
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ปฏิบัติงานวชิาการสัมนาระดับชาติ ความ

ปลอดภัยทางถนนคร้ังท่ี ๑๐ “ทศวรรษแหง

การลงมือทํา : Time for Action” 

หองยอย 

“พลังผูบริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” 

 

โดย 

สวนีย ฉาเฉลียว 

 

ธันวาคม 2555 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



๑ 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานวิชาการโครงการ  
เรื่อง สัมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๑๐  

“ทศวรรษแห่งการลงมือท า : Time for Action” 
 

ห้องย่อย   

“พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” 
 

หัวข้อท่ี ๑  ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ  
(ผู้ประกอบการรถโดยสารจับมือภาคประชาชนร่วมบังคับใช้กฎหมาย 
เข็มขัดนิรภัย) 

หัวข้อท่ี ๒  ศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน และเทคโนโลยีทันสมัยท่ีใช้ในการเฝ้า 

ระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสาร 

หัวข้อท่ี ๓  ความจ าเป็นท่ีต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร 
 

ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร  

 
องค์กรรับผิดชอบโครงการ 
นางสาวสวนีย์  ฉ่ าเฉลียว 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 



๒ 

 

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

สืบเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อ านวยการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้อนุมัติให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  ร่วมกับศูนย์
วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน จัดโครงการสัมมนาระดับชาติ เร่ือง ความปลอดภัยทางถนน คร้ังที่ ๑๐ “ทศวรรษแห่งการลงมือ
ท า : Time For Action” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ     และเอกชนเข้าร่วมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ 
รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนเพื่อให้นโยบายบรรลุเป้าหมายและลงมือท าอย่างบูรณาการร่วมกัน สามารถ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิค วิชาการ และน าความรู้ไปพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

ในการน้ี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  (มสช.) เพื่อ
ปฎิบัติงานวิชาการโครงการ เร่ือง “สัมมนาระดับชาติ เร่ืองความปลอดภัยทางถนน คร้ังที่ ๑๐ “ทศวรรษแห่ง
การลงมือท า : Time for Action ” เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   โดย
รับผิดชอบการจัดสัมมนาในส่วนของห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย ” ของวันที่ ๒๕ 
และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔   

ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้จัดสัมมนาในหัวข้อย่อย “ความร่วมมือ
เพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ” และในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้จัดสัมมนาใน ๒ หัวข้อ
ย่อย คือ “เทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสารสาธารณะของภาคประชาชน 
และ ความจ าเป็นที่ต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร”  

นอกจากนี้ ยังได้จัดซุ้มนิทรรศการสถานีการเรียนรู้ “สิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ” โดยมี
การเล่นเกมส์ ตอบค าถาม แจกของรางวัล เผยแพร่หนังสือบันทึกคดีรถโดยสารสาธารณะ และเปิดรับสมัคร
สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัย  โดยมีผู้ร่วมลงชื่อเป็นสมาชิกจ านวน ๗๔๓ ราย 

 
 



๓ 

 

สรุปผลการจัดงานสัมมนา 
เร่ือง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี ๑๐ “ทศวรรษแห่งการลงมือท า : Time for Action” 

ห้องพลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย (ห้อง ๒๐๒) 
 

หัวข้อ : ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

 

ผู้ร่วมอภิปราย 

๑. นายศาสตราวุธ พลบูรณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจ าภาควิชา
กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓. นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่ง จ ากัด  
๔. นายอุดม  อุกฤษฎ์ดุษฎี ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมขนส่งทางบก 
ผู้ด าเนินการอภิปราย นางสาวจุฑาภรณ์ ด าข า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
 

ประเด็นแลกเปลี่ยน 
• การผลักดันให้ใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถตู้ และรถโดยสารสาธารณะทั้งแบบประจ าทางและแบบไม่

ประจ าทาง 
• การสร้างส านึกรับผิดชอบภายในองค์กรของผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนและนักกฎหมาย ๙๙ คน 

หน่วยงานประชาชนทั่วไป ๙๐ คน 

ผู้เสียหายจากบริการรถโดยสารสาธารณะ ๖   คน 

รวม ๑๙๕ คน 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B2_%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A5&ei=KlHnTZGGLYHfiAL2kIzpCQ&usg=AFQjCNExTVdCA1H1APQcoWX295Hu-Y7MAA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๔ 

 

สรุปเนื้อหาการสัมมนา  
หัวข้อท่ี ๑ : ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการรถโดยสารจับมือภาค
ประชาชนร่วมบังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัย) 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

ให้ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  

จากกรณเีหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้โดยสารเส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตถึงอนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ บนทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์  เมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา จนท าให้มี

ผู้เสียชีวิตรวม ๙ ราย  ถือเป็นกรณีศึกษาสิ่งที่ไม่ควรเกิดและป้องกันได้ ในการเป็นบทเรียนและเป็น

จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในประเด็นความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

เนื่องจากพบว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากในกรณีนี้คือ รถตู้โดยสารไม่มีเข็มขัดและวิ่ง

ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด  ส่งผลให้ผู้โดยสารที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ได้รับแรงกระแทกและ

กระเด็นออกมาเสียชีวิตนอกรถตู้โดยสาร  ซึ่งถ้าผู้โดยสารไม่กระเด็นออกมาก็อาจจะไม่เสียชีวิต    

ปัจจัยส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือ คนขับรถโดยสารและสภาพรถยนต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่ปลอดภัย  ส่วนเข็มขัดนิรภัยนั้นเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุให้กับผู้โดยสาร  แต่จาก

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B2_%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A5&ei=KlHnTZGGLYHfiAL2kIzpCQ&usg=AFQjCNExTVdCA1H1APQcoWX295Hu-Y7MAA


๕ 

 

อุบัติเหตุรถยนต์โดยสารในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการใช้เข็มขัดนิรภัย  หลายคันไม่มีเข็มขัดนิรภัยให้ใช้  รวมถึงโครงสร้างรถยนต์โดยสารและอุปกรณ์ที่
ไม่ได้มาตรฐานท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  ซึ่งหากโครงสร้างของรถยนต์โดยสารและอุปกรณ์มี
มาตรฐาน และมีการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างจริงจัง ย่อมจะส่งผลให้ลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ
ได้   

ส าหรับกรณีรถตู้นั้น มีความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยท่ีจะให้น ารถตู้มาเป็นรถโดยสารสาธารณะ 

เนื่องจากสภาพรถยนต์ไม่ได้ท าขึ้นมาเพื่อติดต้ังแก๊ส เมื่อน าไปวิ่งในเส้นทางที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อรับน้ าหนัก 

จึงท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้  แต่เมื่อเทียบกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันพบว่า เป็นความ

ล้มเหลวของระบบขนส่งมวลชน ประชาชนไม่มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการ ประชาชนต้องถูกบังคับให้ใช้

รถตู้เป็นรถโดยสาร ในการเดินทางทั้งภายในกรุงเทพมหานครและเดินทางไปจังหวัดต่างๆ  เนื่องจากมี

ความสะดวก รวดเร็ว  เหมาะกับสภาพปัจจุบันของสังคมเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเน้นการจัดระบบ

รถตู้โดยสารอย่างจริงจัง และต้องร่วมกันคิดว่ารถตู้โดยสารมีความจ าเป็นและเหมาะสมแค่ไหน หาก

จ าเป็นต้องใช้ ต้องมีมาตรการควบคุม ให้มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง   ถ้าผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะไม่ให้

ออกรถ และการจ ากัดควบคุมความเร็ว โดย GPS   และเห็นว่าปัญหาท้ังหมดที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องของการ

ขาดกฎหมายบังคับใช้ แต่เป็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

 

นายศาสตราวุธ พลบูรณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ได้ให้
ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  

จากข้อมูลสถิติทางวิชาการพบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้รถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะเดินทาง
ระยะใกล้ ๕๑% ไม่ได้ออกถนนใหญ่  ๒๙% เร่งรีบ ๒๘% ลืม ๒๒% อึดอัด ๒๐% ต ารวจไม่จับ ๖% กลัว
เสื้อยับ ๖% ไม่จ าเป็น ๔% รถไม่มีเข็มขัดนิรภัย ๓% และน้อยที่สุด ๒% คือเกรงว่าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะ
ปลดไม่ออก  อย่างไรก็ดีเข็มขัดนิรภัยไม่ใช่ปัจจัยการลดอุบัติเหตุแต่เข็มขัดนิรภัยจะเปลี่ยนแค่คนตายเป็นคน
เจ็บ คนเจ็บเป็นไม่เจ็บ ลดการเกิดเหตุและลดการเสียชีวิตได้ ถึง ๖๗.๕ %  

ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานของเข็มขัดนิรภัย และกฎหมายที่บังคับให้

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคใช้เข็มขัดนิรภัย ดังนั้นการเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ย่อมขึ้นอยู่กับการ

ให้ความส าคัญของผู้ประกอบการและผู้บริโภคเท่าน้ัน  จึงพบว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภคล้วนไม่มีการให้ความส าคัญกับการใช้เข็มขัดนิรภัยเลย  ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ได้มีแนว

ทางการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารโดยจะประกาศก าหนดให้รถยนต์โดยสารทุกคันต้องมีเข็มขัด

นิรภัยครบทุกที่นั่งในวันที่ 1 เมษายน 2555  



๖ 

 

หากจะให้ประชาชนต้องรอภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ ก็ไม่ทันต่อ

ความเสียหายและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  จึงเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของผู้ประกอบการและ

ประชาชนผู้บริโภคที่จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถยนต์โดยสาร เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตแุละลดความเสียหาย โดยไม่ต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้   

ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่เกิดจากคนขับรถตู้โดยสารและรถยนต์โดยสารที่

ประมาทเลินเล่อ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ก าหนดไว้  รวมถึงการ

ดัดแปลงสภาพรถยนต์โดยสาร   ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น  รวมทั้งปัจจัยเสริมเช่น 

ปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการก าหนดความเร็วของรถยนต์โดยสาร ที่พบว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

และพระราชบัญญัติทางหลวงนั้น มีการก าหนดความเร็วของรถยนต์ไม่ตรงกัน  กฎหมายมีความทับซ้อนกัน 

การก าหนดขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม ท าให้ประชาชนเข้าใจยากในการปฏิบัติ  รวมถึงปัญหามาตรฐานของ

รถยนต์ที่ไม่เหมาะกับการน ามาเป็นรถยนต์โดยสาร เช่น รถตู้ และ รถยนต์โดยสารสองชั้น   

นายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก  ได้ให้
ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกก าลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษามาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง

รถยนต์โดยสารทุกคันจะต้องมีโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก  แต่

ปัญหาทุกวันนี้เกิดจากอู่แต่ละอู่ที่ไม่มีมาตรฐาน  และเห็นด้วยท่ีรถยนต์โดยสารสองชั้นจะไม่ปลอดภัย

ส าหรับเส้นทางที่คดเคี้ยว โดยเห็นว่าน่าจะออกแบบแนวทางแก้ไขเช่น การติดสติ๊กเกอร์บอกว่ารถแบบไหน

เหมาะหรือไม่เหมาะกับเส้นทางไหน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รับรู้และเลือกใช้บริการ  แต่การห้าม

ไม่ให้ใช้บริการเลยคงท าไม่ได้ เพราะเห็นว่าเป็นการจ ากัดสิทธิตามกฎหมาย 

โดยเสียงสะท้อนจากประชาชนจ านวนมาก เห็นว่า ปัญหาเข็มขัดนิรภัย เป็นเรื่องที่คุยกันมานาน

แล้ว ประชาชนที่ใช้บริการย่อมอยากเห็นหน่วยงานรัฐท างานให้เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องมาตรฐานของเข็ม

ขัดนิรภัยและการบังคับใช้โดยเร็ว  โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการ รัฐ และผู้บริโภค รวมถึงมาตรการ

การก ากับดูแลผู้ประกอบการให้บริการประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าแบล๊คลิส , การ

ลงโทษหรือไม่ต่อใบอนุญาต และการออกมาตรการบังคับให้รถยนต์โดยสารทุกคันต้องมีประกันภัยทั้งสอง

ประเภทคือภาคบังคับ และภาคสมัครใจ   หากท าไม่ได้รัฐควรจะมีทางออกให้กับประชาชนผู้บริโภคได้

สังเกตรถยนต์โดยสารคันที่ไม่มีประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภครู้ว่าตนเองควรจะใช้หรือไม่ 

 



๗ 

 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่ง จ ากัด ได้ให้ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  
 จากสถิติ การเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ มีสถิติที่ลดลง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่ผ่านมา
สามปีย้อนหลังสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง อยากเห็นความร่วมมือของการให้ความส าคัญในการรักษา
สิทธิของตัวผู้โดยสารเอง ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีการบริการที่มีความ
ปลอดภัยกว่าได้ ควรพยายามรณรงค์เร่ืองสิทธิ การสร้างจิตส านึก ซึ่งต้องท าคู่กันไปทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการที่ต้องรักษาสิทธิและต้องเลือกใช้รถโดยสารที่ปลอดภัย 
 เร่ืองการน ารถตู้มาใช้เป็นรถโดยสาร ในส่วนที่อยู่ในความดูแลของ บขส. นั้น บขส. มีความเข้มงวด
กับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารเพราะต้องค านึงถึงความปลอดดภัยของผู้โดยสาร เช่น การจ ากัดที่นั่งอย่าง
จริงจัง การจ ากัดความเร็วและระยะทาง 

ส่วนการมีรถยนต์โดยสารสองชั้นให้บริการนั้นเห็นว่า  ไม่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด  

แม้จะวิ่งบริการในเส้นทางที่มีความเสี่ยง เช่น เส้นทางแม่สอด จังหวัดตาก เป็นต้น  สิ่งส าคัญในด้านความ

ปลอดภัยอยู่ที่มาตรฐานและคุณภาพของผู้ขับรถยนต์โดยสารเป็นส าคัญ  

 

ความคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้  

สนับสนุนกรณีรถตู้ ที่ไม่ควรเป็นรถโดยสารสาธารณะ และควรเน้นเรื่องการก ากับดูแล เนื่องจาก

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรถโดยสารจะเป็นเจ้าของรายย่อย หรือคันเดียว ท าใหก้ารก ากับดูแลกับ

ผู้ประกอบการรายย่อยจะเป็นไปค่อนข้างยาก ท าให้เกิดปัญหาการต้องวิ่งท ารอบ การบรรทุกเกินก าหนด 

เพื่อหารายได้ ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการประกอบกิจการ ดังนั้นกลไกการก ากับดูแลเป็นต้นตอของ

ปันหาความปลอดภัยทั้งระบบ  จึงควรเน้นในกลไกนี้มากกว่า รวมถึงมาตรการหรือนโยบายในอนาคตของ

กรมการขนส่งทางบกในการก าหนดมาตรฐานรถยนต์โดยสาร  ที่อยากให้มีผลย้อนหลังถึงรถยนต์โดยสารที่

มีสภาพเก่าทรุดโทรมเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพรถด้วย  

ส่วนกรณีรถยนต์โดยสารสองชั้นที่ไม่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของไทยนั้น  พบว่าไม่เหมาะสม

ต่อการน ามาให้บริการในเส้นทางคดเคี้ยวหรือขึ้นเขาลงเขาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจาก

สภาพโครงสร้างของรถยนต์โดยสารยิ่งสูงยิ่งทรงตัวยาก  ซึ่งสวนทางกับธุรกิจการให้บริการในปัจจุบันของ

ผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่เน้นรถยนต์โดยสารสองชั้นในการให้บริการ เพราะคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ รับ

ผู้โดยสารแต่ละครั้งได้มาก โดยอ้างว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการเห็นชอบของกรมการขนส่งทางบกแล้ว   

 



๘ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการต่อยอดงานในอนาคต 
๑. รถตู้ ไม่ควรใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะ ควรใช้รถโดยสารขนาดกลางแทน  
๒. รถโดยสาร 2 ชั้นไม่ควรน ามาใช้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางอันตราย (ภาคเหนือ ที่มีภูเขา

สลับซับซ้อน) 
๓. ผลักดันและบังคับใช้กฎหมายการใช้เข็มขัดนิรภัย  ในรถตู้และรถโดยสารทางไกล 
๔. บังคับใช้กฎหมาย จ ากัดความเร็วรถยนต์โดยสารสาธารณะอย่างจริงจัง 

 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาห้องพลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย (ห้อง ๒๐๒) 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

หัวข้อที่ ๑ : ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ  

 
 
 
 



๙ 

 

สรุปผลการสัมมนาห้องพลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย (ห้อง ๒๐๒)  
วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  
หัวข้อท่ี ๒  ศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน และเทคโนโลยีทันสมัยท่ีใช้ในการเฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยด้านรถโดยสาร  
 

ผู้ร่วมอภิปราย   
๑.  นายประเทศ สังข์บุญลือ  ผู้ตรวจการเดินรถ กรมการขนส่งทางบก  
๒.  นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค  จังหวัดขอนแก่น   
๓.  ดร.ภาสกร  ประถมบุตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NECTEC) 
๔. นายเฉลิมพงษ์  กลับดี  หัวหน้าศูนย์ทนายความอาสาเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
ผู้ด าเนินการอภิปราย นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
 

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน 

๑. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสารสาธารณะ  
- การเปิดตัว Application ตรวจวัดความเร็วบนมือถือ 
- มาตรฐานการขับขี่ภายใต้กฎหมาย 

๒. การประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดต้ังศูนย์ฯ  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนและนักกฎหมาย ๙๙  คน 
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ๑๓๖ คน 
ผู้เสียหายจากบริการรถโดยสารสาธารณะ ๕     คน 
รวม ๒๔๐  คน 
 

สรุปเนื้อหาการสัมมนา  
หัวข้อท่ี ๒  ศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน และเทคโนโลยีทันสมัยท่ีใช้ในการเฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยด้านรถโดยสาร 

ดร.ภาสกร  ประถมบุตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NECTEC) ได้ให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

แม้ว่าปัจจุบันประเทศจะมีกฎหมายออกมาควบคุมและจ ากัดความเร็วของผู้ใช้รถยนต์ และมี เจ้า
พนักงานต ารวจที่คอยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว  แต่ยังพบว่าปัญหาการขับรถยนต์เร็วเกินกว่าที่



๑๐ 

 

กฎหมายก าหนดยังคงมีอยู่ และเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ  ท าให้ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ประเทศไทย) ได้คิดค้นโปรแกรมการตรวจจับความเร็วของรถยนต์
โดยสารขณะวิ่งโดยให้สามารถใช้กับเทคโนโลยีใกล้ตัวได้ เช่น โทรศัพท์มือถือที่ทันสมัย (SMART PHONE) 
ที่มีระบบ GPS อยู่แล้ว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Andriod   
ลงทะเบียนแล้วใช้งานได้ทันที เพื่อการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียนการขับขี่
รถยนต์โดยสารที่ไม่ปลอดภัย   

 
นายประเทศ สังข์บุญลือ กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
กรมการขนส่งทางบกได้จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน

และให้ความคุ้มครองผู้โดยสาร โดยได้เปิดฮอตไลน์รับเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมจากการใช้บริการรถ  
โดยสารสาธารณะทั่วประเทศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่หมายเลข ๑๕๘๔  ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ทุกที่ 
ไม่ว่าจะร้องเรียนที่ไหน โดยจะมีศูนย์เซ็นเตอร์ตามจังหวัดและภูมิภาค ส าหรับส่วนกลางจะมีเจ้าหน้าที่ ๑๔ 
คน แบ่งเป็น ๑๐ คนแรกรับเรื่องทั่วไป และ ๔ คน มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการ ซึ่งการร้องเรียนแต่
ละครั้งประชาชนผู้ใช้บริการควรต้องระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น วันเวลาเกิดเหตุ  ทะเบียน
รถยนต์ รถยนต์โดยสารของบริษัทใด ประเภทใด เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้การด าเนินการของกรมการขนส่ง
ทางบก  โดยมีการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาตามความส าคัญเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาในทันที  

ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ที่ผ่าน ๑๕๘๔ จะเป็นกรณีปัญหาการใช้บริการของรถแท็กซี่ และ
สัดส่วนผู้ร้องเรียนเป็นคนกรุงเทพมหานครมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ   ส าหรับมาตรการการลงโทษหรือจับกุมนั้น 
เห็นว่าเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ ควรจะมุ่งเน้นที่ต้นเหตุด้วยการยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการ
มากกว่า เช่น การตัดแต้มบริการ หรือการพิจารณาการต่อใบอนุญาต เป็นต้น   ส าหรับมาตรการสินบนน า
จับนั้นกรมการขนส่งไม่สามารถท าได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนประเด็นรถโดยสารไม่
ปลอดภัย สภาพรถอันตรายไม่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้น กรมการขนส่งทางบกมีการตรวจสภาพรถยนต์
โดยสารปีละ ๒ ครั้งอยู่แล้ว  

ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะกรมการขนส่งทางบก พร้อมที่จะร่วมมือกับภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันยกระดับรถโดยสารให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  

 
นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค จากสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ได้ให้

ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 
จากการท างานของเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาได้ท างานภายใต้โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๒  โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่



๑๑ 

 

ประสบเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับค่าเสียหายชดเชยที่เป็นธรรม รวมถึงการ
รณรงค์และเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และร่วมส ารวจ
คุณภาพและมาตรของรถโดยสารสาธารณะ และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อระบบการป้องกันและชดเชย
เยียวยาความเสียหาย  
 อีกบทบาทหนึ่งของภาคประชาชนคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้วยร่วมเป็นกรรมการขนส่งจังหวัดในสัดส่วนของภาคประชาชน เช่น  การสนับสนุนให้มีอาสาสมัครในพื้นที่
เพื่อเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย และการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
เฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย  ซึ่งส่งผลให้เกิดความต่ืนตัวของผู้บริโภครู้ถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น  เกิดภาคี
เครือข่ายท่ีกว้างขึ้น ท าให้สามารถร้องเรียนและแก้ไขปัญหาด าเนินการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ   รวมถึงการยกระดับความร่วมมือและการยอมรับต่อภาค
ประชาชนของรัฐ  ในการสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคระดับท้องถิ่น ให้เกิดศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน 

 
นายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความอาสาเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้

ให้ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  
ศูนย์ทนายความอาสาเพื่อผู้บริโภค เป็นศูนย์กฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความ

เดือดร้อน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ผ่านมาศูนย์
ทนายความอาสาฯได้ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคไปแล้วจ านวน ๑๒๔ คดี ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับเงินชดเชย
ค่าเสียหายไปแล้วบางส่วนกว่า ๑๐ ล้านบาท 
 จากการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายพบว่า ผู้บริโภครู้สิทธิของตนเองมาก
ขึ้น และรู้หลักการและสิทธิในการเจรจากับผู้ประกอบการหรือบริษัทประกันภัยในการเรียกร้องค่าเสียหาย
โดยไม่ถูกเอาเปรียบ ซึ่งการฟ้องคดีแทนของศูนย์ทนายความอาสาฯนั้นมิใช่เพียงการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายเท่านั้น แต่เพื่อการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งภายหลังการฟ้อง
คดีพบว่า ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการมากขึ้น   อีกทั้งการยกระดับด้วยการ
ใช้ข้อมูลทางวิชาการจากนักวิชาการเข้ามาในคดี ในประเด็นองค์ประกอบของการเกิดเหตุและความไม่
ปลอดภัย เช่น ร่องรอยการเกิดเหตุ สภาพถนน รอยล้อ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 แต่อย่างไรก็ดี บทบาทของศูนย์ทนายความอาสาฯ นอกจากการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแล้ว หน้าที่
ส าคัญคือการเผยแพร่บทเรียนของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่หวังว่าจะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับ
ความปลอดภัยภาคประชาชน เพื่อให้ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น  
 
 
 
 



๑๒ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การต่อยอดงานในอนาคต 

๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวัง การร้องเรียนและ
ชดเชยความเสียหาย 

๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการเข้าไปก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะให้มากขึ้นทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

๓. ยกระดับเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ต้องพิจารณาที่ความรุนแรงของการละเมิด
มากกว่าหลักฐานานุรูป 

 

  

    
 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาห้องพลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย (ห้อง ๒๐๒) 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 

หัวข้อที่ ๒ : ศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน และเทคโนโลยีทันสมัยท่ีใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสาร 



๑๓ 

 

สรุปผลการสัมมนาห้องพลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย (ห้อง ๒๐๒) 
วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  
หัวข้อท่ี ๓ ความจ าเป็นท่ีต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร  

 

ผู้ร่วมอภิปราย   

๑.  ดร.สุเมธ  องกิตติกุล      นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) 
๒.  นายวัลลภ  งามสอน  ผู้จัดการกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนและนักกฎหมาย ๙๙  คน 
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ๑๓๖ คน 
ผู้เสียหายจากบริการรถโดยสารสาธารณะ ๕     คน 
รวม ๒๔๐  คน 
 

สรุปเนื้อหาการสัมมนา  
หัวข้อท่ี ๓ ความจ าเป็นท่ีต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร  
 

ดร.สุเมธ  องกิตติกุล      นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ได้ให้
ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจุบัน ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ ผู้ประสบภัยท าเร่ืองร้องขอไป
ที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะด าเนินการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย  

ปัญหาของระบบประกันภัยรถภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น รายงานของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา
ศึกษา เร่ืองการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่า เกิดขึ้นต้ังแต่ขั้นตอนแรก คือการรับท า
ประกันภัยรถภาคบังคับ ไปจนถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายค่าเสียหาย หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบประกันภัย
รถภาคบังคับมีปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  

ปัญหาส าคัญของระบบประกันภัยรถภาคบังคับมีอยู่สองประการคือ หนึ่ง สัดส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานสูงถึงร้อยละ ๓๘ ของเบี้ยประกันภัย และสอง ปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อ
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ผู้ประสบภัยเหล่านี้จะต้องทดรองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลด้วยตัวเองก่อน แล้วจึงท าเร่ืองขอเบิกต่อมายังบริษัทประกันวินาศภัย การต้องทดรองจ่ายไป



๑๔ 

 

ก่อนน้ี ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม มีสถานพยาบาลบางแห่ง
โดยเฉพาะสถานพยาบาลของรัฐบาลที่จัดการท าเร่ืองขอเบิกให้แก่ผู้ประสบภัย 

จากปัญหาที่กล่าวมา กอปรกับในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ ผู้ประสบภัยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้เลี่ยงไปใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
อ่ืนๆ แทน 

ส าหรับ การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะตาม พ .ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ค่าเสียหายที่ได้รับจาก
กรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นการคุ้มครองเฉพาะด้านการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต / วงเงินต่ าอาจไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล ซึ่งผลักภาระให้กับการประกันสุขภาพระบบอ่ืนๆ , 
การที่ผู้ประสบภัยต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ท าให้การช่วยเหลือล่าช้า กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ 
ชดเชย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันเพิ่มเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังเป็นอัตราที่ต่ า , การชดใช้ความเสียหายจาก
กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัทประกันภัยจะพิจารณาตามหลักฐานานุรูป สภาพหนักเบาของการ
บาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาล ฐานะหรือรายได้ของผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความเป็น
ธรรมได้ , ไม่มีการเยียวยาค่าเสียหายด้านอื่น และ การท าสัญญาประนอมยอมความเพื่อรับค่าสินไหมใน
ขั้นตอนเจรจากับบริษัทประกันภัย มีโอกาสตัดสิทธิ์ท าให้ผู้เสียหายไม่สามารถไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เพิ่มเติมในคดีทางแพ่งได้อีก 

ส่วนการฟ้องร้องในคดีละเมิดทางแพ่งนั้น การพิจารณาค่าเสียหายของศาลไทยพบว่า มีการพิจารณา
เยียวยาให้ในอัตราที่ต่ า การเสียชีวิตจะได้รับค่าชดใช้ที่ต่ ากว่าการบาดเจ็บจนทุพพลภาพ โดยค่าเฉลี่ยของ
ค่าเสียหายต่อชีวิตอยู่ที่ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเฉลี่ยในกรณีทุพพลภาพอยู่ที่ประมาณ ๑.๒ ล้านบาท  

ปัญหาที่ส าคัญ คือ รูปแบบของการประกอบการในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการร่วมบริการ
รายย่อย ท าให้การเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปได้อย่างยากล าบาก และถ้ามีการบังคับให้มีการท าประกันภัย
ภาคสมัครใจ อาจท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถประกอบการได้ ภายใต้ภาวะการประกอบการใน
ปัจจุบัน  

ข้อเสนอกรณีให้มีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร เพื่อให้ท าหน้าที่ส าคัญ ๓ ประการคือ  หน่ึง การ
ส่งเสริม / ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ สอง การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และสามให้การชดเชยแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถชดเชยได้ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับประกันภัยภาคบังคับนั้น เห็นควรให้มีการผลักดัน ร่าง พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถภาคบังคับ  หรือ ให้มีการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาล การพิสูจน์ถูกผิด และเพิ่ม
วงเงินค่าสินไหมทดแทน 



๑๕ 

 

 
ที่มา : ดร.สุเมธ  องกิตติกุล      นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) 

 

   

  
ภาพบรรยากาศการสัมมนาห้องพลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย (ห้อง ๒๐๒) 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
หัวข้อที่ ๓ : ความจ าเป็นที่ต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร 



๑๖ 

 

กิจกรรมในส่วนนิทรรศการกลาง (ลานกิจกรรม) 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิฯ ประมาณการ ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คน 
กิจกรรมในนิทรรศการกลาง 
๑. เปิดตัวอาสาสมัครเฝ้าระวัง “หน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัย” พร้อมเปิดโต๊ะรับสมัคร 
  ยอดอาสาสมัคร วันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๕๔  : ๕๖๗ คน 

  ยอดอาสาสมัคร วันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๔ :  ๑๗๖ คน 

  รวมยอดอาสาสมัคร ๒ วัน = ๗๔๓ คน  
กลุ่มผู้เข้าร่วม 

๑. นักเรียน /นักศึกษา 
๒. หน่วยงานต่างๆ (โรงพยาบาล / กู้ภัย / ขนส่ง / นักวิชาการ) 
๓. ประชาชนทั่วไป 

๒.เล่นเกมส์ ตอบค าถาม แจกของรางวัล “สิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ”  
  เสื้อยืด จ านวน  ๑๐๐ ตัว 
  นิตยสารฉลาดซื้อ จ านวน  ๑๕๐ เล่ม  
  กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จ านวน  ๑๗ ใบ 

๓. เผยแพร่ หนังสือ บันทึกคดี รถโดยสารสาธารณะ  
“๑๗ คดี ๑๗ ชีวิต โดยขอรับบริจาค เล่มละ ๗ บาท”  
 รายได้สนับสนุนการพิมพ์ “บันทึกคดี รถโดยสารสาธารณะ” เพื่อเผยแพร่ต่อไป   

 ได้รับยอดบริจาคโดยประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 
 

   
 



๑๗ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการจัดงานสัมมนา 
เร่ืองความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี ๑๐ ทศวรรษแห่งการลงมือท า : Time for Action 

วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคริสตัล ๓ - ๔ ชั้น ๓ 

โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค โฮเต็ล กรุงเทพฯ 
 

• ควรสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อการผลักดันคุณภาพรถโดยสารและคุณภาพในการ
บริการ 

• แสวงหาตัวอย่างการประกอบการที่ดีของผู้ประกอบการ มาเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนเพื่อรถ
โดยสารปลอดภัย เช่น ผู้ประกอบการที่มีจุดยืนไม่ใช้รถโดยสารสองชั้นมาให้บริการกับผู้โดยสาร 

• ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคในระดับจังหวัดให้เชื่อมต่อกับ สอจร. และในการประชุมแต่ละคร้ังให้
เชิญทางเครือข่ายผู้บริโภคเข้าร่วมด้วย 

• ในประเด็นอาสาสมัคร หน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัย ให้ขยายผล เช่น การเพิ่มบทบาท เพิ่ม
ปริมาณ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ (จส 100 /สวพ.91 / ฮอตไลน์ต่างๆ /เลข 4 หลัก) 

• การให้แต้มสะสมการเดินทางเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ส าหรับเป็นก าลังใจให้อาสาสมัคร 
(อาสาสมัครที่เดินทางบ่อย /เป็นผู้ตรวจการรถโดยสารภาคประชาชน)  

• ในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้น ควรร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบการรถตู้รถโดยสารปลอดภัยในการรณรงค์เพื่อรถปลอดภัย คนขับปลอดภัย เตือน
ผู้โดยสาร คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกรถ เพื่อให้มีรถโดยสารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น  



ปีช่ือ สกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์

2554ชนมกรณ์ บุญเรือง 080-9243673 lovehenata@hotmail.com

2554ศิริพร คล่องดี 080-2577863 ben_bcbangpu@hotmail.com

2554อจัฉรา จําปา 083-8625699 atcharacampa@hotmail.com

2554รินรดา บังหอม 084-1744374 acady_r@hotmail.com

2554สนิุษา มนีรินทร์ 087-7181224,02-9869605 sunisa_spm@hotmail.com

2554เฉลิมพล ไชยแกว้ 081-2579306 chlpl@hotmail.com

2554รัญชนา สหีะนาม 083-1381991 jug.gajee2009@hotmail.com

2554นิดา ชาติแกง้ 083-9829648 bungnza1@hotmail.com

2554จารุวรรณ เฉลี่ยกลาง 080-2155657 ploylovefriend@hotmail.com

2554พีรดา บุญชู 080-2755354 pee_080@hotmail.com

2554เตือนใจ สมานมติร 089-5378737

2554ปภาดา เฉลิมกลุเดชา 088-6169880 paphada30@gmail.com

2554จารุนันท์ จงขวัญเมอืง 086-8432560

2554ประชิต เครือสคุนธ์ 081-4094375

2554มานพ รัตนธรรม 084-8920411

2554สรุศักดิ์ เปียจอ้ย 080-4380992

2554บุญยงั กงัใจ 081-8645052

2554จนิตนา กวาวปัญญา 081-2575686 nana_pat2510@hotmail.com

2554กรกมล ตะกษุ 080-297765 ball7151233@hotmail.com

2554ธรรมธร พุขุนทด 082-8580411

2554แสงเดือน เถ่ือนแกว้ 080-1612484 zeetarsport99@hotmail.com

2554ขนิษฐา อนิทนะ 089-1395454 kanittha_i@synneo.co.th

2554ภัทรานุช คุ้มมว่ง 086-0644730 tae.jeejum_17@hotmail.com

2554สายฝน เอี่ยมจํารัส 085-4083359 fonfon_tom@hotmail.com

2554ไพโรจน์ โรจน์เรืองแสง 089-7926739

2554สภัุทร เรืองรอง 089-8132022

2554รัตนชัย ศิริวัฒน์โยธิน 089-8296292 namo_san@hotmail.com

2554สนัติชัย นุ่มนวล 02-7579067 banzlovemo@hotmail.com

2554ยทุธการ ชนรักษา 082-6434705 gamebagme@hotmail.com

2554สรุสทิธิ์ แจม่สวุรรณ์ 085-8323603 kittyrayz@hotmail.com

2554เทียนทอง บุญยรางกรู 044-611138,081-5475633 E-baonya@hotmail.com

2554วรายทุธ์ บุญทศ 086-8763585 varayut_yts@hotmail.com

2554เกตุสาคีต กํามากอ้น 081-7140696

2554เสน่ห์ แกว้บริสทุธิ์ 088-1804658 pekaew2552@hotmail.com

2554อรรถพงศ์ ศิริวัฒนาทร 081-5773010 utthapong.s@kce.co.th

2554ณัฐดนัย ฤกษ์เปรมปรี 088-6365781 nutdaah_04@hotmail.com

2554สรรชัย ศรีเพ็ง 082-5514959 tongbanpu2553@hotmail.com

2554สหรัฐ ชื่นชมบุญ 088-6810338

2554พงศกร แกว้อดุม 080-1514765 nong_city1017@hotmail.com

2554สราวุฒิ สนุาวี 081-9264238

2554ธิติพร สงิห์บุกด 080-5998215 leelee112008@hotmail.com

2554สริิกร โพธิก์ลาง 084-0943721 tawat_yureddevil@hotmail.com

2554ไพรินทร์ ใยน้อย 085-6906885

2554สริญา เพ็ชรรัตน์ 081-4118339 aarllanzaa@windowslive.com

2554เกศริน จีเ้พชร 082-5835316 kedsrrinbc2010@hotmail.com

2554แวววาว จติรจลู 083-8886549 toeibaby@hotmail.com

2554แสงเทียน เกดิเกา้ sangtiean-micw@hotmail.com

2554นาราธิป ภูวนาถ

2554จริาภรณ์ สบุัว 082-0619290 ployoic_za29@hotmail.com

2554ธนากร ใบอนิทร์ 083-2747320 tanakorn520@hotmail.com

2554สภุาวดี เมอืงจนิดา 085-8125236 pan_narak.mtr14@hotmail.com

2554โมนา กมุารซิงห์ 080-2749793 nu_mo_b005@hotmail.com

2554สาวิณี โควิศาล 085-5050763 miwsptcbc05@hotmail.com

2554เสาวลักษณ์ สลักคํา 080-2883502 kimjiki_bo@hotmail.com



2554ปัทมาพร กจิประสงค์ 085-9885791

2554ราตรี ดลสขุ 080-9400135 Beam_love2008@hotmail.com

2554นวรัตน์ มุ่งเปลี่ยนกลาง 081-6495608 na25171@hotmail.com

2554จริชยา ทองผาสจีาม 089-0319945

2554พงษภัทร หงสส์ขุสวัสดิ์ 085-7000714 adongawaconankung@hotmail.com

2554กญัญารัตน์ พุ่มพฤกษา 087-7625571 kanyarat_34@hotmail.com

2554กรรภิรมย์ ดีดนอก 088-4525461 ago_time@hotmail.com

2554จริาภรณ์ แสนตี 080-1849285 untee_live@hotmail.com

2554ลลิพร ปัญจะรักษ์ 083-3598140 biar_285@hotmail.com

2554พรรณิดา จนัทร์หนองแวง 088-5133341 pannipa_015@hotmail.com

2554สราวุธ เหง่าดี 086-1483918 sarawat40330@hotmail.com

2554ขวัญชัย หอมทอง 088-3401035 hom_thong@hotmail.com

2554ทชพร กฤษณะโยธิน 089-4128051

2554กสุมุา กรุณามติร 085-8192679 anna_by_atom@hotmail.com

2554จรินทร์ ผลโสตร์ reolmax_@live.com

2554สนัติ ภาคโชคดี 089-9389445

2554ประสทิธิ์ กล้าทํา 081-9990147

2554วิโรจน์ วิริยะจนัทร์ 085-6607587

2554ศรันย์ สารพันธุค์รู 087-1183920 boxingboyboss@hotmail.com

2554วิชุดา เวชงามา 085-3123552 bethepotter@hotmail

2554ชาลินี จิว๋ใจธรรม 083-8352594 june.jib@hotmail.com

2554ดาริณี กนุดี 087-0293267 mai6775@hotmail.com

2554อรุณ แกว้มงุคุณ 089-8064154 saiasun.k@hotmail.com

2554ชนิดาภา อนิทรจํารัส 02-9384620

2554รัตน์ หอมเยน็ 083-8024030

2554นภาพร งามเสริฐ 085-4603209 npp_ngam@hotmail.com

2554กฤษฏา แจม่สวุรรณ 081-0480372

2554เอมอร กลิ่นหอม 089-2347388

2554หทัยฉัตต์ พานทอง 089-9679252 htaichat@yahoo.com

2554นนทพัฒน์ ศรีวิชัย 081-3816399 f.nontapot@hotmail.com

2554ณิชชา ทองรักษ์ 089-1327484 nicha_nong@yahoo.com

2554สทิธิโชติ เสนะวัต 089-4914676 senataiy01@gmail.com

2554สนิพูน วิทยาวงศ์ภูริ 081-1702853 sinpoon@yahoo.com

2554ภคพร เตชอํานวยวิทย์ 081-3118633 khenghovoe@yahoo.com

2554วีรวรรณ อารียพ์ัฒนไพบูลย์ 087-2347844 aveepalonapitayl@yahoo.com

2554ขวัญชัย เทศฉาย 081-9727187 kwanchai25@yahoo.com

2554มมสัย์ พันธงดิษฐ์ 089-7074842 sawee.12@gmail.com

2554สกุานดา มะโนลา 082-5287148 teaw_2535@hotmail.com

2554ปริศนา บุญหว่าน 085-9698276 love_asme_one@hotmail.com

2554ศิวิมล ภู่ทอง 080-9505930 aom_an_cup@hotmail.com

2554พงษ์ศิริ ยอดสง่ 089-5220678 robin19241@hotmail.com

2554ฟารีดา เปาะรอ 085-2249706 dalovepuy@hotmail.com

2554ลลิตภัทร์ เรืองศิลป์ 083-8244247 thebigkaye@hotmail.com

2554ราชัย ฉ่วนเจริญ 087-0949920 rachan.ch@wu.ac.th

2554อสิริญา งานโนทะ 089-9910609 mok_111@msn.com

2554อศัวโกวิทย์ ศิริวิมล 084-5742872 positive_attitvde21@hotmail.com

2554พัชกานต์ ใจกล้า 086-5588039,085-0747019 buai_55@hotmail.com

2554ดารณี สนิปราณี 083-4487892 ifif_d52536@msn.com

2554กมลชนก สงิคบุรี 080-2284547 f_va19@hotmail.com

2554อมรเทพ ผ่องอไุร 082-6893156 the_cat2533@hotamail.com

2554กนกพร ผดุงภักดิ์ 085-9683682 mean_1120@hotmail.com

2554สกุญัญา ศรีเอี่ยม 083-9876594 nunooza07@hotmail.com

2554เรณู แกว้มา 080-9763274 koy_narak35@hotmail.com

2554กญิญาณัฐ ทนหรษา 080-6033725

2554กรรณิภา อารี 082-5830507 sexy_som33@hotmail.com



2554ศศิวร เนียมนําผล 087-3446211

2554สดุารัตน์ แกว้ศรีนวน 084-1311607 tuynaruk_top@hotmail.com

2554ยวุรินทร์ จกัรชัย 085-3288520,082-5463458 yuza50@hotmail.com

2554มณีรัตน์ นาราษฏร์ 080-1928619 tiew.tack@gmail.com

2554กรองกาญจน์ บริบูรณ์ 081-7179261 krongkon.jum@hotmail.com

2554สกุญัญา ภาคบัลลังค์ 081-0176296 su_1727@hotmail.com

2554หฤทัย แจการโช 089-1252464 kai_hrathai@hotmail.com

2554ณัฐศักดิ์ เผ่าโต 086-5425632 toeza_589@hotmail.com

2554สฬิุมากรณ์ สมคัร 083-8317372 be_viviteen@hotmail.com

2554อนุรักษ์ โภชกรณ์ 085-6789927 pochakorn90@hotmail.com

2554ยวุดี ศรีสวุรรณ 087-4165846 muu_1b1991@hotmail.com

2554ชาติชาย พึ่งและ 02-1754043 kan2530@hotmail.com

2554ปรีชา คําแกว้

2554กฤษดา ใกล้ปุบผา 085-9495519 suma17@hotmail.com

2554พุดตาน พันธุเณร 083-2685617 pudtanp@nu.ac.th

2554พรหมลิขิต องัมพิิษ 042-729183 promlikhit2528@hotmail.com

2554อสิสยา ดํารงเกยีรติสกลุ 084-7510226 isaiyad@hotmail.com

2554วัธนพล ออ่นน่ิม 081-5656426 wattanapon32@hotamail.com

2554อมาวสี หนองพรมมา 083-3083018 kanomtai_aor@hotmail.com

2554จนิตนา ศรีนุเดช 089-9405009 srinudat1@hotmail.com

2554ประภาส สนัุนท์ 082-1372793 fraphat_ddd@hotmail.com

2554อภิรักษ์ ปรงเกตุมา 082-5772649 wo_kobomo@hotmail.com

2554เจนวิทย์ ชอบวีสาและห์ 086-9916069

2554ศุภณัฐ ทองคล้าย 084-2067671

2554ภูริวัตร สนัประเสริฐ 082-5470739

2554ประทักษ์ พูลทรัพย์ 085-1277670

2554ธีระชัย เปียวัน 086-1570653

2554ศรุต พ่อศรียา 086-5144086

2554เจษฎา ละมลูพันธ์ 089-1374328

2554ธนวัฒน์ องึคทรัพย์ 0802475801 boll_spy14@hotmail.com

2554สทุธิพงษ์ น้อยอ่ํา 082-6864211

2554รรรรร หมดัโทรเจดีย์

2554วาทินี สวุรรณพงศ์ 02-2718617 watineer@hotmail.com

2554ประยรู โกวิทย์ 081-8728726 ya_uit.p@hotmail.com

2554ศศิวรรณ โพธิง์าม 081-8732990 psriwan@hotmail.com

2554ศรายทุธ ภาษี 080-8126197

2554ภูมพิิชัย มณีเนตร 084-8353090

2554อภิสร แท่นพิทักษ์ 084-6893587 trinelve@windowslive.com

2554อรจริา ทองมสูกิ 087-6231399 black_roseclub@hotmail.com

2554ธนัญญา แจง้อกัษร 084-6893475 bo1311.love@gmail.com

2554สริวิทย์ ชุมนาคภร

2554วรินทร แซ่อิ่ม 086-2804619

2554สริิรัตน์ ครฤทธิ์ 089-8224152 k.sirirat59@gmail.com

2554สถาพร ศิรชนะ 086-281140 satha.so@doh.go.th

2554คําพล จนัทร์ทอง 039-7071252 kamphon_fluk@hotmail.com

2554พงษ์นที อนิทรัพย์ 089-7973144

2554ชาญชัย นพรัตน์ 086-7873905

2554อบุรวรรณ คงสว่าง 089-4441330 k_conon@hotmail.com

2554ธนพร บางบัวงาม 081-8757299 nong-jai@windowslive.com

2554ศิริวรรณ อํานวนสนิสงิ 089-7848657 ba_toci@hotmail.com

2554นิภาวรรณ พลเยี่ยม 083-7865530 ncknik_nujung@hotmail.com

2554ปิยะ แยม้ละมา้ย 080-9533453 boomzaacap@hotmail.com

2554สวุานันท์ ลุนพง 087-2333881

2554จตุรงค์ มะโนดี 080-6160568

2554กติติศักดิ์ แทนทาม 088-7428182



2554ฉกาจ เชื่อดี 081-2647706 lamtakloug@gmail.com

2554วรัญญา วงษ์ศรีชัย 083-7072540 wong451@hotmail.com

2554สมชาย แกว้ศรี 089-2987375 chaiak_ppm@hotmail.com

2554ศิวพร แกว้แสงจนัทร์ 082-0074095 lovelovelove@hotmail.com

2554เบญจพร เจนวัฒกี 086-5254288 nonam&bow@hotamail.com

2554สพุัตรา โพธ์รุง่ 082-5531335 ehokolate_cake_@hotmail.com

2554จารุวรรณ สวฐพิม 086-5489378

2554จรวยพร อาชาพร 084-0663421 oasmoaem@hotmail.com

2554เสรี สําราญจติร 081-1777721 samranjitseree@gmail.com

2554ปริพัฒน์ คํางาม 085-5190652

2554มนตรี พวงเครือ 084-8810713 yonza23@hotmail.com

2554สวิุทย์ พรสวุรรณ 043-441000

2554วสนัต์ กลั่นคง 086-1750403 wasan26_auto@hotmail.com

2554ศราไลย ตุงคะมณี 081-8576706

2554ธเนศวร คงหอม

2554ชนกนันท์ ทับทองหลาง 081-7940915 tadundum012@hotmail.com

2554บรรพต พึ่งพัก 081-0366427 bunphet_2509@hotmail.com

2554กติติศักดิ์ ค้าสงคราม 081-0076822

2554ปองภพ ยวนจติร 083-8828847 mio110cheer@hotmail.com

2554อรรถวุฒิ ใยดี atthawut2011@hotmail.com

2554สหรัฐ คําพาที 087-2231977 krai_tasc@hotmail.com

2554เจตรินทร์ จนัวิเศษ 082-2495710 oumtena110@hotmail.com

2554กรีี ฤกษ์ดี 084-9002850 nunlung2552@hotmail.com

2554ธนวิชญ์ มั่นใจ 081-8143151

2554อทิธิพล ขํามณี 085-4045963 ti_2112112@hotmail.com

2554สายชล จา้เหล่ 082-3566710 sai_chon2011@hotamil.com

2554เมธี ปากบารา 083-1715003 meteeinleepe@hotmail.com

2554จกัรพันธ์ จําปาพันธุ์ jutapan_pop@hotmail.com

2554วัลลภ อรุณล่า 089-8499498 wallos_or@hotamil.com

2554รุง่วลันต์ ไกรกลาง 086-5819959 superultra_z@hotmail.com

2554อทุิศ ทาหอม 084-4310137

2554วินัย วงศ์อนา 084-0278057 nagata05@hotmail.com

2554สงกา สามารถ 085-0108396

2554กฤษฎา มะลิซ้อน 0899428631 kidsada_ma@hotmail.com

2554จกัรพันธ์เวช ศิริกาญจนพงศ์ 081-4242125 jakaphanwaet@gmail.com

2554สรุีย์ สงิหรัตน์ 081-5606646 sureesing@gmail.com

2554อจัฉรา ราชแกว้ 087-5533883 samorn07@gmail.com

2554กนัต์รัศม์ ศิริสมบัติ 087-8873605 tarokap@yahoo.com

2554จติติมา กล่อมเกลียว 080959457 oneoftheprince@hotmail.com

2554ปิยรัตน์ วงษ์มณี 082-4201622 lollipop_zaza@hotmail.com

2554จกัรินทร์ บุญเนือง 080-5192012 rangmoza_9@hotmail.com

2554วรรษชล เทศพันธุ 082-8055779 watsuki_pk26@windowslive.com

2554รุง่อรุณ สาโถน 088-1155424 guoilzzz@hotmail.com

2554สขุสนัติ วงษ์พุฒ 080-7600834

2554พรพิมล แคนสี 085-7570435 pon8540@hotmail.com

2554ยทุธนา บุคลิก 088-1866445 yuttana_36@hotmail.com

2554ไตรศักดิ์ ชีวาสรินาลิขิต 084-9199009 trisak2009@hotmail.com

2554ธงชัย สร้างแกว้ 086-0210274 thongchai_shang@hotmail.com

2554ณัฐชา ศรีประไพ 084-1641654 ying_aloha@hotmail.com

2554โรงเรียนท่าเรือ

2554โชติรส ทองอร่าม 081-6110022

2554ศิริลักษณ์ วรรณวงศ์ 088-6902205 silovellou@hotmail.com

2554บารียะ๊ ยาดํา 084-6316179 consumer_songkhla@hotmail.com

2554บรรชร เกตุเทียน vskttano@gmail.com

2554วรวิทย์ อนิต๊ะใจ 089-1803487 worawitnoi@gmail.com



2554สรุิยนั ตือยศ 084-0428766 dokyaarsa@gmail.com

2554เรือนทอง ใหมอ่ารินทร์ 086-1922871 rugnthowg2002@hotmail.com

2554วนิดา มาลาทชม 085-8643732 nwanida1@hotmail.com

2554เจริญชัย ฉั่วตระกลู 086-6944449 song128@hotmail.com

2554กนกพร รัตนสธุีระกลุ 081-662568 kanokporn2515@gmail.com

2554ชุติกาญจน์ นันตะนะ 089-5124031

2554บุญสง่ ศรีบุญชัย 081-5888288 boonsong_dpmchan@hotmail.com

2554ทวีศักดิ์ สทิธิเวช sasukchan@gmail.com

2554สรุสยี์ วรรณพัฒน์ 084-1784789

2554ชูชาติ ประชานอก 084-5532053

2554ธีรนาถ เกง่กจิการ 084-9392958 teeranat@united_drog.co.th

2554สพุัตรา นาคสขุ 082-6434989 pla_4989@hotmail.com

2554นิสาชล เพียรสจัจา 085-9407572 ning_8808@hotmail.com

2554นรัตกกร รอดทองดี

2554จรัญ สรุยะวงค์ 087-9012365 wat_en2000@hotmail.com

2554ฤทธิเกยีรติ กลิ่นสนธิ 0809201769

2554มะลิวัลย์ แววมยรุี 086-5052968 braanll@hotmail.com

2554ออ้มภรณ์ ปัทมาลัย 089-1343048

2554ชัยชนะ สนัเวช 088-1406064

2554ณัฐชยา จนัทะแกว้ 081-6205403

2554ขนิษฐา แพทยป์รีชา 080-9324715 ting_za_u@hotmail.com

2554ปัญศรี กลุเอกสรรษา 087-1474787

2554นุจรี สขุสบาย 085-7505006

2554อญัชิสา ทวีสขุ 089-7704588

2554ยทุธนากร กมลมลู 080-0133936 frame1@hotmail.com

2554นิรันดร์ ประชากลู 080-7670685

2554ธีระกลุ แกว้สวุรรณ์ 084-3431333 theeragool@hotmail.com

2554สมเกยีรติ วงค์ใจ 089-9534521

2554นคร สมานสนิธุ์ 081-9831799 nk9595@hotmail.com

2554วรัญชภรณ์ พลเขตร 089-4203016

2554รุจเิรข บุญกาพิมพ์ 089-7747493 rugyrugy@yahoo.com

2554นิติรัตน์ ศรีอรุณ 089-7230449

2554สรุิยา ทวีกลุ 089-8507199 suriya7884@hotmail.com

2554ปราณี จนัทร์ประเสริฐ 087-1648289 pranee_kook@hotmail.com

2554พัชรี ใจดีเฉย 082-2532568 um_na_luk@hotmail.com

2554กนัดี พุ่มเคียง 089-5471678 oiloil0515@gmail.com

2554พรรณนารัตน์ สทีองวัฒนา 085-6770585 ann201048@hotmail.com

2554ประนอม จนัทร์ประเสริฐ 084-3564617 pranom_kik@hotmail.com

2554สมหวัง ทองขาว 089-2031065 somwungth@gmail.com

2554ปีติ มสุตาฟา 081-8031688 bangdass@hotmail.com

2554อาทิตย์ เงินล้วน 080-1633572 artit_n@hotmail.com

2554ศิริมา ธนานันท์ 081-5865503 sirimsya10@yahoo.co.th

2554ปฏิวัติ เฉลิมชาติ 085-1002777 cakk2551@gmail.com

2554สมุะ รองศักดิ์

2554สบิเอกกองโย แกน่นาคํา

2554สภุาภรณ์ ทองนพพงศ์ 045-511754 ต่อ114 supaploy1@hotmail.com

2554อฎัชวัฒน์ เอี่ยมชนะ 083-8465106

2554อนันต์ หิรัญชีพ anan.pin@hotmail.com

2554จริายุ จนัทร์พวง 082-5417983 wriayoo_v1@hotmail.com

2554จรีศักดิ์ เกดิช่อ 085-8084325 weza2553@hotmail.com

2554ธนากรณ์ กล่ําทวี 089-1732282 avtlove003@hotmail.com

2554จริาภรณ์ มา่นเกดิ 089-4533984 jiraphorn_b@yahoo.com

2554วิทยา ทาแกว้ 086-7299544 ani19771@hotmail.com

2554อญัชลี บุญศรี 089-7589969

2554ฉวี บุญจนัทร์แกว้ 02-5404444



2554ณัฐพร ธรรมสาย 085-4029598 nuttapon90@gmail.com

2554นาเดียร์ 089-6665911 na.dear@msn

2554แสงทอง หงสค์ํา 086-9454752

2554ภัทรวุฒิ พึ่งแยม้ 089-073341 pk_op@hotmail.com

2554ณัฐกมล กลุสวัสดิ์ 077-826117 bew_yok@hotmail.com

2554จตัุรงค์ ยิ่งเมอืง 085-3302559 p_jear@hotmail.com

2554สนุทร สรุิโย 081-8588358 suntornsu@gmail.com

2554มลัลิษา คําเฟย 02-2483737 mondoi2554@gmail.com

2554ประวิทย์ หันวิสยั 084-9103226

2554คงศักดิ์ บุญพิมล 085-0243456 torres249@gmail.com

2554ระเบียบ บํารุงศักดิ์ 089-6679287

2554การันต์ ชาคี 084-9328757 karunnlove@msn.com

2554สองฤทัย น่ิมสขุ 080-9236360 songruthai987@hotmail.com

2554อษุา เทพรักษ์ 082-9507965 milk_d3@hotmail.com

2554นุสรา ดาวเรือง 083-2582475 noos707@hotmail.com

2554ศิราภรณ์ ศรีสทุธิ 086-5584993 sirapron_kung@hotmail.com

2554เลิศสมศรี ประทุมมา 084-1003526 eaklovemax@hotmail.com

2554ธรรมการ คําสอน 083-9874656 dfainanunmol@hotmail.com

2554วิภาวี พึ่งรอด 089-1622620 wipawee98@hotmail.com

2554วัลลภา สพุรรษา 080-3064129 junlee_m@hotmail.com

2554วาสนา ทบวงษ์ 083-6084138 star.495.yo@msn.com

2554ศิริลักษณ์ เหลืองสขุ 083-2232487 hi5-paw2554@hotmail.com

2554กมลชนก ชิดจอ้ย 084-9794200

2554พวงผกา สขุสว่าง 085-9693054

2554ดวงหทัย ผิวออ่น 085-9906663 m_love_p_@hotmail.com

2554สดุารัตน์ วิถุนาวงศ์ 088-7023869 aon-2537@windowslive.com

2554อสิรีย์ ทับชัย 080-9266057 isaree521@hotmail.com

2554ทักษิณา กมุรัมย์ 089-9466837 taksina@hotmail.co.th

2554ศิริรัตน์ โหงเจริญ 080-5328133

2554วนิดา ยิ้มขลับ 084-5224406 cream_anna@hotmail.com

2554วราภรณ์ ปานนุ่น 080-9832203

2554วันวิสา มกีศุล 086-6335173 nooffrn_2539_@hotmail.com

2554อนงค์ แสงจนัทร์ทิพ 084-3606400 anongtip@health.moph.go.th

2554สภุาพร สวนมอญ 86-5307725

2554สภุาพร เสนาดี supaporn.sea@spulive.net

2554กญัญารัตน์ ชัมภูชนะ 083-1806122 a.mee.ba@hotmail.com

2554วัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา 081-5904982 watthumbuacha@hotmail.com

2554ณปภัช ไชยศรีสงัข์ 085-1615610 jammy_29@hotmail.com

2554สรุีรัตน์ ออ่มมเีพียร 089-0953990 sureerat-03@hotmail.com

2554ทิพยพ์ิรุฬห์ สถิตพรบรรพต 081-4205882 thip.sa@hotmail.co.th

2554วลีกลุ ธนุการ 089-9491785 princess_nestum@hotmail.com

2554หทัยชนก ดอกรัง 086-0421940 mamlovely333@hotmail.com

2554วรรณภา ศรีนนต์ 082-5763676

2554นิสา เข็มทอง 085-8204779 nick_tar9011@hotmail.com

2554สนิุสา พลอยสวุรรณ 083-4951630

2554นุสรา ทรงไทย 084-1180762

2554วรรณิพา ไร้คง 088-6190976

2554ณัฐวุฒิ เพชรมณี 081-7875518

2554ประภัสสร กาญจนะ 083-2782725

2554วราภรณ์ แกว้งาม 082-6541821

2554ศุภรัตน์ สรรสอน 086-2022651

2554จนัทร์จริา บุตรสาลี 082-5795670 fern-trombone@hotmail.com

2554กมลรัตน์ แซ่ซิ้ม 0866649087

2554สมชาย ได้รูป 02-55901778

2554ปาจารีย์ ศรีพระราม 085-1611715



2554ประภัสสร สายอปุการ 089-9631172

2554มนิตา น่ิมสขุ 080-2974012 mintar159@hotmail.com

2554จริาภรณ์ ไตรผล 086-5493372

2554สารี ผลวิสทุธิ์ 084-6454320

2554บุศรา พิกลุแกว้ 083-8025534

2554ศศินา อนิอว่ม

2554ศิริพร สอนจนัทร์ 083-1896797 ged-80@hotmail.com

2554ณัฐชา แกว้สงิห์ 085-9749560 tom_9613@hotmail.com

2554ปรารถนา จนัทร์ทวี 083-9280475

2554นฤมล ป่าไมท้อง 085-9613952 ferm_love@hotamil.com

2554ปริยรนุช จนัทร์ทวี 089-1361356 engnarak2010@hotmail.com

2554เนตรนภัส พุ่มทองคํา 082-5266144

2554ศุภลักษณ์ กาญจนวงศ์ supaluk_10425@hotmail.com

2554ระลอง ชิณโชติ 087-3676695

2554พวงทอง พงษ์คํา 084-8061914

2554สภุาภรณ์ ศาลางาม 089-5153582

2554เจนจริา หลอดทอง 088-6390497

2554นครินทร์ คงวุฒิ 084-1354409 phing_pinkky@hotmail.com

2554วิไล วิชากร 089-6646206 wuichakorn@hotmail.com

2554ณัฐพล สขุพาที 080-5916859

2554ณณัฏฐ์ วรากลุเรืองฤทธ์ 087-9035436 kanatchai@hotmail.com

2554ธารารัตน์ คชรัตน์ nook_mos2554@hotmail.com

2554ทิพยส์วุรรณ ไมเ้กตุ 084-9729310 magi.cdz_ca@hotmail.com

2554พจณี กนัสทุา 082-9643432 toon_sw_30@hotmail.com

2554บุญทวี คงเพิ่มพูน 080-2843011 boontwee@gmail.com

2554สวีุระ โพนเกาะ 081-9558498

2554อาริตา สะอาด 080-9306276

2554สนิุษา ปลอบเมอืง 081-2495870 si_fahol@hotmail.com

2554พิศิษฐ์ ศรีแสง 086-1881201 bt.52@hotmail.com

2554ธาริณี จูแ๋หลมฟ้า 085-9701472

2554พรพรรณ อยู่สําราญ 082-9891568 kaew3657@hotmail.com

2554นิตยา คําวาด 086-5599050

2554นัฐพงษ์ ธารเอี่ยม 042-471620

2554เจนจริา มณีแสง 083-8442116 jane-may2011@hotmail.com

2554เกศราพร เกษสกลุ 080-2833497

2554อภิญญา เหลืองสําเริง 089-1074572 bowlovemax13@hotmail.com

2554จริาภัทร กมัมนัตะคุณ 084-2190459 shompoo_gayzz@hotmail.com

2554เสาวลักษณ์ วุฒิวงค์ 080-2967289

2554รัชนี สดุใจ 082-9919054 tay_nad01@hotmail.com

2554กาญจนา เกษสกลุ 083-9309534

2554สลีรัตน์ สรรพรอด 080-2502796 noojam_2008@hotmail.com

2554จาระวี ศรีจนัทรวงษ์ 085-8480887

2554นภัสสร หนูแกว้ 085-9981833 oanoonoo@hotmail.com

2554อาทิติยา ประไพล้อม 080-8133659 tay_love_tad@hotmail.com

2554วรัญญา อยู่สขุ 083-2532640

2554นงนภัส ชัยจงัหรีด 083-5010263 ploy_man1113@hotmail.com

2554มนต์รวี ยิ่งไพบูลย์ 080-9665089 pan_25791@hotmail.com

2554อรัญญา ทิ้งสขุ 088-6127846

2554พรนิภา แซ่จา๋ว 0809560807

2554ชีชะนี สมใจ

2554เสาวลักษณ์ ภุลนิล 084-2178326

2554เกษสริิภรณ์ ศิริสทุธารมย์ 082-0854182 pearry225@gmail.com

2554ณัฐกานต์ บ้านเมอืง 080-2636925 nattakan_ocm@hotmail.com

2554สมุนิตรา โตผะวนิช 084-1440745 pang_g29_love901@hotmail.com

2554ดุษฎี อ่ําถนอม 082-5735730



2554พัชกจิ อมรรัตนานนท์ 080-2239901 iadlovely_01@hotmail.com

2554ภติกา ศรีเงินยวง 083-718819

2554อโณทัย คล้ายสวุรรณ 080-9770186

2554จริาพร อนิทวัตร 083-9779892

2554พรทิพย์ ภิบาลวงษ์ 088-6084018

2554พนิดา แตงไทย 02-8195186 ou-ploy-2a@hotmail.com

2554ดารารัตน์ ชูสง่กลิ่น 086-6160926

2554สริิภรณ์ แซ่ตั้ง 083-8579490

2554เกดิโชค แสงสวุรรณ์ 082-5225937 kerdchock_aum@hotmail.com

2554วรพงศ์ ภาคพิพัฒน์ 083-9845198

2554อติชัย พุ่มโต 034-764594

2554ศักดิ์สวรรค์ กนัขํา 081-4309391 saksawan@hotmail.com

2554วิสตูร แสงสี 086-0355282

2554ประภาส ขาวดํา 074-620300 jas.909@hotmail.com

2554จไุรภรณ์ บุษรารัตน์ 080-1365197 ju.peaw@hotmail.com

2554บุญรัตน์ แกว้ลําหัด 085-4736968 brat_53@hotmail.co.th

2554นิล 086-9175837 nil_naim@hotmail.com

2554บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ 081-9415586 brc2040@hotmail.com

2554พิสฎิฐ์ ป้อมทอง 0847310208 pomthong@gmail.com

2554กญัญารัตน์ ประคอง 085-5575106

2554พ.ต.ต.เฉลิมพลสมยัอารวัฒน์ 087-9991101 chalermphol54@gmail.com

2554ลําเพียร สเุมธีศรีกรณ์ 087-5356511

2554อํานาจ อไุร 086-2520210

2554วรุฒน์ ช่วงถึก 84-0095148

2554ชุติมา เภตราเสถียร 080-6300732 pe_gus_zo@hotmail.com

2554อํานวย ตันพานิชย์ 080-5893007 tanphonich@hotmail.com

2554ชาญชัย กลุเวียง 089-7149446 lo_sa444@hotmail.com

2554กฤษดา แกล้วกล้า 089-2774544

2554จ.ส.ต.ดวง ทัศน์สาธิต 081-4102435

2554ชาญณรงค์ ไทยเจยีม 081-9766165

2554ปรียาภรณ์ ต่อวงศ์ 089-6495915 tpreeyapon@gmail.com

2554จริญาภรณ์ วงษ์สเีทพ 088-0334828 nong_blythe@hotmail.com

2554ประวิทยากร นามบุศสี 082-1143603 nampaawit@gmail.com

2554อภิสรา มุ่งเปลี่ยนดวง 080-2542111 apisra@hotmail.com

2554สวัุฒน์ พิกลุขาว 089-8300658

2554วิทยา พรมเวียง 089-0248672 jammanee@gmail.com

2554ธนา นวลปลอด 081-1676636

2554คมสนัติ์ พัฒนสงิห์กลุธร 089-7906738 p_khomsun7@hotmail.com

2554ชลิญา อบุาลี 082-6913872 porpy_555@hotmail.com

2554จฑุาทิพ ศิริวนกลุ 082-9357013 nickying440@hotmail.com

2554วัชรพงษ์ ทามี 084-4852522 codcm@hotmail.com

2554มานิตย์ ศรีคอนชุม 087-2270120

2554กนันิกา ศรีษาวรรณ 082-5967431

2554สนัุนทา ประจศุิลป์ 083-1986967

2554สรุพันธุ์ วัฒนมงคลสริิ 081-7515338 surapan41@yahoo.com

2554ปรัชญาล นคราวัฒน์ 081-8425597 pravitr_bkk@hotmail.com

2554บุศรา จนีเล็ก 083-2475118 bora_bola@hotmail.com

2554สกุญัญา นวนงาม 081-5605355 beebrith@hotmail.com

2554กญัญารัตน์ รัตชะถาวร 089-1389168

2554พจมาน คงเฉพียร 081-8777796 potjamann@hotmail.com

2554ธนพสตุม์ วงษ์สวุรรณ์ 085-9499599

2554ชนาธิป เจริญกจิจานุกจิ 080-4430078

2554อนิทิรา จติร์มั่น 86-9982608 inthira@gmail.com

2554อษุา นิยมเนตร 02-557720

สถาพร อารักษ์วทนะ 02-2483737



สวนีย์ ฉ่ําเฉลียว 02-2483737

คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ 02-2483737

นฤมล เมฆบริสทุธิ์ 02-2483737

เนติรัชฏ์ พานิช 02-2483737

ชูชาติ คงครองธรรม 02-2483737

ธนัช ธรรมสิกลุ 02-2483737

เสาวลักษณ์ ปอเจริญ 02-2483737

ปัทมาวดี วงค์เกดิ 02-2483737

รัสนา ฐติิวงษา 02-2483737

สมนึก งามละมยั 02-2483737

สราวุธ ลอยศักดิ์ 02-2483737

ชนิษฏา วิริยะประสาท 02-2483737

ศศิวรรณ ปริญญาตร 02-2483737

เตือนใจ รอดสกลุ 02-2483737

แววดาว เขียวเกษม 02-2483737

สพุัตรา จนัทร์เรือง 02-2483737

พชร แกล้วเกล้า 02-2483737

พรชัย จนัทร์มี 02-2483737

ธัญวรัตน์ เข่ือนแกว้ 087-2835053

อรรคเดช ไกลที่พึ่ง 086-3229791

ปุ่น ชุ่มพระ 080-1534021

ธีรเดช ทองอนิทร์ 089-4289193

สาวิต บุญเทียม 080-4069869

ทรงพล พวงทอง 081-0091555

รุง่จติร เกรียงไกร 081-0091555

จกัรกฤษณ์ กญุแจทอง 082-5490331

จนัทร์ ชั่งเกวียน 087-5548963

ชาติ โหมฮกึ 087-8795057

ประจติร์ เกดิสวุรรณ์ 084-4478358

นฤมล เจริญสขุ 089-2486287

นเรศ โบทาหมดุ 080-9843251

สลีม ทองศิริรักษ์ 081-0192960

สธุาทิพย์ บัวผันสระน้อย 081-9974500

นกเล็ก จนัทร์เสน 089-1375296

เฉลิมพล พึ่งพวก 086-9925029

ถวาย โคตรชมภู 089-9622095

สวุรรณ เอี่ยมสกลุ 0855665671

ธนาธร กลั่นแกว้ 083-6854902

อารีย์ บุญมโีชติ 083-9849909,032-4000801

2554ปริวัฒน์ คํางาม 085-5150652 meenongpho@hotmail.com

2554นพกฤษณ์ แสงงาม 084-8810713 zaza@hotmail.co.th

2554สราวุฒิ วัดเลือ 084-3572320 mind_kung.g.7@hotmail.com

2554อญัชลี พันธุป์ัญญา 089-5524288 a_phanpanya@hotmail.com

2554กติติภณ องค์ตุ่น kittiponx3@hotmail.com

2554วิสทุธิ์ ทรงวัฒนาสกลุ 02-7039742 wisudwisud@hotmail.com

2554ชัยยา พวงสงูเนิน

2554มาลี ตันติรัตนสภุา 086-9511230

2554ศุภชัย อนิทชาติ 086-1735678 HANADA-9@hotmail.com

2554ภาวิณี ประแกว้ 089-5762761 mhornui@gmail.com

2554ดุสดิา คล้ายเงิน 086-9405406 dusida@hotmail.com

2554บุญสนิ ใสยอด 083-2180878

2554ณรงค์ สงวนซื่อ 081-5518244 narong9988@hotmail.com

2554ภาณุเดช พงษ์พันธุค์ุ้ม 084-1147750 ball_hocommend@windowslive.com

2554กฤตณัฐ ไทยเกื้อ 080-2774985 kittanat_th@hotmail.com

2554กฤติมา มงคลวิทย์ 081-6362032



2554ธนภัทร บูญญาภิบาล 085-5600618

2554ธวัชชัย รายบําเพิง 089-6419235 taw261@hotmail.com

2554ศุภลักษณ์ กาญจนวงศ์ 081-8531675 supaluk_10425@hotmail.com

2554ทองพุด ล้ําจมุจงั 088-4987330

2554วิวัฒน์ กาญจนวงศ์ 084-7226180

2554นํ้าฝน แกว้เกา้ 086-9517138
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