปกรณ์ GPS แบบ Off-line (Data Logger) ที+
สามารถถ่ายโอนขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ภายหลังการเดินทาง
แล้วเสร็จ หลงัจากนั4นจะนาํขอ้มูลมาประมวลผลและแสดงผล
ลพัธ์ในรูปแบบลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ระยะทาง (Distance) ความเร็ว 
(Speed) และความเร่ง (Acceleration) ในแต่ละช่วงเวลา ดงัภาพที+ 7 
โดยค่าความเร็วและความเร่งที+คาํนวณไดจ้ะเป็นค่าที+สะทอ้นถึง
พฤติกรรมการขบัรถของผูข้บัรถโดยสารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ภาพที� 6 อุปกรณ์ GPS แบบ Off-line 
 
 

 

ภาพที� 7 ผลการวิเคราะห์ระยะทาง (Distance) ความเร็ว (Speed) และ 
ความเร่ง (Acceleration) ในแต่ละช่วงเวลา 
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8.   ความคุ้มค่าในการใช้มาตรการตรวจสอบความเร็วของรถ

โดยสาร 

จากข้อมูลกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2550 พบว่า รถโดยสาร
หมวด 2 (เส้นทางเริ+มตน้จากกรุงเทพมหานครไปยงัจงัหวดัใน
ภูมิภาค) เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน 1 และ 2 มีจาํนวนเที+ยว
เดินทางทั4งสิ4น 5,782,624 เที+ยว ผูโ้ดยสารรวมทั4งสิ4น 182,183,934 

คน คิดเป็นเงินค่าบริการทั4งสิ4น 73,806,978 บาท สาํหรับจาํนวน
รถโดยสารจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
ขอ้มูล ณ 31 ธันวาคม 2550 มีรถโดยสารรวมทั4งสิ4น 120,742 คนั 
แบ่งเป็นรถโดยสารประจาํทาง 81,894 คนั รถโดยสารไม่ประจาํ
ทาง 29,199 คนั และรถโดยสารส่วนบคุคล 9,649 คนั [4] 
 

ขอ้มูลบริษทั ขนส่ง จาํกดั (บขส.) รายงานจาํนวนรถโดยสารรวม
เท่ากบั 7,921 คนั แบง่เป็นรถ บขส. เท่ากบั 797 คนั และรถร่วม
บริการ เท่ากบั 6,942 คนั [5] ดงัแสดงในตารางที+ 4 

 

เมื+อคิดมูลค่าอุปกรณ์เทคโนโลยี GPS แบบ Off-line ต่อชุด ประมาณ 
7,000 บาท หากดาํเนินการในเบื4องตน้ประมาณร้อยละ 0.1 ของรถ
โดยสารประจาํทาง หรือประมาณ 80 คนั คิดเป็นเงินลงทุนทั4งสิ4น
ประมาณ 560,000 บาท โดยในเบื4องต้นอาจดําเนินการกับรถ
โดยสาร บขส. ซึ+ งเป็นหน่วยงานของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ก่อน โดย
กระจายกนัไปในแต่ละภาค ทั4งนี4  เมื+อคิดมูลค่าการลงทุนดงักล่าว
กบัมูลค่าการสูญเสียชีวิต ประมาณรายละกว่า 5 ลา้นบาท ถือว่า
คุม้ค่ามาก 
 

ตารางที� 4 จาํนวนรถโดยสารจาํแนกตามมาตรฐานรถ 

มาตรฐาน
รถ 

คุณลกัษณะ รถ
บริษทั 

รถร่วม
บริการ 

รวม 

1 (ก) VIP - รถปรับอากาศชั�น 1 

- 24 ที�นั�ง 

- มีห้องสุขภณัฑ ์

- เกา้อี�ปรับเอนนอนได ้135° 

169 93 262 

4 (ก) VIP - รถปรับอากาศชั�น 1 (2 ชั�น)  
- 32 ที�นั�ง 

- มีห้องสุขภณัฑ ์

- เกา้อี�ปรับเอนนอนได ้135° 

18 2 20 

1 (ข) พิเศษ - รถปรับอากาศชั�น 1 

- 40 ที�นั�ง 

- มีห้องสุขภณัฑ ์

- เกา้อี�ปรับเอนนอนได ้125° 

27 218 215 

1 (ข) - รถปรับอากาศชั�น 1 

- 24 ที�นั�ง 

- มีห้องสุขภณัฑ ์

- เกา้อี�ปรับเอนนอนได ้125° 

166 2,624 2,798 

1 (ข) 
ทะเบียน 30 

- รถปรับอากาศชั�น 1 

- 40 ที�นั�ง 

- มีห้องสุขภณัฑ ์

- เกา้อี�ปรับเอนนอนได ้125° 

8 - - 

4 (ข) - รถปรับอากาศชั�น 1 (2 ชั�น)  
- 50 ที�นั�ง 

- มีห้องสุขภณัฑ ์

- เกา้อี�ปรับเอนนอนได ้125° 

22 135 157 

2 - รถปรับอากาศชั�น 2  

- 47 ที�นั�ง 

533 2,643 3,176 

3 - รถพดัลม 

- 60 ที�นั�ง 

36 1,227 1,263 

รวม  979 6,942 7,921 

 

กรณีศึกษา “นครชยัทวัร์” : รถโดยสารสาธารณะ การลงทุนเพื+อ
ความปลอดภยัคือความไม่ประมาท โดยไดท้าํการศึกษากรณีการ
ดาํเนินกิจการขนส่งผูโ้ดยสารของบริษทันครชยัทวัร์ ตามโครงการ 

“ปฏิบติังานวิชาการเพื+อศึกษาการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการใน
ก า ร ข น ส่ ง ส า ธ า ร ณ ะ ที+ ค ํา นึ ง ถึ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ทั4 ง ก ร ณี
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ และผูป้ระกอบการขนส่งคน และ
สังเคราะห์ขอ้เสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริม
ความปลอดภยัของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ” พบว่า 
บริษทัไดล้งทุนใชอุ้ปกรณ์เสริมความปลอดภยั โดยก่อนที+บริษทั
จะนาํเทคโนโลยคีวามปลอดภยัมาใช ้เช่น กล่องดาํเก็บขอ้มูลเพื+อ
ควบคุมความเร็วของพนกังานขบัรถ บริษทัมีอุบติัเหตุใหญ่ โดยมี
ผูโ้ดยสารหรือพนกังานของบริษทัไดรั้บบาดเจ็บ อยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครั4 ง ค่าเสียหายครั4 งละประมาณ 2 ลา้นบาทต่อรถ 1 คนั ดว้ยเหตุนี4
ผูบ้ริหารจึงไดมี้นโยบายที+จะควบคุมความเร็วเพื+อลดความรุนแรง
ในการเกิดอุบติัเหตุ โดยการใชเ้ทคโนโลยี GPS หรือกล่องดาํกบั
รถทุกคนั ผลที+ไดน้บัแต่เริ+มติดตั4งและใชง้าน GPS ในปี พ.ศ.2548 

ปรากฏว่าไม่มีสถิติของการเกิดอุบติัเหตุที+มีผูบ้าดเจ็บหรือมีการ
สูญเสียเกิดขึ4นเลย ยกเวน้อุบติัเหตุเล็กนอ้ย เช่น การถอยชนหรือ
เฉี+ยวชนเท่านั4น การลงทุนติดตั4ง GPSของบริษทัไดผ้ลประโยชน์
กลบัคืนมาเกือบ 1 ลา้นบาทเฉพาะในปีแรก เพราะไม่มีรถที+เกิด
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อุบัติเหตุและไม่มีลูกค้าและพนักงานบริษัทต้องบาดเจ็บหรือ
ประสบเหตุใดๆ และอุปกรณ์ GPS นี4ยงัสามารถใชไ้ดอี้กหลายปี 

 

9.   รูปแบบการนําร่องในช่วงเทศกาลสําคญั 

ปกติในช่วงเทศกาลสําคัญที+มีว ันหยุดยาวหลายวัน เช่น ช่วง
เทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต ์รัฐบาลโดยศูนยอ์าํนวยการ
ความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ซึ+ งมีกรมป้องกนัและบรรเทา   
สาธารณภยัเป็นฝ่ายเลขานุการ จะทาํหน้าที+บูรณาการดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนจากทุกหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง ซึ+ งที+ผ่านมาได้
ดาํเนินมาตรการ 3ม 2ข 1ร โดยเฉพาะมาตรการ 1ร คือในเรื+ อง
ของการกวดขนัเรื+องการใชค้วามเร็วนั4น การนาํระบบ GPS ไปใช้
นาํร่องในรถโดยสารที+เดินทางในระยะไกลๆ จะช่วยเพิ+มความ
เขม้ขน้ในการใช้มาตรการ 1ร ได้เป็นอย่างดีเนื+องจากสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลไดใ้นระดบัวินาที โดยในขั4นตอนการติดตั4ง GPS 

และการตรวจสอบเพื+อรายงานข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ
โดยสารจากสถานีตน้ทางและสถานีปลายทาง อาจดาํเนินการโดย
จัดเจ้าหน้าที+จากภายนอกหรือภายในของบริษทั ขนส่ง จาํกัด 
(บขส.) เป็นผูด้าํเนินการติดตั4งและตรวจสอบขอ้มูลการขบัรถ
โดยสารที+ปลายทางเมื+อรถเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และ
รายงานสู่ส่วนกลาง (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) เพื+อ
รายงานเป็นขอ้มูลคลา้ยการรายงานอุบติัเหตุในแต่ละวนัของช่วง
เทศกาล ทั4 งนี4  เมื+อเสร็จสิ4นช่วงเทศกาลแล้วอาจพิจารณามอบ
รางวลัหรือประกาศเกียรติคุณให้แก่พนกังานขบัรถ หรือบริษทัที+
รถสังกัดอยู่  เพื+อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการขับรถอย่าง
ปลอดภยัต่อไป 

 

10.   สรุปผลการศึกษา 

อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ป ร ะ ก อ บ จ า ก ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง  3 

องคป์ระกอบ คือ ความผิดพลาดของผูใ้ชถ้นน ความบกพร่องของ
รถ และความบกพร่องของถนนและสิ+งแวดล้อม โดยสถิติ
อุบัติ เหตุ จราจรที+ ราย งานโดย สํานักงานตํา รวจแ ห่ง ชาติ 
พ.ศ.2541-2551 พบว่า มีผูเ้สียชีวิตสูงสุดในปี พ.ศ.2546 เท่ากับ 
14,012 คน และมีผูบ้าดเจ็บสูงสุดในปี พ.ศ.2548 เท่ากบั 94,445 

คน สาํหรับขอ้มูลในปี พ.ศ.2551 พบวา่ มีผูเ้สียชีวิตทั4งสิ4น 11,561 

คน ผูบ้าดเจ็บสาหัส 12,871 คน และผูบ้าดเจ็บเล็กนอ้ย 58,188 

คน รวมผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายทั4งสิ4น 82,620 คน 
มูลค่าความเสียหายเฉพาะในส่วนของทรัพย์สิน คิดเป็น 5,415 

ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุอนัดบัแรก คือการ
ขบัรถเร็วเกินอตัราที+กฎหมายกาํหนด 

 

เมื+อพิจารณาขอ้มูลใน พ.ศ.2551 พบว่า รถโดยสารขนาดใหญ่จะ
มีอุบติัเหตุไม่สูงมากเป็นลาํดับตน้ๆ (อยู่ในลาํดับที+ 7) แต่เมื+อ
พิจารณาจากจาํนวนผูเ้กี+ยวขอ้งกบัยานพาหนะแต่ละประเภท โดย
ใช้สมมติฐานในการประมาณการผูเ้กี+ยวขอ้งกบัยานพาหนะ คือ 
รถจักรยานยนต์ 1.5 คน/คนั รถยนต์นั+ง 3.0 คน/คนั และรถ
โดยสารขนาดใหญ่ 40.0 คน/คนั เป็นตน้ จะพบว่า รถโดยสาร
ขนาดใหญ่จะมีผลกระทบกบัคนโดยตรงเป็นลาํดบัที+ 2 รองจาก
รถยนต์นั+ง อีกทั4 งการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นที+
คาดหวงัถึงการไดร้ับความปลอดภยัในระดบัสูงเมื+อเทียบกบัการ
เดินทางประเภทอื+น ดังนั4น เมื+อมีอุบติัเหตุเกิดขึ4 นจึงมักได้รับ
ความสนใจจากสังคมเป็นพิเศษ 

 

บริษทันครชัยทวัร์ เป็นตวัอย่างบริษทัเอกชนที+ไดน้าํเทคโนโลยี 
GPS หรือกล่องดาํติดกบัรถทุกคนั ซึ+งสามารถคาํนวณระยะทาง 
(Distance) ความเร็ว (Speed) และความเร่ง (Acceleration) รวมถึง
การวิเคราะห์ถึงการใช้ความเร็วตลอดการเดินทาง ผลที+ได้
นบัตั4งแต่เริ+มติดตั4งและใชง้าน GPS ในปี พ.ศ.2548 ปรากฏว่าไม่
มีสถิติของการเกิดอุบติัเหตุที+มีผูบ้าดเจ็บหรือมีการสูญเสียเกิดขึ4น
เลย ยกเวน้อุบติัเหตุเล็กนอ้ย เช่น การถอยชนหรือเฉี+ยวชนเท่านั4น 

การลงทุนติดตั4ง GPS ของบริษทัไดผ้ลประโยชน์กลบัคืนมาเกือบ 

1 ล้านบาทเฉพาะในปีแรก จึงเป็นแนวทางให้หน่วยงานที+
เกี+ยวขอ้งสามารถดาํเนินการไดเ้พื+อความปลอดภยัและคุม้ค่า 

 

การลดปัญหาการขบัรถดว้ยความเร็วเกินอตัราที+กฎหมายกาํหนด
รวมถึงการควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที+เสี+ ยงต่อ
อุบติัเหตุ (Aggressive Driving) เป็นเรื+องที+ทาํไดค่้อนขา้งยากดว้ย
วิธีการสร้างจิตสาํนึก และการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ รวมทั4งการ
ตั4งจุดตรวจความเร็วในบางช่วงถนน เนื+องจากมีขอ้จาํกัดหลาย
ประการ อยา่งไรก็ตาม การลดปัญหาดงักล่าวเป็นสิ+งจาํเป็นที+ตอ้ง
ดาํเนินการเนื+องจากการขบัรถเร็วเกินอตัราที+กฎหมายกาํหนดเป็น
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บทความนี4 จึงได้
นาํเสนอแนวคิดในการป้องกนั/ลดอุบติัเหตุที+เกิดจากความเร็ว
โดยการตรวจสอบการขับขี+รถโดยมีแนวคิดให้เลือกกลุ่มรถ
โดยสารระยะไกลเป็นการนาํร่อง หลงัจากถึงจุดหมายปลายทาง
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อยา่งเขม้ขน้ในระดบัวินาที โดยมีจุดมุ่งหมายเพื+อเพิ+มความมั+นใจ
ในความปลอดภยัสาํหรับผูใ้ชร้ถโดยสารขนาดใหญ่ที+เดินทางใน
ระยะไกล อันจะส่งผลด้านจิตวิทยาต่อการส่งเสริมการเลือก
รูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารที+ปลอดภยัมากขึ4 น อันจะ
ส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 
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