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  1.1 สถานการณ์ 
   อุบัติ หตุทางถนนป็นปัญหาส าคัญทีไกอ฿หຌกิดการบาดจใบ ละสียชีวิตของผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน   
สรຌางผลกระทบตอคนทุกกลุม รวมถึงสรຌางความสูญสียตอศรษฐกิจดยรวมของประทศชาติ รัฐบาลจึงเดຌ฿หຌ
ก าหนด฿หຌการสรຌางความปลอดภัยทางถนนป็นวาระหงชาติ ดยก าหนด฿หຌการปງองกันละกຌเขปัญหาอุบัติหตุ
ทางถนนป็นนยบายส าคัญทีไทุกภาคสวนจะตຌองรวมกันขับคลืไอนการด านินงานอยางจริงจังละตอนืไอง พรຌอมทัๅง
เดຌมอบหมาย฿หຌศูนยຏอ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการขับคลืไอนการปງองกันละลดอุบัติหตุ
ทางถนน ตามกรอบทศวรรษหงความปลอดปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 -2563 ภาย฿ตຌวิสัยทัศนຏมุงมัไนสู
มาตรฐานการสัญจรปลอดภัยดຌวยกัน ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนพืไอการยกระดับการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนนทีไครอบคลุมทุกมิติ ทัๅงดຌานผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน ยานพาหนะ ถนน ละสิไงวดลຌอม  
  อุบัติหตุทีไกิดกับรถดยสารสาธารณะป็นอีกปัญหาทีไรัฐบาล฿หຌความส าคัญ ดยมีการออกนยบาย  
฿นรืไองรถดยสารสาธารณะพืไอมาควบคุมละ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌดยสาร อาทิ การ฿ชຌอ านาจตามมาตร 44 ออก
ค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ พืไอพิไมความปลอดภัย฿นรถดยสารสาธารณะ การ฿ชຌมาตรการ 

จัดระบียบ ฿หຌรถตูຌดยสารระหวางจังหวัดกลับขຌาสูสถานีขนสง  การก าหนด฿หຌรถตูຌทุกคันตຌองติดตัๅง GPS ละ
ติดตามรถดยสารสาธารณะทุกคันผานศูนยຏบริหารจัดการดินรถดຌวยระบบจี พีอส ของกรมการขนสงทางบก  
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถดยสาร ดยก าหนด฿หຌรถตูຌทุกคันตຌองติดตัๅงขใมขัดนิรภัยทุกทีไนัไง 
ป็นตຌน อยางเรกใตาม มຌจะมีความพยายามกຌปัญหา฿นรืไองความปลอดภัยของรถดยสารสาธารณะจาก
หนวยงานทุกภาคสวนอยางตอนืไอง  ตอุบัติหตุของรถดยสารขนาด฿หญ รถตูຌดยสารสาธารณะ  รถดยสาร 
ทัศนศึกษา รถดยสารพืไอการทองทีไยว ยังคงมี฿หຌหในซึไงป็นผล฿หຌมีผูຌบาดจใบละสียชีวิตจ านวนมาก ดยมีสาหตุหรือ
ปัจจัยสีไยงทีไกีไยวขຌอง อาทิ ครงสรຌางรถดยสารขนาด฿หญ การตรวจสอบก ากับดูลควบคุมรถสริม รถทัศนาจร รถชา
ทีไเมเดຌจดทะบียน ป็นตຌน  ดังนัๅน จึงจ าป็นตຌองมีการปรับปรุง ละก าหนดมาตรการพิไมติมพืไอปງองกันละลด
อุบัติหตุทางถนนของรถดยสารสาธารณะทัๅง฿นละนอกระบบ฿หຌมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับสภาพปัญหา 
ตารางทีไ 1 : สถิติอุบัติหตุทางถนนประจ าปีงบประมาณ ตัๅงต 2559 – 2561 กรณีรถดยสารสาธารณะ 
 

ปี 
ปีงบประมาณ 

ผูຌสียชีวิต ผูຌบาดจใบ 
2561 208* 326* 

2560 184 386 

2559 239 409 

คาฉลีไย 2 ปี  
(2559 – 2560) 212 398 

 

หมายหตุ : *สถิติอุบัติหตุทางถนนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ริไมตัๅงต 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 
ทีไมา : ศูนยຏอ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

1. ที่มา : การวิคราะห์สถานการณ์ (Preliminary Investigation) 
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ตารางทีไ 2 : จ านวนผูຌประสบหตุยกตามประภทยานพาหนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  
กรณีรถดยสารสาธารณะ 

ประภทรถ 

ปีงบประมาณ 

2561** 2560 2559* 

จ านวน
ผูຌสียชีวิต 

จ านวน
ผูຌบาดจใบ 

จ านวน
ผูຌสียชีวิต 

จ านวน
ผูຌบาดจใบ 

จ านวน
ผูຌสียชีวิต 

จ านวน
ผูຌบาดจใบ 

รถทใกซีไ 8 16 5 17 - - 

รถตูຌ 71 122 88 148 140 270 

รถดยสาร 3 ลຌอ 28 48 21 55 5 2 

รถดยสาร 4 ลຌอ 18 31 28 81 87 132 

รถดยสาร 6 ลຌอขึๅนเป 83 109 42 85 7 5 

รวม 208 326 184 386 239 409 
หมายหตุ :  * ยกประภทรถดยสารสาธารณะ ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ป็นตຌนมา   
    ** สถิติอุบัติหตุทางถนนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ริไมตัๅงต 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 
ทีไมา  : ศูนยຏอ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
 

ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ.  เดຌสรุปรายงานสถานการณຏอุบัติหตุรถดยสารสาธารณะ      
฿นประทศเทย 2560  :  ปัญหาการจัดการรถดยสารสาธารณะ เวຌดังนีๅ 
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 ทัๅงนีๅ  หากภาครัฐหรือผูຌกีไยวขຌองทัๅงหมดรวมทัๅงผูຌประกอบการ บูรณาการรวมกันหานวทางกຌเขหรือ
ทางออกทีไหมาะสมดยยึดหลัก฿หຌกิดประยชนຏกับทุกฝຆายบบ WIN WIN  ดยเมมองวาฝຆายหนึไงฝຆาย฿ดบกพรอง
ตพียงฝຆายดียว  กลาวคือ ผูຌประกอบการ เดຌรวมพัฒนากຌเขระบบการดินรถทีไปลอดภัย ทัๅงมาตรฐานพาหนะ  
พนักงานขับรถรวมทัๅงพนักงานประจ ารถ พืไอสนอรถละทางลือกทีไดี฿หຌกับผูຌดยสาร (อาจเดຌลูกคຌาพิไม)  ภาครัฐ 
มีกลเกหรือครืไองมือนวัตกรรมทีไสามารถรายงานสถานภาพของรถดยสารบบ Real Time ละ฿ชຌ฿นการควบคุม
มาตรฐาน฿หຌทุกฝຆายเดຌตรวจสอบ  รวมถึงภาคประชาชนหรือหนวยงานรัฐทีไจะสามารถคัดสรรรถดยสารทีไมัไน฿จ฿น
มาตรฐานความปลอดภัยเดຌมากขึๅน  ผูຌกีไยวขຌองกใสามารถ฿ชຌป็นกลเก฿นการก ากับละสนับสนุนการดินทางทีไมี
มาตรฐาน กใจะท า฿หຌทุกฝຆายมีขຌอมูลละเดຌ฿ชຌประยชนຏ฿นการทางสัญจรทีไปลอดภัย     
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
พืไอศึกษาพฤติกรรมของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตัๅงต ผูຌ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการดินรถดยสาร ฉพาะ

รถดยสารเมประจ าทาง ละสวนราชการหรือหนวยงาน ทีไกีไยวขຌองกับการก ากับควบคุมการดินรถดยสาร
สาธารณะ พืไอหามาตรการหรือขຌอสนอนะ฿นการปງองกันละลดอุบัติหตุทางถนน฿นรถดยสารกลุมนีๅ ฿หຌมีความ
ปลอดภัยมากขึๅน 
 

นิยาม  :  รถดยสารสาธารณะประจ าทาง ละรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง 
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม (การประชุมครัๅง

ทีไ 5/2557 ลว.16 ตุลาคม 2557) เดຌก าหนดลักษณะของการขนสงเมประจ าทางดຌวยรถทีไ฿ชຌ฿นการขนสงผูຌดยสาร 
ประกอบดຌวย 1) การขนสงเมประจ าทางพืไอการทัศนาจร   2) การขนสงเมประจ าทางพืไอบริการธุรกิจ  3) การ
ขนสงเมประจ าทางพืไอการจຌางหมา ละ  4) การขนสงเมประจ าทางพืไอการรับจຌาง  

ซึไงการศึกษานีๅ  จะจ ากัดฉพาะการขนสงเมประจ าทางพืไอการทัศนาจร หมายความวา การขนสงดຌวยรถ
ทีไ฿ชຌ฿นการขนสงผูຌดยสาร พืไอการทองทีไยวตามสถานทีไตางโ ฿นทຌองทีไทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌท าการขนส ง ดยมี
รายละอียดการดินทาง ซึไงก าหนดวัน วลาดินทางละคาบริการเวຌ ละ การขนสงเมประจ าทางพืไอการจຌางหมา  
หมายความวา การขนสงดຌวยรถทีไ฿ชຌ฿นการขนสงผูຌดยสารทีไบริการพืไอรับจຌางหมาป็นรายทีไยว รายวันหรือราย
ดือน ดยมีสัญญาป็นลายลักษณຏอักษร หรือหลักฐานทีไชืไอเดຌวาท าการขนสงลักษณะจຌางหมา 
 

  สมมติฐาน 
  จะพบวา รถดยสารสาธารณะเมประจ าทางพืไอการทัศนาจรละการจຌางหมา มีการบริการทีไหลากหลาย
ป็นจ านวนมาก ทัๅง฿นภาคราชการ ละอกชน พืไอน าพากลุมประชาชนปງาหมายดินทาง฿นสถานการณຏตางโ  
ป็นครัๅงคราว ชน การทองทีไยว ทัศนาจร ละการดูงาน ละมีการ฿หຌบริการตามตางจังหวัดป็นจ านวนมาก
ชนกัน หากมีการศึกษารายละอียดกีไยวกับบริบทการคัดลือกละ฿ชຌบริการรถดยสารกลุมนีๅ  กใอาจจะพบขຌอมูล
ปัจจัยบางอยางทีไมีสวนท า฿หຌจ านวนการกิดอุบัติหตุกับรถดยสารประภทนีๅมากกวารถดยสารประภทอืไน ซึไงถຌา
สามารถสรຌางมาตรการพืไอปງองกันหรือควบคุมก ากับการดินทางขนสงทีไดีมีประสิทธิภาพกับรถดยสารเมประจ า
ทางหลานีๅ กใจะป็นการลดอัตราสีไยงจากยานพาหนะประภทนีๅเดຌอุบัติหตุทางถนนกใจะลดลงอยางมีนัยยะ  
  ดยจะท าการศึกษา ดຌวยนวคิด Thinking Design หรือ การออกบบความคิด จากการสัมภาษณຏ
ผูຌกีไยวขຌอง ประกอบดຌวย กลุมผูຌรับบริการ กลุมผูຌ฿หຌบริการ ละกลุมผูຌควบคุมก ากับบังคับ฿ชຌกฎหมาย ละศึกษา
จากระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง฿นการก ากับควบคุมรถดยสารสาธารณะ ทัๅงตัวสภาพรถ การประกอบการ การขับขีไ  
 



4 

 
 

ละอืไนโ (จຌาหนຌาทีไกรมการขนสงทางบก จຌาของผูຌประกอบการ จຌาหนຌาทีไต ารวจ จຌาหนຌาทีไขนสง สถานีขนสง  
ผูຌขับรถละผูຌชวยประจ ารถดยสาร จากนักวิชาการองคຏกรภาคสังคม บริษัทประกันภัย) ศึกษานวัตกรรมทคนลยี
ตางโ ทีไจะสามารถ฿ชຌ฿นการตรวจสอบประมินสมรรถนะของพาหนะละผูຌขับ ก ากับการขับขีไ ละจัดท าป็น
ขຌอสนอนะมาตรการทีไภาครัฐควรจะน าเปด านินการ ดยมีปງาหมายพืไอสรຌางความปลอดภัยลดจ านวนอุบัติหตุ
ทางถนน ลดความสูญสียทีไกิดจากปัจจัยสีไยงดຌานยานพาหนะ 
 

  ปງาหมายพืๅนทีไการศึกษา  กลุมรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง฿นพืๅนทีไจังหวัดสงขลา ซึไงป็นจังหวัดทีไมี
สถิติการกิดอุบัติหตุทางถนนสูง฿นจังหวัดภาค฿ตຌ ป็นจังหวัดขนาด฿หญ ละป็นทางผานหลายจังหวัด มีจ านวนรถ
ดยสารสาธารณะหลายประภท ซึไงพอจะป็นตัวอยาง฿นการศึกษาเดຌ 
 
 
 
 

กรอบนยบาย รายละอียดของกรอบนยบาย 

(1) กรอบการพัฒนาทีไยัไงยืน 
(SDGs) 

▪ ปງาหมายทีไ 3 สรຌางหลักประกันวาคนมีชีวิตทีไมีสุขภาพดีละสงสริม
สวัสดิภาพส าหรับทุกคน฿นทุกวัย ดยมีการก าหนดคาปງาหมายเวຌ฿น
ปງาประสงคຏทีไ 3.6 คือ การลดจ านวนการตายละบาดจใบจากอุบัติหตุ 
ทางถนนทัไวลกลงครึไงหนึไง ภาย฿น พ.ศ. 2563 ละก าหนดตัวชีๅวัด คือ 
อัตราผูຌสียชีวิตจากการบาดจใบจากอุบัติหตุทางถนน 

▪ ปງาหมายทีไ 11 ท า฿หຌมืองละการตัๅงถิไนฐานของมนุษยຏมีความปลอดภัย
ทัไวถึง พรຌอมรับ การปลีไยนปลงละยัไงยืน  ปງาประสงคຏทีไ 11.2  คือ 
การจัด฿หຌมีการขຌาถึงระบบคมนาคมขนสงทีไยัไงยืน ขຌาถึงเดຌ ปลอดภัย  
฿นราคาทีไสามารถจายเดຌ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
ดยการขยายการขนสงสาธารณะ ละค านึงป็นพิศษถึงกลุมคนทีไอยู฿น
สถานการณຏทีไปราะบาง ผูຌหญิง ดใก ผูຌมีความบกพรองทางรางกาย ละ
ผูຌสูงอายุ ภาย฿น พ.ศ. 2573  

(2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

▪ ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานความมัไนคง ดยกีไยวขຌองหลัก฿นรืไองการพัฒนาระบบ
การตรียมความพรຌอมหงชาติ ละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ พืไอสริมสรຌาง
รูปบบการท างานดຌานการชวยหลือผูຌประสบหตุทีไมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีๅยังชืไอมยงกับการปฏิรูปกลเกการบริหารประทศ฿นการกระจาย
อ านาจ฿นการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสูทຌองถิไน ละ การ
ปรับปรุ งกระบวนการท า งานของกลเกทีไ กีไ ยวขຌ องจากนวดิไ ง 

สูนวราบมากขึๅนดยตຌองการการออกบบระบบการบริหารจัดการ 

ดຌานความปลอดภัยอยางยัไงยืน ละการปรับปรุงกฎหมาย฿หຌอืๅอตอการ
ด านินงานดຌานการบังคับ฿ชຌกฎหมายละการกระจายอ านาจสูระดับทຌองถิไน 
ละควรมีการพัฒนาระบบติดตามประมินผลส าหรับความปลอดภัยทาง
ถนนดยฉพาะ 

2. กรอบนยบายทีไกีไยวขຌอง : ความชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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▪ ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน   
-  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอพิไมขีด

ความสามารถ฿นการขงขัน อาทิ การพัฒนาระบบการขนสงพืไอ฿หຌกิด 

ความชืไอมยงป็นครงขายสมบูรณຏละลดตຌนทุนทางศรษฐกิจละสังคม 
การพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอสงสริมการ
พัฒนาศรษฐกิจดิจิทัลละรองรับการยกระดับทางศรษฐกิจอยางทัไวถึง
ละคุณภาพชีวิตประชาชน ดยค านึงถึงความปลอดภัยละความมัไนคง
ของประทศ 

 

▪ ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษยຏ 
ดยการปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรมพืไอสรຌางคนเทยทีไมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม มีระบียบวินัย คารพกฎหมาย ละการสริมสรຌาง฿หຌ
คนเทยมีสุขภาวะทีไดี มีการสรຌางความรอบรูຌดຌานสุขภาพ การปງองกันละ
ควบคุมปัจจัยสีไยง การสรຌางสภาพวดลຌอมทีไดี การพัฒนาระบบบริการ 

ทางการพทยຏละสุขภาพบบครบวงจร รวมถึงการ฿หຌชุมชนป็นฐาน฿นการ
สรຌางสุขภาวะทีไดี฿นทุกพืๅนทีไ 
 

(3) นยบายรัฐบาล  ▪ ดຌานทีไ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดຌานสาธารณสุขละสุขภาพ 

ของประชาชนขຌอ 5.4 ปງองกันละกຌเขปัญหาการกิดอุบัติ฿นการจราจร
อันน าเปสูการบาดจใบละสียชีวิต ดยการรวมมือระหวางฝຆายตางโ ฿นการ
ตรวจจับพืไอปງองกัน การรายงาน ละการดูลผูຌบาดจใบ  
▪ ดຌานทีไ 6 การพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ฿นระยะยาว ขຌอ 6.12 
พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการขนสงละคมนาคม พืไอลดวลา฿นการดินทาง
ของประชาชนละพืไอ฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน ละขຌอ 6.13 ปรับครงสรຌาง
การบริหารจัดการ฿นสาขาขนสงทีไมีการยกบทบาทละภารกิจของหนวยงาน
ระดับนยบาย หนวยงานก ากับดูล ละหนวยปฏิบัติทีไชัดจน ละจัดตัๅง
หนวยงานก ากับดูลระบบราง พืไอท าหนຌาทีไก าหนดมาตรฐานการ฿หຌบริการ
ละความปลอดภัย ครงสรຌางอัตราคาบริการทีไป็นธรรม การลงทุนการ
บ ารุงรักษา ละการบริหารจัดการ ซึไงจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบราง฿หຌ
ป็นครงขายหลักของประทศ รวมทัๅงพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ละระบียบ
ทีไ กีไยวขຌองกับสาขาขนสงละการประกอบกิจการลจิสติกสຏ ฿หຌทันสมัย
สอดคลຌองกับสถานการณຏ฿นปัจจุบัน ละมีความชัดจน฿นทางปฏิบัติ ละ
สนับสนุน฿หຌภาคอกชนขຌามามีสวนรวม฿นภาคขนสงพิไมขึๅน 
▪ ดຌานทีไ 11 การปรับปรุงกฎหมายละกระบวนการยุติธรรม  อาทิ  
การปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประทศละกฎหมายอืไน โ  
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ทีไลຌาสมัย เม ป็นธรรม เมสอดคลຌองกับความตกลงระหวางประทศ  
ป็นอุปสรรคตอการบริหารราชการผนดิน การน าทคนลยีทีไทันสมัยละ
ความรูຌทางนิติวิทยาศาสตรຏมา฿ชຌพืไอรงรัดการด านินคดีทุกขัๅนตอน 

฿หຌรวดรใว กิดความป็นธรรม ละมีระบบฐานขຌอมูลทีไชืไอมยงกัน ป็นตຌน 
 

(4) ผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

▪ ยุทธศาสตร์ทีไ  1 การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
วัตถุประสงคຏทีไ 3 การสงสริม฿หຌคนเทยมีสุขภาวะทีไดีตลอดชวงชีวิต 
ปງาหมายการพัฒนาทีไ 4 คนเทยมีสุขภาวะทีไดีขึๅน ตัวชีๅวัด 4.2 การตาย
จากอุบัติหตุทางถนนตไ ากวา 18 คน ตอประชากรสนคน ละตัวชีๅวัด 
4.6 รายจายสุขภาพทัๅงหมดเมกินรຌอยละ 5 ของผลิตภัณฑຏมวลรวม฿น
ประทศ 
 

(2) ผนทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 

คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบมืไอวันทีไ 29 มิถุนายน 2553 ฿หຌ ป 2554-

2563 ป็นทศวรรษหงความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบปฏิญญามอสก 
พืไอบูรณาการการด านินงานจากทุกภาคสวน ดยมีปງาหมายลดอัตราการ
สียชีวิตจากอุบัติหตุทางถนนตไ ากวา 10 คนตอประชากรหนึไงสนคน
ภาย฿นป 2563 ตามนวทาง 5 สาหลัก ประกอบดຌวย 

1) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน  
2) ถนนละการสัญจรอยางปลอดภัย  
3) ยานพาหนะทีไปลอดภัย  
4) การ฿ชຌรถ฿ชຌถนนทีไปลอดภัย  
5) การตอบสนองหลังการกิดอุบัติหตุ 

(3) ผนมบทความปลอดภัย 

ทางถนน พ.ศ.2561 – 2564 
▪ ศูนยຏอ านวยการความปลอดภัยทางถนน เดຌก าหนดผนมบท 

ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ขับคลืไอนการปງองกันละลดอุบัติทางถนนของประทศเทย (อยูระหวาง
สนอคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณา) ประกอบดຌวย 4 ยุทธศาสตรຏ คือ  

1) การปฏิรูประบบการจัดการดຌานความปลอดภัยทางถนน  
2) การสริมสรຌางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอยางยัไงยืน 
3) ประทศเทยขนสงทางถนนปลอดภัย 4.0  
4) ประชารัฐพืไอถนนปลอดภัย 
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กลุมทีไท าการศึกษา เดຌริไมศึกษาปัจจัยสาหตุพืไอมุงหามาตรการควบคุมปງองกันหรือวิธีการลดอุบัติหตุทาง

ถนนจากรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง  ดยมีขัๅนตอนการท างาน ตัๅงต 
3.1 ประชุมภาย฿นกลุมพืไอท าความขຌา฿จปัญหา รวมวิคราะหຏสถานการณຏละปัจจัยบืๅองตຌน  

วางผนการลงพืๅนทีไพืไอสัมภาษณຏบุคคลทีไกีไยวขຌอง  ศึกษาสภาพพืๅนทีไ ลักษณะพาหนะละกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 
3.2 บงกลุมบุคคลทีไท าการสัมภาษณຏออกป็นกลุมผูຌบริการ กลุมผูຌรับบริการ ละกลุมผูຌมีอ านาจหนຌาทีไ

ตามระบียบกฎหมาย พืไอสรุปลักษณะพฤติกรรมของตละกลุม (PERSONA)  รวมทัๅงตรวจสอบพืไอสวงหาความ
ตຌองการ หรือความจ าป็น฿นการ฿ชຌบริการทีไปลอดภัยของตละกลุม 

3.3 สรຌางขຌอสนอนวทางการลดอุบัติหตุ ดย ตัๅงค าถาม   “ราจะพัฒนาระบบความปลอดภัยพืไอ
สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌรับบริการเดຌอยางเร ดยปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวนสนอนวทาง (IDEA) ฿หมโ บบ 

เมปຂดกัๅน 

3.4 ขัๅนตอนตอเป จะสรຌางนวคิดหรือตຌนบบขຌอสนอการสรຌางระบบความปลอดภัย฿นการ ดินทาง
ดยรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง 

 

จากนัๅน คณะท างานจึงดินทางเปยังจังหวัดสงขลา มืไอวันทีไ 30-31 พฤษภาคม 2561 พืไอศึกษาสภาพ
พืๅนทีไ ยานพาหนะ ละท าการสัมภาษณຏบุคคล  จ านวน 10  กลุม รวมจ านวน  40  คน (อกสารนบ) 
 
 

1. หตุผลของกลุมตางโ ฿นการลือก฿ชຌบริการ การบริการละการก ากับการบริการ ซึไงกใมีทัๅงมุมมองทีไ
ตางกันกันตามบทบาทหนຌาทีไละความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ ตขณะดียวกันกใสามารถมองถึงผลประยชนຏ
รวมกันเดຌ ดยฉพาะ฿นรืไองการพรຌอม฿หຌความรวมมือพืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย฿นการดินทาง กลาวคือ  

ผูຌประกอบการ  มีความตຌองการ   
1) การขยายธุรกิจการรับงาน฿หຌสามารถรับงานเดຌเกลขึๅน มากขึๅน (สังกตเดຌวาผุຌประกอบการมองวาป็น

การรับงาน การจຌางงาน  ตเมเดຌมองวาป็นงานบริการ) รวมทัๅงการบริการดินทางทองทีไยวเปยังประทศ 

พืไอนบຌาน    
2) ตຌองการเดຌคาจຌางทีไหมาะสมหรือสูงขึๅน   
3) สวน฿หญ หในวา ผูຌ ดยสารเมเดຌดูทีไจะปลอดภัยหรือเม ตอยากเดຌรถสวย มีวีดีอ รຌองพลง 

คาราอกะเดຌ ตราคาเมพง สามารถรับละสงถึงทีไ   
4) อยางเรกใตาม ริไมขຌา฿จละยอมรับ฿นมาตรฐานยานพาหนะทีไอาจตຌองปรับปรุง รวมทัๅงการปลีไยน

จากรถดยสารสองชัๅน ทีไหในพียงวาสามารถบรรทุกดยสารคนเดຌมากกวา มาป็นรถดยสารชัๅนดียว พราะมีการ
รียกรຌองรืไองความปลอดภัยมากขึๅน ละตຌอง฿หຌความส าคัญ฿นการคัดลือกพนักงานขับมากขึๅน ตกใยังอยากวาจຌาง
พียงคนดียว฿นการขับตละทีไยว (หวงรายจายจะสูง รายเดຌลด เมคุຌม) 

 

ผูຌ฿ชຌบริการ ยกป็น หนวยงานของรัฐ ฿นฐานะผูຌวาจຌางรถ  คุณลักษณะสวน฿หญ พบวา  
1) ราคาตຌองเมกินงบประมาณละป็นเปตามระบียบงืไอนเขทีไก าหนด  

3. การศึกษา ขຌอคຌนพบ ความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  : User ละ Stakeholder 

ขຌอคຌนพบ ความตຌองการ ละทางลือก฿นการสนองตอบความตຌองการ 
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2) มีการประกาศสอบราคาคัดลือก ตงืไอนเขบบกวຌางโ เมคอยลงรายละอียดงืไอนเขมากกวา
มาตรฐานพราะกรงจะถูกตัๅงขຌอหาวาป็นการลใอคสปค ชน มี฿บอนุญาตประกอบการตรงตามระบียบ   

3) เมเดຌมองหรือพุงปງาเปทีไตຌองนຌนความปลอดภัยป็นหลัก พราะคิดวาปลอดภัยอยูลຌว ดยจะมี
จຌาหนຌาทีไของหนวยงานควบคุมเปดຌวย ตมองทีไความตຌองการของผูຌดยสาร ชน มีหຌองนๅ า฿นตัว มีครืไองดืไม
฿หຌบริการ วะเดຌสมอ มีพลงคาราอกะหรือมีวีดีอ฿หຌดู พืไอผอนคลาย฿นการดินทาง  ละทัๅงนีๅมักคัดลือกจาก 
ผูຌทีไคย฿หຌบริการกันมากอน ป็นรืไองความคุຌนคย ชืไอ฿จกัน  

4) อยางเรกใตาม มืไอสอบถามรืไองประดในความปลอดภัย กใริไมกังวลละจะ฿หຌความส าคัญมากขึๅน 
ตัๅงตตรวจสภาพรถ สภาพคนขับ อุปกรณຏความปลอดภัย  ทัๅงนีๅ เดຌนຌนวาดยขอ฿หຌหนวยงานทีไมีหนຌาทีไก ากับ฿หຌมี
การประกาศป็นงืไอนเขการคัดลือกละท าสัญญาวาจຌาง กีไยวกับมาตรฐานยานพาหนะละพนักงานขับออกมา
ป็นระบียบมาลย จะเดຌ฿ชຌป็นงืไอนเข฿นการประการสอบราคาหรือคัดลือกผูຌ฿หຌบริการเดຌ เมตຌองสีไยงหรือถูกมอง
วา ป็นการลือกปฏิบัติหรือลใอคสปค 

หากป็นหนวยงานอกชน จะ฿หຌความส าคัญกับความปลอดภัยมากกวาหนวยงานรัฐ ดยยอมรับ฿นรืไอง
ราคาสูงกวาเดຌ  อยางเรกใตาม เมคอยเดຌค านึงถึงการตรวจสภาพรถละพนักงานขับรถชนกัน นืไองจากหในวา
ผูຌประกอบการทีไรับงานจะตຌองรับผิดชอบ ละมักจะลือก฿ชຌกับผูຌประกอบการทีไคยรับงานกันอยูลຌว จึงชืไอ฿จ 

 

ส าหรับราคาตຌองเมกินงบประมาณทีไดินทางดยสารเปกับรถ เมวาจะป็นการทัศนศึกษาดูงาน  
การทองทีไยวหรืออืไนโ  ฿นกรณีทีไป็นหนวยงานของรัฐจัด จะมองขຌามรืไองความปลอดภัยพราะชืไอวารัฐดูรืไองนีๅ
อยูลຌว ขอ฿หຌมีความสะดวกสบาย฿นการดินทาง มีพลง มีหนัง มีคาราอกะ จอดวะพักขຌาหຌองนๅ าหรือซืๅอของ
ขຌางทางเดຌ  กรณีทีไป็นอกชน หรือจัดกันองชนกัน จะนຌนการบริการ สิไงอ านวยความสะดวกป็นหลัก   

ตมืไอพูดถึงรถสองชัๅน รืไองอุบัติหตุละความปลอดภัย กใริไมจะคลຌอยตามวากิดบอยขึๅน จะตຌอง฿หຌ
ความส าคัญกับความปลอดภัยทัๅงตัวรถละคนขับมากขึๅน อยาก฿หຌภาครัฐจริงจังขຌมงวดตรวจสอบสภาพรถสภาพ
คนขับกอนปลอย฿หຌบริการ (เม฿ชหนຌาทีไของตน) ตบางรายบอกวาจะตຌองอา฿จ฿สหรือมีสวนรวมคัดลือกดຌวย ละ
จะ฿หຌความส าคัญกับการปฏิบัติตามระบียบวินัย฿นการดยสารมากขึๅน 

 

กรณีพนักงานขับรถ พบวา สวน฿หญจะนอนนຌอยพักผอนเมพียงพอ วิไงอารอบ ตหากจะมีคนขับสอง
คนกใดี จะเดຌผอนรง อยางเรกใตามกรงวาตนจะเดຌคาจຌางนຌอยลง หลายคนตอบวาการตรวจสภาพรถละ฿บรับรอง
การตรวจสภาพขึๅนอยูกับจຌาของผูຌประกอบการ รวมทัๅงขึๅนอยูกับสถานะของผูຌประกอบการ บางรายอา฿จ฿ส  
บางรายเมคอย฿หຌความส าคัญ  กีไยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทัๅงสภาพรถละพนักงานขับ ตนองเมคอยทราบ
วามีงืไอนเขขຌมงวด  เมหในมีการรียกตรวจหรือทดสอบกอนขับรถ หมือนกับรถดยสารประจ าทางทีไออกตาม
สถานีขนสงหรือทารถ  มักตาม฿จผูຌ฿ชຌบริการ ยอมรับวาบางครัๅงกใผลอหลับ  หากจะมีระบียบทีไขຌมงวดขึๅนพืไอ฿หຌ
กิดความปลอดภัยกใพรຌอมจะปฏิบัติตาม 

 

฿นสวนของผูຌ มีสวนเดຌสวนสียอืไนโ เมวาจะป็น ส านักงานขนสงจังหวัด จຌาหนຌาทีไต ารวจ  
ฝຆายปกครอง อ าภอหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ต ารวจทางหลวง ส านักงานคณะกรรมการก ากับละ
สงสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. หนวยกูຌชีพกูຌภัย ป็นตຌน  สวน฿หญทุกคน ฿หຌความส าคัญกับ 

การปງองกันพืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย ภาย฿ตຌระบียบหลักกณฑຏทีไ฿ชຌอยู ตจะกลาวถึงก าลังจຌาหนຌาทีไทีไ มีนຌอย  
เมสอดคลຌองกับภาระงาน จะ฿ชຌวิธีตรวจตือนปราม ยอมรับวาเมขຌมงวดตใมทีไ  อยาก฿หຌกຌทีไตຌนทางคือ
ผูຌประกอบการละคนขับ  
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สนง.ขนสงจังหวัด ยๅ าวา เดຌตรวจสภาพรถป็นเปตามงืไอนเขละวลา มีการตรวจสอบจากระบบ GPS 
ละหในวา ระบบ GPS ท าเดຌมากกวาพียงตรวจสอบความรใว ตยอมรับวายังเมมีการนຌนยๅ ามาตรการตรวจสอบ
ทีไตຌนทาง  ชน การตรวจปຆาอลกอฮอลຏละการตรวจสภาพรถหรือขอดู฿บตรวจสภาพรถกอนออกดินทาง  ยังเมมี
มาตรการทีไชัดจนกีไยวกับผูຌประกอบการมืไอรับงานจะตຌองมาจຌงส านักงานขนสงกอน฿หຌบริการ   เมมีมาตรการ
ตรวจสอบรถดยสารเมประจ าทางทีไก าลังรับจຌางวิไงขຌามจังหวัด สถานีขนสงป็นสถานทีไ฿หຌบริการจอดรถปลอยรถ 
จຌาหนຌาทีไต ารวจละต ารวจทางหลวง ดຌวยขຌอจ ากัดดຌานก าลังจຌาหนຌาทีไ จึงเมคอยเดຌตรวจสอบวารถรับจຌางจะ
ดินทางเปเหนมาจากเหนอยางเร ละมุงพียงการสุมตรวจป็นครัๅงคราว  สนง.คปภ.พืๅนทีไ พรຌอมทีไจะสนับสนุน
การตรวจสอบตຌนทาง ละการพิไมงืไอนเขการประกันพิไมติม  ป็นตຌน   

อยางเรกใตาม ทุกหนวยอยาก฿หຌมีมาตรการสรຌางความปลอดภัยมากขึๅน ดยการ฿ชຌครืไองมือนวัตกรรม
หรือทคนลยีตางโ พืไอชวยตรวจสอบละหยุดยัๅงยานพาหนะละพนักงานขับทีไเมพรຌอมหรือเมเดຌมาตรฐาน
กอนทีไรับงานหรือออกดินทาง ชน 1) นาจะมีระบบ Checklist คลຌายโ กับการดินทางดยครืไองบิน มีการสาธิต
การคาดขใมขัดละระบียบปฏิบัติตางโ ระหวางการดินทาง  2) มีการท าป็นคูมือปฏิบัติของคนขับละพนักงาน
ประจ ารถพืไอตรวจประมินตนองกอนออกดินทาง ดยสามารถขอรียกดูเดຌ 3) มีระบบการ Outsource วาจຌาง
หรือถายอนภารกิจการตรวจประมินสภาพรถสภาพคนขับการตรวจสอบตຌนทางออกปลอยออกรถละควบคุม
ก ากับระหวางการดินทาง฿หຌกับบริษัท  ป็นตຌน  4) มีระบบรียกดูขຌอมูลสถานภาพจຌาของรถหรือบริษัท
ผูຌประกอบการ สถานภาพการตรวจสอบรถ ละสถานภาพพนักงานขับรถ พืไอคัดลือกกอนวาจຌาง ป็นตຌน 

 

2. สิไงทีไเดຌรียนรูຌจากการ฿ชຌ Design Thinking ฿นการสัมภาษณ์ ผูຌกีไยวขຌอง 
ทุกคนพรຌอมละตใม฿จปຂด฿จ ลากีไยวกับความรูຌสึกละความตຌองการมากขึๅน ละสนอรายละอียด

มากขึๅน ขຌา฿จละ฿หຌความรวมมือทีไจะบอกกลาวถึงหตุผลตางโ มากกวาการสอบถามบบทัไวเป อยางเรกใตาม 
การสัมภาษณຏบบนีๅ  ผูຌสัมภาษณຏจะตຌองท าความขຌา฿จทัๅงบริบทงาน ขຌอระบียบกฎหมาย ละผูຌถูกสัมภาษณຏ  
ดยตຌอง฿ชຌคน฿นการสัมภาษณຏเมมาก พืไอกใบรายละอียด฿นทิศทางทีไตຌองการ หากมากคนจะมากความ ตกใ
จะตຌอง฿หຌวลากับผูຌถูกสัมภาษณຏมากขึๅน จึงขึๅนอยูกับบริบทรืไองราวทีไจะศึกษาละจ านวนคนทีไจะถูกสัมภาษณຏ  
ทัๅงนีๅ ผลของการศึกษาสัมภาษณຏพบวา  
 

 2.1 ท า฿หຌกิดนวทาง หรือทางออก หรือ IDEA ฿หมโ  ทีไบางครัๅงตຌองคิด฿หม ท า฿หม หรือคิดนอกกรอบ 
น ามาสู ขຌอสนอมาตรการ฿นการลดอุบัติหตุจากรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง ดยการพัฒนาละสรຌาง
วบเซตຏ หรือ Application ฿นการคัดลือกยานพาหนะทีไปลอดภัย ซึไงจะสนอ฿นอกาสตอเป 

 2.2 ตຌอง฿หຌความส าคัญกับทุกความคิด  มอง฿นงดีละน าเปพัฒนา (ขຌา฿จ ขຌาถึง ละพัฒนา) 
 2.3 การปฏิรูปประทศตຌองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวน ดยตຌองสวงหาทิศทางทีไยอมรับรวมกันละ

ชัดจน (สงวนจุดตาง สวงจุดรวม) ละตຌองมีการน าทีไทรงพลัง (ผูຌน าละการชีๅน า)  จึงจะปลีไยนปลงรากหงຌา 
ของปัญหา พืไอพัฒนาหรือปลีไยนปลงพฤติกรรม ละสรຌางหนทางหรือนวทาง฿หมโ เดຌ ภาย฿ตຌยุทธศาสตรຏชาติ 
ยุทธศาสตรຏรัฐบาลดิจิตัล  ดย 

 2.4 จ าป็นทีไจะตຌองมีมาตรการพิไมติมจากภาครัฐ ละตຌองด านินการอยางจริงจังละตอนืไอง ดย฿หຌ
ความส าคัญกับความคิดหในของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตางโ  
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4. ทางลือก฿นการสนองตอบความตຌองการ (Opportunity Identification) 
 จากการพูดคุยสัมภาษณຏ ทุกคนหในปัญหาอุบัติหตุของการดินทางดยรถดยสารเมประจ าทางหรือรถชา
หมามีปัจจัยหลักจากสภาพรถ สภาพคนขับ บวกกับสภาพสຌนทางทีไเมคุຌนชิน (อาจออกนอกสຌนทางทีไคยขับป็น
ประจ า) ละหในวานาจะมีหนทางปງองกันกຌเขพืไอลดอุบัติหตุลดความสูญสียเดຌ ดยทุกฝຆ ายรวมกันชรຏสิไงทีไตน 

มีอยูละพรຌอมทีไจะท าตามนวทางทีไจะกิดขึๅน฿หม  
จากนวคิดขຌอสนอตางโ 5 นวทาง คือ 
1) ระบบ Checklist คลຌายโ กับการดินทางดยพาหนะครืไองบิน  
2) การสาธิตมาตรการความปลอดภัย ชน การคาดขใมขัดละระบียบปฏิบัติตางโ ระหวางการดินทาง   
3)  คู มือปฏิบัติของคนขับละพนักงานประจ ารถพืไ อตรวจประมินตนองกอนออกดินทาง  

ดยผูຌ฿ชຌบริการสามารถขอรียกดูเดຌทันที  
4) การ Outsource วาจຌางหรือถายอนภารกิจการตรวจประมินสภาพรถ สภาพคนขับ ละ 

การตรวจสอบความพรຌอมตຌนทาง กอนออกหรือปลอยรถละควบคุมก ากับระหวางการดินทาง฿หຌกับภาคอกชน   
5) มีระบบรียกดูขຌอมูลสถานภาพจຌาของรถหรือบริษัทผูຌประกอบการ สถานภาพการตรวจสอบรถ ละ

สถานภาพพนักงานขับรถ พืไอคัดลือกกอนวาจຌาง 
 

ขຌอสนอระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา (รถดยสารเมประจ าทาง)  Mobile Application  
ทุกนวทางมีความป็นเปเดຌหมด อยางเรกใตาม หากมองหในวา ภาครัฐ (กรมการขนสงทางบก) มีระบบ

ขຌอมูลกีไยวกับผูຌประกอบการ สภาพประวัติการตรวจสอบยานพาหนะ ละประวัติพนักงานขับรถหรือ฿บอนุญาต 

ขับรถอยูลຌว หากเดຌน ามาพัฒนาละจัดระบบน าสนอขຌอมูลสูสาธารณะทีไนาสน฿จละกิดประยชนຏตอทุกฝຆาย  
ทัๅงฝຆายผูຌประกอบการ ทีไสามารถ฿สขຌอมูลตางโ พืไอสนอป็นทางลือกกับลูกคຌาพิไมติม ชน สຌนทาง การบริการ 
ละราคา  ฝຆายผูຌจะ฿ชຌบริการสามารถปຂดดูสຌนทางละขຌอมูลทีไตนตຌองการ ทัๅงเดຌตรวจสอบขຌอมูลสภาพรถ 
สถานภาพของผูຌประกอบการ ประวัติของผูຌขับละพนักงานประจ ารถ พืไอลือก฿ชຌบริการ  ขณะทีไภาครัฐทุกสวน 

ทีไกีไยวขຌองสนับสนุนขຌอมูลทีไตนรับผิดชอบ฿หຌป็นขຌอมูลทีไพียงพอส าหรับการคัดลือกรถดยสารทีไปลอดภัย  รวมทัๅง
พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจประวัติหรือสภาพรถ สภาพผูຌประกอบการ สภาพคนขับ พืไอก ากับหรือด านินการตามกฎหมาย 
ดยมองทีไทุกฝຆายเดຌประยชนຏรวม เมมี฿ครสีย  ขຌอสนอ฿นการพัฒนาปรกรมวบเซตຏรถดยสารสาธารณะเม
ประจ าทาง ละการพัฒนาป็น Application Mobile Application พืไอทีไทุกคนทุกฝຆายสามารถปຂดดูเดຌบบ 
Real Time กในาจะป็นวิธีการปງองกันกຌเขปัญหาอุบัติหตุทางถนนทีไกิดกับรถดยสารสาธารณะเมประจ าทางเดຌ  
ละพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿ชຌ฿นการก ากับควบคุมความปลอดภัย฿นการดินทาง 

กลาวดยสรุปจากขຌอสนอตางโ ของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทีไจะรวมกันหามาตรการ฿นการลดอุบัติหตุทางถนน
จากรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง หรือรถชาหมา 5 นวทางขຌางตຌน  
  น าเปสูการพัฒนาวบเซต์น าเปสูการพัฒนาวบเซต์ละ ละ MMoobbiillee  AApppplliiccaattiioonn  รถดยสารสาธารณะเมประจ าทางปลอดภัย รถดยสารสาธารณะเมประจ าทางปลอดภัย   
 

5. การสรຌางนวคิดของทางลือก  (Ideation  : Idea Creation) 
  

  ทางกลุมผูຌศึกษา ทางกลุมผูຌศึกษา เดຌรวมกันสรຌางนวคิดทางลือก หรือ เดຌรวมกันสรຌางนวคิดทางลือก หรือ IIddeeaa  CCrreeaattiioonn  ป็นป็น  ::  ขຌอสนอการพัฒนาระบบขຌอสนอการพัฒนาระบบ
สารสนทศ (วบเซต์สารสนทศ (วบเซต์ ))    ละพัฒนา ละพัฒนา   MMoobbiillee  AApppplliiccaattiioonn    พื่อรียกดูขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จลือกรถพื่อรียกดูขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จลือกรถ
ดยสาร  ดยสาร  ซึไงจะสามารถตอบจทยຏของรัฐบาลดิจิตัล  ฿นการ฿ชຌนวัตกรรม฿หຌกิดประยชนຏสูงสุด฿นการปງองกันซึไงจะสามารถตอบจทยຏของรัฐบาลดิจิตัล  ฿นการ฿ชຌนวัตกรรม฿หຌกิดประยชนຏสูงสุด฿นการปງองกัน   
ละลดอุบัติหตุทางถนน น าเปสูการพัฒนาหรือออกบบระบบการบริหารจัดการดຌานความปลอดภัยทางถนละลดอุบัติหตุทางถนน น าเปสูการพัฒนาหรือออกบบระบบการบริหารจัดการดຌานความปลอดภัยทางถนนละนละ
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ป็นการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอสงสริมการพัฒนาศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความป็นการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอสงสริมการพัฒนาศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความ
ปลอดภัย ละความมัไนคงของประทศ ป็ปลอดภัย ละความมัไนคงของประทศ ป็นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษยຏ ปรับปลีไยนคานิยมนการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษยຏ ปรับปลีไยนคานิยม
ละวัฒนธรรมพืไอสรຌางคนเทยทีไมีคุณภาพ คุณธรรม จละวัฒนธรรมพืไอสรຌางคนเทยทีไมีคุณภาพ คุณธรรม จ ริยธรรม มีระบียบวิริยธรรม มีระบียบวิ นัยละคารพกฎนัยละคารพกฎหมายหมาย ซึไงป็น
ปງาหมายยุทธศาสตรຏชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ของรัฐบาล 
 

ซึไง฿นการศึกษานีๅ จะขอสนอพียงการพัฒนา Mobile Application ฿นชืไอ ฉิไงฉับปลอดภัย 
 

ขຌอสนอการพัฒนา Mobile Application ฿นการลดอุบัติหตุจากรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง 
ระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา 

 ปງาหมาย 

 1. ลดอุบัติหตุจากรถดยสารเมประจ าทางลง รຌอยละ 50 ภาย฿น 1 ป 
 2. ผูຌดยสารมีขຌอมูลมาตรฐาน฿นการคัดลือกรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง ภาย฿นป 2563 

 วัตถุประสงค์ 
 1. พืไอสรຌางมาตรฐานความปลอดภัย฿นการดินทาง ดยรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง ดยผาน 
Mobile Application (ฉิไงฉับปลอดภัย) 
 2. พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง ผานกลเกรัฐบาลดิจิทัล 

ประยชน์ 
1. มีขຌอมูลสนับสนุนการตัดสิน฿จ฿ชຌบริการ 

2. ผูຌทีไกีไยวขຌอง/ผูຌ฿ชຌบริการ รับทราบขຌอมูล ทีไถูกตຌองรวมกัน 
 

 มาตรการพัฒนาระบบความปลอดภัย : ฟังกຏชัไนทีไส าคัญโ จะประกอบดຌวย 

- ขຌอมูลประวัติรถชาหมา          - ขຌอมูลพนักงานขับรถ 

- ขຌอมูลผูຌ฿หຌบริการรถชาหมาหรือผูຌประกอบการ - ขຌอมูลการจຌงตือนประวัติรถ 

- การลงทะบียนผูຌ฿หຌบริการละผูຌ฿ชຌบริการ  - การ฿หຌขຌอมูลความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 

- การวิคราะหຏ/สดงผลดຌวยระบบสารสนทศภูมิศาสตรຏ 
 1. Application + DATA 

     - สรຌาง APP ขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌมีทางลือก฿นการลือก฿ชຌบริการรถดยสาร
สาธารณะเมประจ าทาง หรือรถชาหมา ทีไมีมาตรฐาน 

 

 2. ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ สนับสนุน 

    - มีสติๆกกอรຏ สดงวารถยนตຏผานระบบการตรวจสภาพลຌว 

    - มีคูมือการตรวจชใคระบบความปลอดภัยของรถยนตຏกอนออกรถยนตຏ 
    - มีระบบ GPS ควบคุมการ฿ชຌความรใว ละระบบจຌงตือน 
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 3. การพัฒนาพนักงานขับรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง 
    - มีระบบการฝຄกอบรม 

    - มีระบบการตรวจสุขภาพ / สารสพติด 

    - มีหลักกณฑຏรืไองวลาปฏิบัติงาน ละวลาพักทีไชัดจน 

    - มีระบบประมินพนักงานขับรถยนตຏ ผูຌดยสาร หรือผูຌ฿ชຌบริการ 

 4. มาตรการควบคุม ดูล ละสงสริม 

    - การออก฿บอนุญาตขับขีไตຌองมีมาตรฐานสูง 
    - มีมาตรการลงทษพนักงานขับรถทีไฝຆาฝนกฎหมาย 

    - มีกองทุนดูลคนขับทีไดีมีคุณภาพพืไอจูง฿จ 
 

6. การสรຌางตຌนบบละทดสอบ (Prototype and Test ) 
 Application ส าหรับผูຌ฿ชຌบริการรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง 
 หนวยงานทีไก ากับดูลรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง (กรมการขนสงทางบก) ควรสรຌางครืไองมือ 
Application ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง เดຌลือก฿ชຌบริการรถฯทีไมีมาตรฐาน ละมีทางลือก
มากขึๅนพืไอลดอุบัติหตุทางถนนทีไกิดจากรถสาธารณะเมประจ าทาง ฿นทีไนีๅจึงขอสนอ Car Booking App พืไอ
ป็นตຌนบบละน าเปทดสอบ ดยมีขัๅนตอนด านินการดังนีๅ  
 1. ออกบบบัญชีผูຌ฿ชຌ Authentication  

  1.1 login ขຌาสูระบบดยการกรอก Username ละ Password 

  1.2 Register มืไอท าการลงทะบียนครัๅงรก 
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• สามารถ฿ชຌงานระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา  ผานวใบเซตຏ ละ Mobile Application 

……………………………………. 

ตัวอยางหนຌาจอ การลงทะบียนผูຌ฿ชຌงาน 

 

 

 

 

 

การลงทะบียนผูຌ฿ชຌงาน 

การบันทึกประวัติการ฿ชຌงาน 
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ตัวอยางหนຌาจอ การขຌา฿ชຌงานระบบ 

 

 

 

 

หนຌาจอการขຌา฿ชຌงานระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา   

 

ตัวอยางหนຌาจอ การ฿หຌบริการขຌอมูลของระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา   

 

 

 

 

การคຌนหาขຌอมูลผูຌ฿หຌบริการรถชาหมา 
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ตัวอยางหนຌาจอ การ฿หຌบริการขຌอมูลของระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา   

 

 

 

 

หนຌาจอสดงขຌอมูลผูຌ฿หຌบริการรถชาหมา 

- ชืไอบริษัท 

- ประภทการ฿หຌบริการ 
- ประวัติการ฿หຌบริการ 
-  

ตัวอยางหนຌาจอ การ฿หຌบริการขຌอมูลของระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา   

 

 

 

 

หนຌาจอสดงขຌอมูลผูຌ฿หຌบริการรถชาหมา 

ขຌอมูล฿บอนุญาต ,ประภทรถ ,ขຌอมูลผูຌขับขีไ ,การ฿หຌบริการ ,จ านวนรถ ,ประวัติการ฿หຌบริการ 

ตัวอยางหนຌาจอ การ฿หຌบริการขຌอมูลของระบบสารสนทศการ฿หຌบริการรถชาหมา   
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หนຌาจอสดงขຌอมูลประวัติรถชาหมา 
- รายละอียดรถ 
- ขຌอมูล฿บอนุญาต 
- ประวัติการบ ารุงรักษา 
- ประวัติการ฿หຌบริการ 
 
 
ตัวอยางหนຌาจอ การ฿ชຌบริการรถชาหมา   

 

 

 

 
หนຌาจอการจอง ฿ชຌบริการรถชาหมา 
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ตัวอยางหนຌาจอ การประมินความพึงพอ฿จหลัง฿ชຌบริการรถชาหมา   

 

 

 

  

 

3. พัฒนาระบบ฿ชຌบริการละการจอง Booking 

  3.1 ลือกประภทการดินทาง (ตใมวัน/ซๅ า/วันดียว) 
  3.2 ระบุสถานทีไทีไตຌองการดินทาง 
  3.3 ระบุวันละวลา฿นการดินทาง 
 4. พัฒนารายละอียดระบบ Booking Details 

  4.1 ระบุจ านวนผูຌดินทาง 
  4.2 ลือกประภทรถยนตຏทีไตຌองการ (รถกຎง/รถตูຌ/รถบัส) 
  4.3 ขຌอมูลผูຌติดตอ (ชืไอ-นามสกุล/ต าหนง/สังกัด/บอรຏ) 
 5. บบรายงานการ฿ชຌ/การจอง Confirmation Status 

  5.1 สดงสถานการณຏจองรถ (อนุมัติการจอง / รออนุมัติ / เมอนุมัติ / ยกลิกการจอง) 
  4.2 สดงรายละอียดการดินทาง มืไอเดຌรับการอนุมัติ (ชืไอ-นามสกุล พนักงานขับรถยนตຏ /บอรຏ 
/ประภทรถยนตຏ /หมายลขทะบียนรถยนตຏ /สถานทีไดินทาง /วัน- วลาออกดินทาง) 
 6. ประมินผล Evaluation 

  6.1 ดຌานสภาพยานพาหนะ (ดีมาก ดี พอ฿ชຌ ตຌองปรับปรุง) 
   6.1.1 สภาพของยานพาหนะ 

   6.1.2 ความสะอาดภาย฿นยานพาหนะ 
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  6.2 ดຌานพนักงานขับรถยนตຏ (ดีมาก ดี พอ฿ชຌ ตຌองปรับปรุง) 
   6.2.1 การนัดหมาย ความตรงตอวลา 

   6.2.2 การตงกาย หมาะสม สุภาพรียบรຌอย 

   6.2.3 มารยาท฿นการขับขีไ ละความปลอดภัย฿นการดยสาร 

   6.2.4 การ฿ชຌวาจา มารยาทของพนักงานขับรถยนตຏ 
   6.2.5 ความกระตือรือรຌน฿นการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถยนตຏ 
 

 

 

7. Road Maps การทดสอบ วัดผล การขยายผลละน าเป฿ชຌ (Impact Measurement) 
ปງาหมาย 

 1. สามารถลดอุบัติหตุจากรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง ลงรຌอยละ 50 ภาย฿น 1 ป 
 2. ผูຌ฿ชຌบริการเดຌมีครืไองมือมาตรฐาน (Mobile Apps) ฿นการคัดลือกรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง
ภาย฿นป 2563 

 ผนด านินการ (Road Maps) 

 1. น าเปทดสอบ฿นจังหวัดทีไมีการ฿ชຌรถดยสารสาธารณะเมประจ าทาง ชนจังหวัดสงขลา (ดือนตุลาคม 
2561 – มีนาคม พ.ศ.2562) 
 2. ด านินการวัดผล (Measurement) ดือน มษายน – กันยายน 2562 

 3. ด านินการขยายผล฿นจังหวัดอืไน ชน ทางภาคตะวันออกฉียงหนือ (อุบลราชธานี , อุดรธานี)  (ดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
 4. ฿ชຌงานจริงตัๅงตมกราคม 2563  ป็นตຌนเป 
 

8. การตรียมการด านินการ Implementation Factors Checklist 

จัดท าครงการพัฒนาละด านินงาน฿ชຌงานจริง ระยะ 2 ปี (งบประมาณประจ าปี 2562 - 2563) 
 1. ผนตรียมการดຌานบุคลากร 
     - กรมการขนสงทางบก ควรมอบหมายภารกิจ฿หຌส านัก , กอง ฿นสวนกลาง ก าหนดตัวบุคคล
ผูຌรับผิดชอบละจัดจຌาหนຌาทีไ ชน นักวิชาการคอมพิวตอรຏ น าขຌอสนอมาตรการ (Application) เปพัฒนา฿หຌสมบูรณຏยิไงขึๅน  

 2. ผนตรียมการดຌานงบประมาณ 

     - กรมการขนสงทางบก ตัๅงงบประมาณสนับสนุน฿นป 2562-2563 (ขอสนับสนุนงบประมาณพิไมติม 
กลางป 2562 หรือปรับอนจากผนงานอืไน) 
  2.1 อบรมบุคลากรภาย฿นองคຏกร 

  2.2 ประชุมชีๅจงผูຌประกอบการละผูຌทีไกีไยวขຌอง 
  2.3 จัดหาผูຌรับจຌาง฿นการจัดท า Application ละดูลระบบ 

  2.4 จัดงบประมาณประชาสัมพันธຏ 
  2.5 ติดตามประมินผล 
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 3. ผนตรียมความพรຌอมดຌานองค์ความรูຌละทคนลยี 

  3.1 มีผนฝຄกอบรมถายทอดความรูຌละทคนลยี ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบหรือผูຌควบคุมระบบ 

  3.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณຏละทคนลยีทีไทันสมัย ชน คอมพิวตอรຏทีไรองรับอินทอรຏนใต
ความรใวสูง ป็นตຌน 

  3.3 ปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบสารสนทศ ชน ครืไองคอมพิวตอรຏมขาย การจัดการ
ฐานขຌอมูลระบบครือขายละระบบส ารองขຌอมูล 

 4. ผนตรียมการดຌานกฎหมาย 

  4.1 กรมการขนสงทางบกก าหนดระบียบขัๅนตอนการปฏิบัติ ละมาตรการรองรับ 

  4.2 กรมการขนสงทางบกก าหนดคุณสมบัติของผูຌประกอบการชาหมารถ ละกณฑຏมาตรฐาน  
ทีไจะขຌารวมครงการ ชน อายุการ฿ชຌงานของรถยนตຏทีไจะ฿หຌบริการ  คุณสมบัติของพนักงานขับรถยนตຏ ป็นตຌน 

 5. ผนการสืไอสารพืไอสรຌางความรับรูຌกประชาชน 

  5.1 ระยะรกชวงครงการน ารอง ประชาสัมพันธຏสรຌางการรับรูຌ฿หຌประชาชนทัไวเปทราบ ผาน
ชองทางสืไอสารมวลชนละ Social Medea   

  5.2 ระยะขยายผลครงการ ประชาสัมพันธຏ฿หຌประชาชนทัไวเปทราบ มีการสอบถามความคิดหใน
พืไอปรับปรุง สดงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

  5.3 ระยะด านินครงการตใมรูปบบ ประชาสัมพันธຏอยางตอนืไอง 

ผลลัพธ์ทีไคาดหวัง 
1. อุบัติหตุจากรถดยสารสาธารณะเมประจ าทางลดลง ละลดความสูญสียทางศรษฐกิจ 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึๅน นานาประทศชืไอมัไนประทศเทย฿นระบบการดูลคนของตน 

3. ภาครัฐมีบบอยางการพัฒนาละน าระบบขຌอมูลสารสนทศเป฿ชຌประยชนຏเดຌอยางสูงสุด 

4. สามารถพัฒนาระบบการปຂดผยขຌอมูลขาวสารของรัฐสูสาธารณชนเดຌอยางป็นรูปธรรม 

5. บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรຏชาติระยะ 20 ป 
................................................. 
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รายชืไอคณะท างาน 

1. นายสมหวัง  พวงบางพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

2. นายกอบชัย บุญอรณะ  รองอธิบดีกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

3. นายอายุตมຏ สินธพพันธุຏ  รองอธิบดีกรมราชทัณฑຏ  

4. นายทวี สริมภักดีกุล รองผูຌวาราชการจังหวัดมหาสารคาม 

5. นายศักระ กปຂลกาญจนຏ รองผูຌวาราชการจังหวัดสงขลา 

6. นายรังสรรคຏ ตันจริญ  รองผูຌวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

7. นายธียรชัย พุทธรังษี  รองผูຌวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

 




