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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สวนที่ 1  การประเมินผลและติดตามผลของนโยบายดานรถโดยสารสาธารณะ 

1. บทนํา 

รถโดยสารประจําทางเปนรูปแบบการเดินทางท่ีสําคัญของประชาชน ปจจุบันพบวาคุณภาพ 

การใหบริการรถโดยสารสาธารณะตํ่าลงมาก โดยเฉพาะการบริการดานความปลอดภัย สงผลใหประชาชนหัน

ไปเดินทางดวยยานพาหนะสวนบุคคลมากข้ึน นําไปสูปญหาดานการจราจรท่ีมากข้ึน การแกไขปญหาดังกลาว 

ตองพิจารณาการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ และการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

ดานความปลอดภัยของรถโดยสาร ท้ังในแงของการใหบริการของผูประกอบการและโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับการเขาถึงรถโดยสารสาธารณะ 

งานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงแนวทางการเพ่ิมสัดสวนในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะอยางยั่งยืน การ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงวิเคราะหถึงปจจัย พรอมท้ังนําเสนอ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการรถโดยสารสาธารณะในประเทศ

ไทย โดยแบงการศึกษาเปน 3 โครงการยอยอันไดแก การประเมินผลและติดตามผลของนโยบายดานรถโดยสาร

สาธารณะ การเขาถึงระบบรถโดยสารสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน องคกร และทองถ่ิน  

2. โครงสรางการประกอบการและมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ 

ลักษณะของรถโดยสารท่ีใชในการขนสงมีหลายประเภท ซ่ึงแบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ไดแก  

รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารไมประจําทาง รถโดยสารสวนบุคคล และรถขนาดเล็ก นอกจากนี้ตาม

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก รถโดยสารสามารถแบงออกเปน 7 มาตรฐาน ไดแก รถปรับอากาศพิเศษ  

รถปรับอากาศ รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ รถสองชั้น รถพวง รถก่ึงพวง และรถโดยสารเฉพาะกิจ 

จํานวนรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในชวง 10 ปท่ีผานมา  จากสถิติจํานวน 

รถโดยสารจดทะเบียนสะสม พบวา จํานวนรถโดยสารประจําทางเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 8 และมีแนวโนมลดลง

อยางมากในชวง 4 – 5 ปท่ีผานมา ในขณะท่ีรถโดยสารไมประจําทางท่ีจดทะเบียนใหมกลับเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องในชวงเวลาเดียวกัน ท้ังนี้รถโดยสารมาตรฐาน 3 มีจํานวนมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับรถโดยสารมาตรฐาน

อ่ืนๆ รองลงมา ไดแก รถโดยสารมาตรฐาน 2  รถโดยสารมาตรฐาน 1 และรถโดยสารมาตรฐาน 4 ตามลําดับ 

ในขณะท่ีรถโดยสารไมประจําทางมีจํานวนของรถโดยสารมาตรฐาน 2 มากท่ีสุด 

การใหบริการรถโดยสารสาธารณะ สวนใหญใหบริการโดยผูประกอบการเอกชน และบางสวน

ใหบริการโดยรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใหบริการโดยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

และในพ้ืนท่ีระหวางจังหวัดใหบริการโดยบริษัทขนสงจํากัด (บขส.) ท้ังสองหนวยงานนี้ถือใบอนุญาต
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ประกอบการและมีรถโดยสารใหบริการเอง โดยมีผูประกอบการเอกชนรวมวิ่งในเสนทางท่ี ขสมก. และบขส. 

ไดรับใบอนุญาต 

การประกอบการรถโดยสารของเอกชนมักมีลักษณะเปนผูประกอบการรายยอย โดยผูประกอบการ

สวนใหญมีรถโดยสารเพียง 0-1 คัน  จากการพิจารณาโครงสรางการประกอบการ จํานวนใบอนุญาตและ

จํานวนผูประกอบการรถโดยสารประจําทางคอนขางคงท่ี แตรถโดยสารไมประจําทางกลับเพ่ิมข้ึนมาก 

เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญไดรับสิทธิ์ถือใบอนุญาตประกอบการขนสง แตไมไดเดินรถเอง ทําให

ผูประกอบการเหลานี้ไดรับผลประโยชนจากรายไดตางๆ โดยไมแบกรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ ซ่ึงเปน

ชองโหวในการกํากับดูแลผูประกอบการใหปฏิบัติตามแผนและขอเสนอแผนประกอบการคําขอท่ียื่นตอกรมการ

ขนสงทางบก  

การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ในสหภาพยุโรปมีขอตกลงดานการ

กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจแหงชาติของยุโรป (United Nation Economic 

Cooperation for Europe: UNECE) ซ่ึงระบุขอกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับยานพาหนะ 

อุปกรณ และสวนควบ รวมท้ังการออกใบรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยของตัวรถ และมาตรฐานการ

ผลิตของตัวรถ ขอกําหนดของ UNECE ใหความสําคัญกับการรับรองมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสรางและ

อุปกรณสวนควบ ท้ังการรับรองรถโดยสารขนาดใหญ รวมถึงมาตรฐานท่ีนั่งของรถโดยสาร ประเทศไทยมี

ขอกําหนดดานความปลอดภัยท่ีปรับใชจากมาตรฐานดังกลาว โดยไดเขารวมขอตกลงป 1958 ของ UNECE 

และเลือกมาตรฐานเข็มขัดนิรภัยและการทดสอบพ้ืนเอียงมาบังคับใช  สวนมาตรฐานความปลอดภัยอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากนี้ท่ีมีการบังคับใช ไดแก ขนาดสัดสวนของรถโดยสาร ขอกําหนดประตูทางข้ึนลงและประตู

ฉุกเฉินของรถโดยสาร อุปกรณนิรภัยในรถโดยสาร และการตรวจสภาพรถโดยสาร  

3. สถานการณอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ 

การเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ กอใหเกิดความสูญเสียท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยาง

มาก จึงเปนปญหาสําคัญท่ีตองไดรับการแกไข คณะผูวิจัยจึงทบทวนสถิติอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะใน

ประเทศไทย เพ่ือใหทราบสถานการณความปลอดภัยของรถโดยสารในปจจุบัน ทบทวนงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับ

สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาธารณะ และทบทวนกรณีศึกษาเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร

เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาความปลอดภัยของรถโดยสารไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน สุดทายจึงไดอธิบายรูปแบบการ

ประกันภัยเพ่ือเยียวยาผูประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ พรอมท้ังระบุปญหาและเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงระบบประกันภัย 
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สถิติอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย อางอิงจากขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) พบวาจํานวนอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดเล็กหรือรถตูโดยสาร และรถ

โดยสารขนาดใหญมีแนวโนมลดลงอยางมาก คิดเปนรอยละ 74.54 จาก 2,612 รายในป 2551 เหลือ 665 ราย

ในป 2558 สวนจํานวนอุบัติเหตุรถตูโดยสารลดลงรอยละ 66.9 จาก 2,462 รายในป 2551 เหลือ 815 รายใน

ป 2558  ในขณะขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

พบวาจํานวนอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 9,000 ครั้ง

ในป 2551 เปน 13,000 ครั้งในป 2555 และเกิดข้ึนกับรถตูโดยสารมากท่ีสุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 60 

ดังนั้นจากขอมูลท่ีขัดแยงกันทําใหไมสามารถสรุปแนวโนมท่ีแทจริงของจํานวนอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะได  

ประเภทของรถโดยสารสาธารณะท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ รถตูโดยสาร เม่ือพิจารณาสัดสวนการ

เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารแตละประเภทจากจํานวนอุบัติเหตุรถยนตท้ังหมด จากขอมูลของ ตช. พบวา 

จํานวนรถตูโดยสารท่ีประสบอุบัติเหตุมีอัตราสวนรอยละ 1.39 และรถโดยสารขนาดใหญมีอัตราสวนรอยละ 

1.14 ในขณะท่ีขอมูลของ คปภ พบวารถตูโดยสารเกิดอุบัติเหตุมากกวารถโดยสารประเภทอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 

60 ของอุบัติเหตุจากรถโดยสารท้ังหมดในชวงป 2551-2555 นอกจากนี้ขอมูลของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค (มพบ.) 

แสดงใหเห็นวารอยละ 41 ของอุบัติเหตุรถโดยสารในชวงป 2557-2558 เกิดข้ึนกับรถตูโดยสาร และรถโดยสาร

ปรับอากาศ  

สถานการณความปลอดภัยของรถโดยสารในปจจุบัน แมอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผูโดยสาร

รถโดยสารในชวงป 2548-2554 มีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบจํานวนรถโดยสารจดทะเบียน แตในแงของ

มาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจําทาง พบวา รถโดยสารประจําทางท่ีผูประกอบการเปนเอกชน 

(รถรวมบริการ) มีมาตรฐานดานความปลอดภัยต่ํากวารถโดยสารท่ีผูประกอบการดําเนินการโดยภาครัฐ จาก

ขอมูลของ บขส. พบวา ผูโดยสารรถรวมบริการ มีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตมากกวาผูโดยสารรถโดยสารของ 

บขส. ถึง 13 เทา  

ปจจัยท่ีสงผลตอความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะสามารถแบงออกไดเปน 4 ปจจัยหลัก คือ 

ปจจัยดานผูขับข่ี ปจจัยดานยานพาหนะ ปจจัยดานถนน และปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยปจจัยดานผูขับข่ีและ

สภาพของยานพาหนะเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด จากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารของบริษัทจักร

พงษทัวร และ บริษัทนิววิริยะยานยนต จํากัด ท่ีประสบอุบัติเหตุและมีผูเสียชีวิตมากถึง 4 ครั้งใน 4 ปท่ีผานมา 

พบวาปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุคือ ความไมพรอมของยานพาหนะและคนขับ ซ่ึงสะทอนถึงปญหาการ

บริหารจัดการของภาคเอกชน และการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึงควร

บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูขับข่ีอยางเขมงวด เชน การตรวจจับผูท่ีเมาแลวขับ การตรวจจับความเร็วใน

การขับข่ีรถโดยสาร ฯลฯ รวมท้ังการตรวจสภาพรถโดยสาร นอกจากนี้ภาครัฐควรมีระบบกํากับดูแล

ผูประกอบการเอกชนในการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
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รูปแบบการประกันภยัเพ่ือเยยีวยาผูประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ นอกเหนือจากสิทธิจากการ

ประกันภัยบุคคลท่ี 3 แลว (ดูไดจากตารางท่ี 1) ผูประสบภัยยังมีสิทธิไดรับความคุมครองเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม 

รูปแบบของความคุมครองผูประสบภัยจากรถโดยสารในปจจุบันมีขอบกพรองหลายประการ ทําใหการชดเชย

เยียวยาแกผูโดยสารไมเปนธรรม ซ่ึงขอบกพรองเหลานี้ ไดแก วงเงินคุมครองท่ีต่ําเกินไป การชดเชยคา

รักษาพยาบาลท่ีตองรอการพิสูจนความถูกผิด การเรียกรองคาชดเชยท่ีใชระยะเวลานาน และระบบท่ีไมได

สงเสริมใหผูประกอบการรวมรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ยิ่งไปกวานั้น ผูเสียหายยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมาย และขาดชองทางในการเจรจาตอรอง ดังนั้น ภาครัฐจะตองแกไขขอบกพรองเหลานี้ดวยการเพ่ิม

วงเงินคุมครอง แยกวงเงินชดเชยและคารักษาพยาบาล สรางกลไกการชดเชยคาเสียหายท่ีใชเวลาสั้นลง และ

สรางระบบการรวมรับผิดของผูประกอบการท่ีเกิดอุบัติเหตุ  

ตารางท่ี 1:  วงเงินคุมครองปจจุบันของผูประสบภัยจากรถ  

ความคุมครอง วงเงินคุมครอง (บาท) 

1. จํานวนเงินคาเสยีหายเบ้ืองตน (ตอคน) 

1.1 การบาดเจ็บ (จายตามคารักษาพยาบาลจริง) ไมเกิน 30,000 

1.2 การเสียชีวิต สญูเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 

คาเสียหายเบ้ืองตน (รวม) ไมเกิน 65,000 

2. วงเงินคุมครองผูประกันภัยเมื่อรวมคาเสยีหายเบ้ืองตน (ตอคน) 

2.1 การบาดเจ็บ (จายตามคารักษาพยาบาลจริง) ไมเกิน 80,000 

2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร 300,000 

2.3 การสูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 

2.4 คาชดเชยการรักษาตัว (ผูปวยใน)  200 บาท/วัน ไมเกิน 20 วัน 4,000 

จํานวนเงินคุมครองสูงสุด (รวม) ไมเกิน 304,000 

3. วงเงินคุมครองความรับผิดสูงสุดตออุบัติเหต ุ 

3.1 รถยนตไมเกิน 7 ท่ีน่ัง ไมเกิน 5,000,000 

3.2 รถยนตเกิน 7 ท่ีน่ัง ไมเกิน 10,000,000 

ที่มา: รวบรวมจาก พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกาศท่ีเกี่ยวของ 
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4. การประเมินคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

จากการสํารวจคุณภาพการบริการ และความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ 

คณะผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดเปน 2 ประเด็นสําคัญ ไดแก ดานพฤติกรรมการเดินทาง และดาน

ประสบการณในการใชบริการรถโดยสารสารณะ  

1) ผลสรุปดานพฤติกรรมการเดินทาง 

วัตถุประสงคในการเดินทางภายในจังหวัดของกลุมตัวอยาง มีความหลากหลายกวาการเดินทาง

ระหวางจังหวัด และเหตุผลหลักในการเลือกใชบริการระบบขนสงสาธารณะยังคงเปนเรื่องของความสะดวก 

โดยสาเหตุในการเลือกใชบริการรถแตละประเภทนั้น มีความแตกตางกันในแตละประเภทรถมากกวาแตละ

ประเภทการเดินทาง  ดังจะเห็นไดวา เหตุผลหลักในการเลือกใชบริการรถเมลภายในกรุงเทพฯ คือ คาใชจาย

ถูก ซ่ึงคิดเปนรอยละ 59 ของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางดวยรถเมลภายในกรุงเทพฯ ท้ังหมด และเหตุผลหลัก

สําหรับการเลือกใชรถทัวรระหวางจังหวัดและรถตูปรับอากาศท้ัง 2 ประเภทการเดินทาง คือ ความรวดเร็ว ซ่ึง

มีสัดสวนกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางดวยยานพาหนะดังกลาว 

สําหรับการใชบริการรถเมลภายในกรุงเทพฯ พบวา รอยละ 70 ของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางดวยรถเมล

ภายในกรุงเทพฯ มีการใชบริการรถเมลของ ขสมก. โดยมีคาโดยสารสวนใหญเทากับ 6.5 บาท ซ่ึง 

ต่ํากวาคาโดยสารสวนใหญของรถรวมบริการท่ี 8 บาท และคาโดยสารเฉลี่ยสําหรับรถของ ขสมก. นั้นตํ่ากวา

รถรวมบริการ โดยอยูท่ี 11.4 บาท และ 12.6 บาท ตามลําดับ 

สวนการใชบริการรถทัวรระหวางจังหวัด พบวา กลุมตัวอยางมีการใชบริการรถทัวรของ บขส. มาก

ท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 67.6 ของท้ังหมด  โดยมีคาโดยสารเฉลี่ยสําหรับรถทัวรของ บขส. สูงกวารถรวม

บริการ ท่ี 546.6 บาท และ 503.4 บาท ตามลําดับ เนื่องจากระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางเฉลี่ยของรถทัวร 

บขส. นั้นสูงกวาคาเฉลี่ยของระยะเวลาการเดินทางดวยรถรวมบริการ โดยอยูท่ี 9.19 ชั่วโมง และ 8.36 ชั่วโมง 

ตามลําดับ 

ในสวนของรถตูโดยสารประมาณรอยละ 60 ของผูโดยสารรถตูโดยสารท่ีสํารวจ เดินทางภายในจังหวัด 

โดยสัดสวนของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถตูผิดกฎหมาย หรือรถปายขาวเพ่ือการเดินทางระหวางจังหวัดสูงกวา

การเดินทางภายในจังหวัด คิดเปนรอยละ 8.20 และรอยละ 8.02 ตามลําดับ นอกจากนี้ การศึกษาพบวา 

คาโดยสารเฉลี่ยของการเดินทางโดยรถตูท้ังหมดอยูท่ี 74.98 บาท โดยคิดแยกเปนคาโดยสารเฉลี่ยของ 

การเดินทางภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดอยูท่ี 35 บาท และ 136.3 บาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เม่ือ

เปรียบเทียบแลวพบวาคาโดยสารเฉลี่ยของรถตูโดยสารปายทะเบียนสีขาวนั้น  สูงกวารถตูโดยสายปาย

ทะเบียนสีเหลือง คิดเปน 84.08 บาท และ 70.70 บาท ตามลําดับ โดยความแตกตางดานราคาเห็นไดชัดเจน

เม่ือเปนการเดินทางระหวางจังหวัด 
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นอกจากนี้ การเดินทางภายในจังหวัดมีความสะดวกในการเขาถึงจุดจอดรับ-สง มากกวาการเดินทาง

ระหวางจังหวัดท่ีตองเดินทางไปยังสถานีขนสง ซ่ึงผูใชบริการตองเสียคาใชจายในการเดินทางเขา-ออกจาก

สถานีท่ีสูง โดยรอยละ 38 ของผูโดยสารรถทัวรระหวางจังหวัดตองเสียคาโดยสารแท็กซ่ี และผูใชบริการสวน

ใหญตองใชรถยนตสวนตัวในการมารับผูโดยสารเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตางจังหวัด  อยางไรก็ตาม ความ

สะดวกในการเขาถึงจุดจอดรับ-สง ไมไดเปนสาเหตุเดียวท่ีทําใหผูใชบริการตองเสียคาใชจายท่ีสูงข้ึนในการใช

บริการรถแท็กซ่ี แตเปนเรื่องของความจําเปนท่ีจะตองขนสัมภาระในการเดินทาง  

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบวาความปลอดภัยไมไดเปนเหตุผลสําคัญของการตัดสินใจเลือกใช

บริการรถโดยสารสาธารณะของกลุมตัวอยาง ซ่ึงอาจตีความไดวาผูโดยสารเลือกตัดสินใจในการเดินทางบน

พ้ืนฐานของความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานและกํากับดูแลโดยรัฐ หรือผูโดยสารใหความสนใจในดานความ

ปลอดภัยนอย 

2) ผลสรปุดานประสบการณในการใชบริการรถโดยสารสารณะ 

ลักษณะการใหบริการของรถตูโดยสารระหวางจังหวัดและรถทัวรระหวางจังหวัดบางคัน ยังเปน

ลักษณะท่ียึดความพึงพอใจของผูบริโภคเปนหลัก โดยพนักงานจะรับ-สงผูโดยสารในตําแหนงท่ีตองการ 

สวนพนักงานขับรถและพนักงานท่ีใหบริการบนรถทัวรระหวางจังหวัดนั้น ไดรับการฝกอบรมใหมี

คุณภาพการบริการท่ีดีกวารถประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังการใชความเร็วท่ีปลอดภัยในการขับรถ เนื่องจากกวา 

รอยละ 50 ของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถประเภทนี้ ใหคะแนนความพอใจตอความนุมนวลในการขับข่ีใน

ระดับพอใจมาก และรอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง ใหคะแนนความเร็วในการขับข่ีอยูในระดับความเร็วท่ี

เหมาะสม  ดังนั้น พนักงานขับรถตูโดยสารและรถเมลภายในกรุงเทพฯ จึงควรตองพัฒนามาตรฐานความ

ปลอดภัยในการขับข่ีใหสูงกวาหรือเทียบเทาพนักงานขับรถทัวรระหวางจังหวัด เนื่องจากประมาณรอยละ 26.5 

ของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางดวยรถตูเห็นวาผูขับข่ีใชความเร็วท่ีสูงเกินไป และประมาณรอยละ 15 และรอยละ 

21 ของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางดวยรถเมลภายในกรุงเทพฯ และรถตู ตามลําดับ ใหคะแนนความพอใจตอความ

นุมนวลในการขับข่ีต่ํากวาระดับปานกลาง 

ในสวนลักษณะทางกายภาพ สภาพรถท้ังภายในและภายนอกของการเดินทางระหวางจังหวัดจัดอยูใน

เกณฑท่ีดีกวาการเดินทางภายในจังหวัด และภายในรถนั้นมีอุปกรณความปลอดภัยท่ียังไมครบถวน รวมถึง

ผูใชบริการยังขาดความรูความเขาใจในการใชอุปกรณ โดยผูท่ีเดินทางดวยรถตูระหวางจังหวัดมีอัตราคาด 

เข็มขัดนิรภัยท่ีสูงกวาการเดินทางดวยรถตูภายในจังหวัด โดยคิดเปนรอยละ 47 และรอยละ 19 ตามลําดับ ซ่ึง

สะทอนถึงความตระหนักในดานความปลอดภัยของผูโดยสารรถตูภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีคอนขาง

ต่ํา  ในขณะท่ีรอยละ 66 ของผูท่ีเดินทางดวยรถทัวรระหวางจังหวัดนั้นคาดเข็มขัดในขณะเดินทาง โดยรอยละ 

67 ของกลุมตัวอยางของรถทัวรไดรับแจงใหคาดเข็มขัด  ดังนั้น การแจงใหคาดเข็มขัดนิรภัยของพนักงานบน

รถสงผลอยางมากตอการคาดเข็มขัดของผูใชบริการ 
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นอกจากนี้ โดยภาพรวม การใหบริการของรถโดยสารสาธารณะในดานอ่ืนๆ ของการเดินทางระหวาง

จังหวัดนั้นอยูในเกณฑท่ีดีกวาการเดินทางภายในจังหวัด ท้ังสภาพรถ มารยาทพนักงานขับรถ การขับข่ีของ

พนักงานขับรถ และอุปกรณนิรภัย 

5. กรณีศึกษา: รถตูโดยสารประจําทาง 

รถตูโดยสารเปนรูปแบบการเดินทางท่ีไดรับความนิยมอยางตอเนื่องจากประชาชน แมวาท่ีผานมา

ระบบการกํากับดูแลยังไมเหมาะสมเทาท่ีควร จึงทําใหจํานวนการใหบริการรถตูโดยสารเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยการเพ่ิมข้ึนดังกลาวทําใหความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูงข้ึนดวย  คณะผูวิจัยจึงไดทบทวนนโยบายและ

การกํากับดูแลรถตูโดยสาร สถานการณอุบัติเหตุรถตูโดยสาร และคุณภาพการใหบริการในปจจุบัน เพ่ือ

วิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานดานความปลอดภัยของรถตูโดยสารใหเกิดประสิทธิผล 

การดําเนินการรับสงผูโดยสารดวยรถตูถือวาผิดกฎหมายในอดีต โดยเฉพาะในชวงกอนป 2541 เพราะ

มีการจดทะเบียนเปนรถตูสวนบุคคล ไมสามารถนํามาใหบริการเปนรถโดยสารประจําทาง ซ่ึงมักจะมีการ

ใหบริการในเสนทางภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ท้ังนี้ การกํากับดูแลท่ีขาดการพิจารณาจํานวนรถและ

ผูประกอบการรถโดยสารประจําทางท่ีเหมาะสมในแตละเสนทางในการใหอนุญาต และการกํากับดูแลดาน

ราคาท่ีขาดการประเมินตนทุนการประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง

ยังทําไดไมเต็มศักยภาพ ผูประกอบการไมสามารถเดินรถใหไดมากข้ึนเพ่ือใหมีรายไดท่ีสามารถชดเชยการ

เพ่ิมข้ึนของตนทุนได อีกท้ังการกํากับดูแลดานคุณภาพในการใหบริการท่ียังไมเกิดประสิทธิผล สงผลใหบริการ

รถโดยสารประจําทางยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางเพียงพอ ทําใหผูโดยสารมี

ความนิยมตอการเลือกใชบริการรถตูในการเดินทาง แมวาจะมีคาโดยสารท่ีสูงกวา สงผลใหมีผูประกอบการรถตู

ท่ีเห็นชองทางในการทํากําไรเขามาใหบริการในตลาดเพ่ิมข้ึน  แตเม่ือการใหบริการรถตูเปนการประกอบการท่ี

ไมถูกกฎหมาย จึงขาดมาตรการเพ่ือควบคุมมาตรฐานของรถ ความปลอดภัย และคุณภาพการใหบริการรถตู

โดยสาร อันทําใหการเพ่ิมข้ึนของรถตูโดยสารกลายเปนการเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   

การท่ีภาครัฐไมสามารถกํากับดูแลรถโดยสารประจําทางใหสามารถตอบสนองกับความตองการของ

ประชาชน และไมสามารถควบคุมการใหบริการรถตูรับสงผูโดยสารได ทําใหกระทรวงคมนาคมมีนโยบายจัด

ระเบียบการประกอบการรถตูโดยสาร อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีความพยายามในการจัดระเบียบรถตูโดยสาร

สาธารณะ แตจํานวนรถท้ังท่ีถูกและผิดกฎหมายกลับมีจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะเสนทางหมวด 2 และเสนทาง

หมวด 3 และ 4 ท่ีเอกชนเปนผูไดรับใบอนุญาต 

การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยการใหบริการรถตูโดยสารสาธารณะในปจจุบัน ไดแก (1) การ

กําหนดใหมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง และบังคับใชผูโดยสารตองคาดเข็มขัดตลอดเวลาท่ีอยูระหวางการ

โดยสาร (2) การกําหนดจํานวนท่ีนั่งของรถตูโดยสารท่ีรวมผูขับ และมีไมเกิน 15 ท่ีนั่ง (3) การกําหนดอายุของ

รถตูโดยสารประจําทางโดยใหรถท่ีมีอายุมากกวา 10 ป นับจากวันท่ีจดทะเบียนครั้งแรก ตองจัดหารถคันใหมท่ี
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มีอายุไมเกิน 2 ป มาจดทะเบียนแทนคันเดิม (4) การกําหนดระยะทางในการใหบริการท่ีไมเกิน 300 กิโลเมตร 

(5) การกําหนดระยะเวลาในการขับข่ีไมใหเกิน 4 ชั่วโมง (6) การกําหนดใหรถตูทุกคันตองติดตั้งเครื่องบันทึก

ขอมูลการเดินทาง (Global Positioning System: GPS) เพ่ือประโยชนในการวางแผนบริหารการขนสงใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และวางนโยบายปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (7) การกําหนดความเร็วของรถตู

โดยสารประจําทางใหไมเกิน 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง (8) การกําหนดอ่ืนๆ เชน การกําหนดอุปกรณนิรภัย

ภายในรถ การหามวิ่งเลนขวาหรือวิ่งออกนอกเสนทางท่ีไดรับอนุญาต เปนตน 

จากการทบทวนขาวการเกิดอุบัติเหตุรถตูโดยสารประจําทาง พบวา สาเหตุสวนใหญของการเกิด

อุบัติเหตุดังกลาวมาจากพฤติกรรมผูขับข่ี เชน การขับข่ีรถดวยความเร็วสูง หรือหลับใน การแซงกระชั้นชิด การ

เบรกกระทันหัน เปนตน โดยรถตูโดยสารท่ีเกิดอุบัติเหตุสวนหนึ่งเปนรถตูโดยสารท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงผูโดยสารจะ

ไมทราบวาจะตองรองเรียนและไดรับการชดเชยอยางไรหากเกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนี้ ผลการสํารวจความ

ปลอดภัยในการเดินทางบนถนนป 2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา สาเหตุของอุบัติเหตุจากการใช

บริการรถตูโดยสารสาธารณะแบงไดเปน 2 ระดับ คือ 1) สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก พฤติกรรมเสี่ยงของ

พนักงานขับรถ การใหบริการดวยรถดัดแปลงท่ียังไมไดรับการทดสอบตามมาตรฐานสากล ถนนและ

สภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยง และ 2) สาเหตุท่ีทําใหมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใชบริการ เชน การไมมี

เข็มขัดนิรภัยหรือผูโดยสารไมใช สภาพโครงสรางตัวรถท่ีมีน้ําหนักสูงข้ึนหลังการดัดแปลงหรือมีการยึดเกาะของ

เกาอ้ีท่ีไมแข็งแรงเพียงพอ สภาพถนนท่ีมีจุดเสี่ยงและจุดอันตราย เปนตน 

สําหรับการศึกษาคุณภาพการบริการ คณะผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการรถตูโดยสาร

ประจําทาง พบปญหารถตูโดยสารท่ีผิดกฎหมาย และผูโดยสารท่ีขาดความรูเรื่องปายทะเบียนและรถตูโดยสาร

ประจําทางท่ีผิดกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น ผูโดยสารท่ีไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยมีอัตราสวนคอนขางสูง และประมาณ

รอยละ 40 ของกลุมตัวอยางพอใจตอความปลอดภัยของรถตูโดยสารประจําทางในระดับปานกลางเทานั้น 

จากปญหาความปลอดภัยของรถตูโดยสารประจําทางท่ีกลาวถึงในขางตน การกํากับดูแลรถตูโดยสาร

ควรปรับปรุงการดําเนินงานดานความปลอดภัย ซ่ึงคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

(1) ระงับการจดทะเบียนรถตูโดยสารใหมใหเปนรถประจําทางชั่วคราว เพ่ือบรรเทาความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุรถตูโดยสารสาธารณะ 

(2) ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยรถตูโดยสารสาธารณะ ดวยการปรับปรุงการกํากับ

ดูแลโครงสรางและการตรวจสภาพรถ การปรับปรุงการกํากับดูแลพนักงานขับรถ และการ

ปรับปรุงการกํากับดูแลผูประกอบการ  

(3) ปรับโครงสรางและบทบาทคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางใหมีนักวิชาการและ

ตัวแทนผูบริโภคท่ีทํางานดานความปลอดภัยทางถนน และนําเรื่องของ “ความปลอดภัย 
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รถโดยสารสาธารณะ” มากําหนดเปนนโยบาย พรอมท้ังวางกลไกติดตาม กํากับ ประเมินผล และ

รายงานตอสาธารณะอยางตอเนื่อง นอกจากการเนนเฉพาะเรื่องการปรับคาโดยสาร 

(4) ศึกษาการกําหนดจุดจอดและสถานีขนสงสําหรับรถตูโดยสารประจําทางท่ีเหมาะสม ท้ังเสนทาง

ระหวางจังหวัดและภายในกรุงเทพฯ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดระเบียบท่ีเหมาะสมในการกํากับ

ดูแลผูประกอบการ การจัดเก็บคาโดยสาร และความปลอดภัย  

(5) สงเสริมมาตรการองคกรดานความปลอดภัยในการใชรถตูโดยสารสาธารณะ เชน สายรถตู

ธรรมศาสตรศูนยรังสิตท่ีมีมาตรการติด GPS บนรถตูโดยสารสาธารณะทุกคัน และใหผูโดยสาร

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งกอนออกรถ เปนตน 

(6) สนับสนุนใหมีการติดตามการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ภาครัฐตองมีมาตรการสงเสริมหรือสนับสนุนผูประกอบการ เชน มาตรการลดภาษีสําหรับรถ

โดยสารประจําทางขนาดใหญ หรือหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือใหผูประกอบการสามารถ

ลงทุนดานความปลอดภัยได เปนตน 

สวนราชการท่ีเก่ียวของควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค 

ขอเสนอแนะเสนอตอสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในปงบประมาณตอไป 

6. กรณีศึกษา: รถโดยสารไมประจําทาง 

การเพ่ิมข้ึนของรถโดยสารไมประจําทางในไทยอยางตอเนื่อง และอุบัติเหตุจากรถโดยสารไมประจํา

ทางท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก ทําใหประเด็นความ

ปลอดภัยของรถโดยสารไมประจําทางเปนสิ่งท่ีตองเรงใหความสําคัญ คณะผูวิจัยไดทบทวนลักษณะท่ัวไป และ

หลักเกณฑและกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง พรอมท้ังวิเคราะหโครงสราง

การประกอบการ  และสํารวจสถานการณอุบัติเหตุรถโดยสารไมประจําทาง ตลอดจนทบทวนสถานการณ

ความปลอดภัยของระบบรถโดยสารไมประจําทาง เพ่ือสรุปขอเสนอแนะตอการสรางความปลอดภัยของรถ

โดยสารไมประจําทาง 

การขนสงไมประจําทางสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก เพ่ือการทัศนาจร (เพ่ือการทองเท่ียว

ตามสถานท่ีตางๆ ในทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต) เพ่ือบริการธุรกิจ (บริการผูโดยสารระหวางทาอากาศยาน ทาเรือ 

สถานีขนสง สถานีรถไฟหรือแหลงทองเท่ียวกับโรงแรม ท่ีพักอาศัย ฯลฯ) เพ่ือการจางเหมา (เพ่ือรับจางเหมา

เปนรายเท่ียว รายวัน หรือรายเดือน) และเพ่ือการรับจาง (บรรทุกผูโดยสารระหวาง 7-9 คน เพ่ือบริการรับจาง

ไปยังจุดตางๆ ท่ีไดรับอนุญาตใหทําการขนสง โดยเหมาเปนรายเท่ียวหรือรายบุคคล)  
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การขอรับใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทางจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการขนสง

ทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงกําหนดในเรื่องของคุณสมบัติของผูประกอบการตามมาตรา 24 การมีรถท่ีผานการตรวจ

สภาพตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือใชในการประกอบการ  การมีสถานท่ีเก็บซอมและบํารุงรักษารถท่ีเพียงพอกับ

จํานวนรถท่ีผูขอไดขออนุญาตไว  รวมถึงการมีสัญญาจางไวแสดงประกอบการขออนุญาต  ท้ังนี้ ผูขอรับ

ใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคําขอไดท่ีสํานักจัดระเบียบการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัด ซ่ึงผูขอมี

ภูมิลําเนาหรือมีการจัดตั้งสํานักงานใหญอยูในเขต ในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตามลําดับ 

สําหรับโครงสรางการประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง อัตราสวนของรถโดยสารไมประจําทางตอ

จํานวนรถโดยสารท้ังหมดเพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 24 เปนประมาณรอยละ 36 ของรถโดยสารท้ังหมดในป 

2550 และ 2558 ตามลําดับ โดยการจดทะเบียนใหมในชวงป 2554-2558 ของรถโดยสารไมประจําทาง

มาตรฐาน 2 หรือรถโดยสารปรับอากาศ มีอัตราสวนสูงท่ีสุด ซ่ึงเปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของการจดทะเบียนรถตู

โดยสารใหมเปนรถโดยสารไมประจําทาง ยิ่งไปกวานั้น จํานวนรถโดยสารไมประจําทางจดทะเบียนสะสมของ

รถมาตรฐาน 4 หรือรถโดยสาร 2 ชั้น ซ่ึงมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการวิ่งระยะไกล มีจํานวนมากถึง 

5,061 คัน ในป 2558 

จากการวิเคราะหโครงสรางการประกอบการ พบวา โดยเฉลี่ยในชวงป 2550-2558 ผูประกอบการรถ

โดยสารไมประจําทาง 1 ราย มีรถโดยสารเฉลี่ยประมาณ 3 คัน แสดงใหเห็นวาผูประกอบการรถโดยสารไม

ประจําทางโดยสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซ่ึงมีผลตอการกํากับดูแลและการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานของรถโดยสารไมประจําทาง เนื่องจากผูประกอบการรายใหญมักจะมีบุคลากรและทรัพยากรในการ

บริหารจัดการดานคุณภาพมาตรฐานและการบริการของรถโดยสารท่ีดีกวา อีกท้ังการกํากับดูแลผูประกอบการ

รายใหญยังทําไดงายกวา   

จากขอมูลของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค พบวา ในป 2558 มีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร ไม

ประจําทางท้ังหมด 73 ครั้ง เปนรถโดยสารทัศนาจร รถรับสงพนักงาน และรถรับสงนักเรียนจํานวน 30 ครั้ง 

28 ครั้ง และ 15 ครั้ง ตามลําดับ  อีกท้ังจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถโดยสารไมประจํา

ทางเทากับ 1,196 และ 85 ราย ตามลําดับ  โดยอุบัติเหตุเหลานี้มีสาเหตุท้ังจากปจจัยดานพฤติกรรมการขับข่ี

และการโดยสาร ปจจัยดานยานพาหนะ และปจจัยดานถนนและสภาพแวดลอม 

นโยบายการกํากับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารไมประจําทางในปจจุบัน ยังมีจุดออนอยูหลาย

ประการ ไดแก   

- นโยบายเพ่ือกํากับการประกอบการ การกํากับดูแลในปจจุบันขาดการพิจารณาถึงจํานวน

ผูประกอบการท่ีควรจะมีในแตละพ้ืนท่ี อีกท้ังการกํากับดูแลมาตรฐานของรถและคุณภาพการ

ประกอบการยังทําไดไมท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการกํากับดูแลการประกอบการ
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ภายหลังจากการใหอนุญาต ทําใหผูประกอบการรายยอยท่ีไมมีศักยภาพเพียงพอมีโอกาสเขามา

ดําเนินธุรกิจไดไมยากนัก  

- นโยบายดานมาตรฐานรถ การตรวจสอบมาตรฐานรถท้ังดานความสูงของรถ การทดสอบพ้ืนเอียง 

ความแข็งแรงของโครงสรางตัวถัง ความแข็งแรงของท่ีนั่งผูโดยสาร จุดยึดท่ีนั่ง และจุดยึดเข็มขัด

นิรภัย มีเพียงมาตรฐานการทดสอบพ้ืนเอียงเทานั้นท่ีบังคับใชแลว สวนมาตรฐานท่ีเหลือมีแผนท่ี

จะบังคับใชในอนาคต แตไมรวมถึงรถโดยสารเกา ซ่ึงยังไมมีแผนในการบังคับใช 

- นโยบายการพัฒนาคุณภาพคนขับ ปจจุบัน ขบ. ไดกําหนดใหมีการติดตั้งระบบ GPS เพ่ือควบคุม

ความเร็วในการขับข่ี แตยังไมไดบังคับใชกับรถโดยสารไมประจําทางทุกรูปแบบ 

- นโยบายการสรางความเขาใจแกผู โดยสาร ปจจุบัน ขบ. ไดจัดใหมีระบบการจัดอันดับ

ผูประกอบการรถโดยสารทัศนาจร เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูโดยสารในการจางงาน แตยังไมมี

ความครอบคลุมและไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  อีกท้ังยังมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือ

กําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยท่ีผูโดยสารตองปฏิบัติในระหวางการโดยสาร พ.ศ. 

2557 แตการประเมินผลการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังมีอุปสรรคในเรื่องของการรวบรวม

ขอมูล 

จากการวิเคราะหปญหาเชิงนโยบายท่ีกลาวถึงในขางตน คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี ้

• การกํากับมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับรถ อุปกรณและสวนควบ โดยกําหนดเง่ือนเวลา ไดแก  

(1) การดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือจํากัดการใชรถโดยสาร 2 ชั้น (2) การพัฒนาระบบการตรวจ

สภาพรถท่ีมีมาตรฐาน โดยเฉพาะแตละสํานักงานท่ีอยูตางพ้ืนท่ี หรือการพัฒนาแบบเรียกตรวจ

และการตรวจสภาพท่ีสถานประกอบการหรือสถานท่ีบํารุงรักษา และ (3) การมีแบบมาตรฐานใน

การประกอบรถโดยสารท่ีใชในการประกอบการ และประสานกับหนวยงานในการควบคุม

คุณภาพจากผูประกอบการโรงงานประกอบรถ 

• การพัฒนาระบบการจัดอันดับผูประกอบการท่ีมีความตอเนื่อง และสงเสริมใหผูบริโภคเปนกลไก

สําคัญในการปรับพฤติกรรมของผูประกอบการ 

• ภาครัฐควรสนับสนุนแนวทางการสืบสวนอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนตอการนํามา

ปรับปรุงแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุท่ีตรงจุด 

สวนแนวนโยบายท่ีควรมีการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือสรางความปลอดภัยใหกับระบบรถโดยสาร

ไมประจําทางในอนาคตมีดังนี้ 

• การพัฒนาระบบการสอนและอบรมผูขับข่ีรถโดยสารจากสวนกลาง เพ่ือฝกอบรมเทคนิคท่ีสําคัญ 

เชน การขับรถอยางปลอดภัย เทคนิคการดูแลรถโดยสาร ฯลฯ 
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• การศึกษาแนวทางใหมในการกําหนดการใหอนุญาตประกอบการโดยพิจารณาจํานวน

ผูประกอบการท่ีใหบริการในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือแกปญหาผูประกอบการลนตลาด 

• การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวาจางรถโดยสารไมประจําทาง ใหเขาใจถึงความ

จําเปนในการจางผูประกอบการท่ีมีความนาเชื่อถือมากกวาการพิจารณาดานราคา  

• การพัฒนาการอบรมและใหความรูแกผูโดยสาร ในการใชรถโดยสารไมประจําทางท่ีมีประสิทธิผล

มากข้ึน เชนเดียวกับการโดยสารเครื่องบิน 

• การพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลการตรวจสภาพรถและการใหใบอนุญาตประกอบการ เพ่ือปองกัน

ผูประกอบการท่ีมีพฤติกรรมใชรถอยางไมปลอดภัย 

• การจัดทําระบบฐานขอมูลประวัติผูประกอบการ โดยบังคับใหผูประกอบการตองรายงานผลการ

ใหบริการทุกป  ซ่ึงจะกําหนดไวในเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบการ  และสามารถเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะได 

สวนที่ 2 การเขาถึงระบบรถโดยสารสาธารณะ 

7. การพัฒนาจุดจอดรถประจําทาง 

จุดจอดรถประจําทางท่ีดีตองทําใหผูโดยสารเขาถึงไดอยางสะดวก มีความปลอดภัยท้ังจากอุบัติเหตุ

และอาชญากรรม ทําใหการเดินทางดวยรถประจําทางมีประสิทธิภาพ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับ

ขนาดและความตองการของผูโดยสาร และมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในสภาพดี ซ่ึงจะตองไดรับการตรวจตรา

และซอมบํารุงอยางสมํ่าเสมอ จุดจอดรถประจําทางจึงควรมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการออกแบบ และการดูแล

รักษาสภาพ 

การกําหนดระยะหางหรือจํานวนจุดจอดรถประจําทางสงผลตอการเขาถึงรถประจําทางเปนอยางมาก 

ถาหากจุดจอดมีระยะหางมากเกินไป หรือมีจํานวนนอยเกินไป ผูโดยสารจะเขาถึงจุดจอดไดยาก อยางไรก็ตาม 

ประสิทธิภาพในการเดินทางดวยรถประจําทางจะลดลงหากมีจํานวนจุดจอดมากเกินไป เพราะรถประจําทาง

ตองหยุดรับสงผูโดยสารบอยครั้ง ดังนั้น การกําหนดระยะหางหรือจํานวนของจุดจอดรถประจําทางจึงอยูใน

สภาวะท่ีตองแลกเปลี่ยนระหวางความสะดวกในการเขาถึง และประสิทธิภาพในการเดินรถ โดยท่ัวไปแลว 

ระยะหางของจุดจอดจะอยูระหวาง 200-800 เมตรข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ี 

การกําหนดตําแหนงของจุดจอดรถประจําทางมีอยู 3 รูปแบบ ไดแก จุดจอดกอนสี่แยก จุดจอดหลังสี่

แยก และจุดจอดกลางบล็อค ตําแหนงของจุดจอดท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีและตําแหนง

ของสถานท่ีท่ีสําคัญ อยางไรก็ดี การใชจุดจอดหลังสี่แยกทําใหการเดินทางดวยรถประจําทางมีความลาชานอย
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ท่ีสุด และยังลดความเสี่ยงท่ีผูโดยสารจะขามถนนในจุดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากทางมาลาย ซ่ึงจะทําใหผูโดยสาร

ขามถนนอยางไมปลอดภัย 

นอกจากการกําหนดระยะหางและตําแหนงของจุดจอดรถประจําทางแลว จุดจอดรถประจําทาง

จะตองมีขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับความถ่ีของรถประจําทาง และอุปสงคในการเดินทาง

ของผูโดยสาร สิ่งอํานวยความสะดวกหลักๆ ท่ีควรมี ไดแก ศาลาท่ีพักผูโดยสาร ท่ีนั่ง แสงไฟฟาใหความสวาง 

และการใหขอมูลการเดินรถท่ีจุดจอด แตสามารถปรับลดหรือเพ่ิมองคประกอบไดตามความจําเปน ท้ังนี้

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้จะตองไดรับการซอมบํารุงอยูเสมอ ซ่ึงในตางประเทศ มี

ขอแนะนําใหมีการตรวจตราและซอมบํารุงจุดจอดรถประจําทางทุกๆ 6 เดือน 

ในดานความปลอดภัย จุดจอดรถประจําทางท่ีมีความเสี่ยงตออุบัติเหตุนอย จะตองอยูในตําแหนงท่ี

ผูโดยสารข้ึนลงรถไดอยางปลอดภัย ท้ังผูโดยสารและผูขับข่ีจะตองมีทัศนวิสัยท่ีชัดเจน และตองไมทําใหการเขา

ออกของรถประจําทางกอใหเกิดอุบัติเหตุ สวนจุดจอดท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม ตองไมอยูใกลสถานท่ีอ

โคจร สถานท่ีรกราง หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดอาชญากรรมไดงาย ปราศจากจุดบดบังท่ีทําใหสามารถหลบ

ซอนตัวได และตองมีแสงสวางท่ีเพียงพอ สําหรับจุดจอดท่ีมีผูคนแออัด จะตองมีองคประกอบท่ีก้ันผูท่ีรอรถ

โดยสารจากคนเดินถนนท่ัวไป และมีทางเทาท่ีกวางเพียงพอ เพ่ือปองกันการลวงกระเปา นอกจากนี้ จุดจอด

จะตองมีสภาพท่ีดีและสะอาด เพราะจุดจอดท่ีเสื่อมโทรมหรือสกปรก สงสัญญาณวาจุดจอดนั้นขาดการดูแล 

จึงเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดอาชญากรรม 

การใหเอกชนติดตั้งโฆษณาท่ีศาลาท่ีพักผูโดยสาร โดยแลกกับการกอสรางและ/หรือดูแลศาลาท่ีพัก

ผูโดยสาร เปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership; PPP) รูปแบบหนึ่งท่ี

นิยมในเมืองตางๆ ท่ัวโลก เนื่องจากภาครัฐไดประโยชนจากการท่ีภาคเอกชนมาลงทุนแทน ประชาชนได

ประโยชนจากการมีจุดจอดท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมและอยูในสภาพดี สวนภาคเอกชนไดประโยชนจาก

การเก็บคาโฆษณาท่ีศาลาท่ีพักผูโดยสาร ท้ังนี้ การท่ีภาครัฐทําสัญญากับภาคเอกชนจะตองพิจารณารูปแบบ

ของสัญญาใหถ่ีถวน ไมวาจะเปนรูปแบบการใหสัญญากับบริษัทเพียงแหงเดียวหรือบริษัทหลายแหง หรือ

รูปแบบการทําสัญญาท่ีเลือกระหวางบริษัทขามชาติหรือบริษัททองถ่ิน เพราะจะสงผลตออํานาจในการตอรอง

ของภาครัฐ และยังมีผลตอการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ในการดําเนินการ 

จากการสํารวจจุดจอดรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ พบวา สภาพของจุดจอดรถไมประจําทางยัง

มีปญหาหลายประการ เชน สภาพศาลาท่ีพักผูโดยสารและปายหยุดรถขาดการซอมแซม ขาดการใหขอมูลการ

เดินรถท่ีจุดจอด ขาดแสงสวางท่ีเพียงพอ มีสิ่งกีดขวางการเขาถึงจุดจอด และตําแหนงอยูหางจากทางขาม เปน

ตน นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังไดสัมภาษณหนวยงานทองถ่ินท่ีรับผิดชอบจุดจอดรถประจําทาง คือ สํานัก

การจราจรและขนสง กรงุเทพมหานคร พบวาการออกแบบและดแูลรักษาจุดจอดรถประจําทางยังมีปญหาอ่ืนๆ 

เชน ปญหาการจัดสรรงบประมาณ การขาดความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ และขอพิพาทกับเอกชนในเรื่อง
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ของสัญญาการดูแลท่ีพักผูโดยสาร แสดงใหเห็นถึงนโยบายการกํากับดูแลท่ีขาดการวางแผนอยางเปนระบบใน

ระยะยาว และขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

เม่ือไดทบทวนหลักเกณฑสําหรับจุดจอดรถประจําทางในตางประเทศ และสํารวจปญหาในประเทศ

ไทย คณะผูวิจัยสามารถใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงจุดจอดรถประจําทาง ดังนี้ 1) พิจารณาจํานวนจุด

จอดรถประจําทาง ขนาดของจุดจอดรถประจําทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ตามปริมาณ 

อุปสงคในพ้ืนท่ี 2) กําหนดตําแหนงและรูปแบบจุดจอดรถประจําทางท่ีเหมาะสมกับสภาพการจราจรในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเดินทางและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 3) ออกแบบจุดจอดรถประจําทางโดย

คํานึงถึงความปลอดภัยจากอาชญากรรม 4) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจุดจอดรถ

ประจําทางในทุกข้ันตอน 5) พิจารณารูปแบบการแปรรูปจุดจอดรถประจําทางของเอกชนท่ีดําเนินการ โดย

คํานึงถึงความยั่งยืน 6) กําหนดตารางเวลาการสํารวจและซอมบํารุงจุดจอดรถประจําทางท่ีชัดเจน และ 7) เพ่ิม

ขอมูลการเดินรถท่ีจุดจอดรถประจําทาง 

8. บทบาทของสถานีขนสง 

ในประเทศไทยมีสถานีขนสงผูโดยสารท้ังหมด 120 แหง บริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท้ังหมด 92 แหง อยูในระหวางการโอนถายจากกรมการขนสงทางบก (ขบ.) 1 แหง เปนของบริษัท ขนสง 

จํากัด (บขส.) 7 แหง และเปนของเอกชนอีก 20 แหง ในป 2558 สถานีขนสงท่ัวประเทศมีผูโดยสารท้ังหมด 

371.8 ลานคน จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการท้ังหมด 23.8 ลานเท่ียว ท้ังนี้จากปริมาณผูโดยสารและเท่ียวรถท่ี

ใหบริการจํานวนมากท่ีสถานีขนสงสะทอนถึงความสําคัญของการวางแผน ออกแบบ บริหารจัดการ และดูแล

รักษาสถานีขนสงใหมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักการของการออกแบบสถานีขนสงในระดับสากล การออกแบบเชิงพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน

ของสถานีขนสงตองคํานึงถึงปจจัยรอบดาน  โดยการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและขอจํากัดของการใชพ้ืนท่ี 

โครงสรางประชากรและอุปสงค ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ความสะดวกสบายในการใชงานสถานีขนสง 

และความปลอดภัยของผูใชบริการสถานีขนสง นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงการใชงานของคนทุกกลุม รวมท้ังผู

พิการและผูสูงอายุ ตามหลักการออกแบบเพ่ือมวลชน นอกจากนี้ การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของสถานีขนสงตอง

คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน โดยมีปจจัยท่ีตองคํานึง คือ รูปแบบของการใชท่ีดินและปจจัยดาน

สิ่งแวดลอม อุปสงคในการเดินทางของผูโดยสาร และตนทุนของผูประกอบการรถโดยสาร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานีขนสง จากกรณีศึกษาใน 

สหราชอาณาจักร รูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีท้ังรูปแบบท่ีเอกชนเปนผูกอสราง

และบริหารจัดการเอง โดยขออนุญาตจัดต้ังสถานีขนสงจากสภาทองถ่ิน รูปแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนผูกอสรางสถานีขนสง แตเอกชนเปนผูบริหารจัดการ และรูปแบบท่ีหนวยงานของรัฐบาลและรัฐบาล

ทองถ่ินรวมกันบริหารจัดการ ในประเทศไทย นอกเหนือจากสถานีขนสงท่ีเปนของรัฐวิสาหกิจและเอกชนแลว 
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ขบ. ไดกระจายอํานาจการบริหารสถานีขนสงไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด เพ่ือลดภาระงานของ 

ขบ. และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตระเบียบของ ขบ. 

คณะผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงในกรุงเทพฯ 2 แหง และในจังหวัด 

นครราชสีมาอีก 1 แหง พบวา ผูใชบริการสถานีขนสงมีความพึงพอใจตอสถานีขนสงโดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ี

คอนขางพอใจ โดยมีสวนท่ีตองปรับปรุงคือความสะอาดของหองสุขา และความสะดวกในการเขาถึงสถานี

ขนสง สําหรับประเด็นความสะดวกในการเขาถึงสถานีขนสงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดการกําหนด

ตําแหนงสถานีขนสงอยางเปนระบบ และวางแผนการเชื่อมตอสถานีขนสงดวยระบบขนสงสาธารณะ 

จากการสัมภาษณหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานีขนสง พบวา การกําหนดตําแหนงสถานีขนสงใน

ประเทศไทยบางแหงไมไดทําอยางเปนระบบ ดังเชนกรณีสถานีขนสง จ. ขอนแกนแหงท่ี 3 ท่ีเลือกพ้ืนท่ีจาก

แหลงท่ีเอกชนเปนผูเสนอขายตอขนสงจังหวัด สถานีขนสงแหงใหมของจังหวัดจึงอยูในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนเขาถึง

ไดยาก เพราะอยูไกลจากตัวเมืองและขาดระบบขนสงมวลชนท่ีเชื่อมตอ อีกกรณีคือสถานีขนสงกรุงเทพฯ 

(จตุจักร) ท่ีมีแผนยายจากตําแหนงเดิมไปรังสิต ซ่ึงไกลจากใจกลางกรุงเทพฯ มาก อาจทําใหผูโดยสารเขาถึง

สถานีขนสงไดลําบากและมีตนทุนสูง แตในตําแหนงใหมของสถานีขนสงมีโครงขายรถไฟฟาท่ีเชื่อมตอ ซ่ึงนาจะ

ทําใหการเชื่อมตอกับสถานีขนสงสะดวกมากข้ึน ดังนั้น ในการจัดตั้งสถานีขนสงในอนาคต จะตองกําหนด

ตําแหนงอยางเปนระบบ โดยวางแผนรวมกับการวางผังเมือง และตองมีระบบขนสงมวลชนท่ีรองรับสถานีขนสง

ใหเชื่อมตอกับตัวเมืองไดอยางสะดวก 

นอกเหนือจากปญหาดานความสะอาด และการเขาถึงสถานีขนสงแลว รูปแบบและสิ่งอํานวยความ

สะดวกของสถานีขนสงในปจจุบันยังไมเอ้ือใหผูท่ีมีความบกพรองทางรางกาย โดยเฉพาะผูพิการและผูสูงอายุ 

ใชงานสถานีขนสงไดอยางเทาเทียม จากการศึกษาดานการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal design) สถานี

ขนสงยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูท่ีมีความบกพรองทางรางกายไมเพียงพอ อีกท้ังท่ีมีอยูยังมีการติดต้ัง

และใหบริการท่ีไมมีประสิทธิภาพ และยังขาดระบบรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอมใชงานไดอยูเสมอ  

โดยสรุปแลว ปญหาของสถานีขนสงท่ีพบ ไดแก ปญหาดานการเขาถึงสถานีขนสง ซ่ึงเปนผลจากการ

ขาดการกําหนดตําแหนงของสถานีขนสงท่ีคํานึงถึงตนทุนของผูโดยสารและผูประกอบการ และการขาดระบบ

ขนสงสาธารณะท่ีเชื่อมตอสถานีขนสงกับเมือง และยังพบปญหาการออกแบบสถานีขนสงท่ีไมเอ้ือใหผูพิการ

และผูสูงอายุใชงานไดอยางเทาเทียม ปญหาเหลานี้จึงควรไดรับการแกไข เพ่ือใหระบบขนสงสาธารณะของ

ประเทศไทยมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
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สวนที่ 3 การมีสวนรวมของประชาชน/ องคกร/ ทองถิ่น 

9. การมีสวนรวมของประชาชนและทองถิ่น 

ภาครัฐมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และเปนผูใหบริการ ในการบริการรถโดยสารประจํา

ทาง แตในรูปแบบของภาครัฐนั้น ยังคงแบงเปนภาครัฐสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตใน

ประเทศไทย การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีนอยมาก สวนใหญการใหบริการ

รถโดยสารประจําทางถูกกําหนดโดยหนวยงานของรัฐบาลกลาง ซ่ึงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มี 

การใหบริการโดยรัฐวิสาหกิจและเอกชน สวนในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ จะมีเอกชนเปนผูใหบริการ ซ่ึงทําให 

การบริการในหลายพ้ืนท่ี ไมตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม  

จากการทบทวนงานศึกษาของตางประเทศ ในประเทศอังกฤษและประเทศเนเธอรแลนด พบวาใน

อดีตสองประเทศนี้ รวมถึงประเทศสวนใหญในทวีปยุโรป รัฐใหบริการรถโดยสารประจําทางในรูปแบบของ

หนวยงานของรัฐ ซ่ึงประสบปญหาในเรื่องของเงินอุดหนุน ทําใหตองมีการปฏิรูป ซ่ึงรูปแบบการปฏิรูปมี

หลากหลาย แตสวนท่ีมีความสําคัญ คือ บทบาทของทองถ่ินท่ีมีมากข้ึนในฐานะของผู กําหนดนโยบาย 

การใหบริการ การใหเงินอุดหนุน รวมถึงเปนผูกํากับดูแล ซ่ึงทําใหบริการรถโดยสารประจําทางท่ีมีความท่ัวถึง

และสามารถตอบสนองความตองการในการเดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม 

สาํหรับในประเทศไทย หนวยงานหลักท่ีกําหนดนโยบาย การใหบริการ และราคา คือ คณะกรรมการ

ควบคุมการขนสงทางบกกลาง และกรมการขนสงทางบก ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

ควบคุมการขนสงทางบกกลาง โดยท่ีบทบาทของทองถ่ินในการใหบริการ จํากัดอยูเพียงระดับคณะกรรมการ

ควบคุมการขนสงทางบกจังหวัด ซ่ีงมีเพียงนายกเทศมนตรีเปนกรรมการควบคุมการขนสงทางบกจังหวัด 

สําหรับการใหเงินอุดหนุนบริการรถโดยสารประจําทาง ในทางกฎหมาย มีเพียงองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ท่ีมีสิทธิในการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตาม สวนผูประกอบการเอกชนอ่ืนๆ ซ่ึงไมไดเปนรัฐวิสาหกิจ

ไมสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะได แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนท่ีไมใชในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะไมมีบริการรถโดยสารประจําทางท่ีอุดหนุนโดยรัฐ  

อยางไรก็ดี องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง ไดเริ่มจัดใหมีบริการรถโดยสารประจําทาง จาก

งบประมาณของทองถ่ิน เพ่ือใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี กรณีตัวอยางท่ีคณะวิจัยไดทําการศึกษา คือกรณีรถ

โดยสารประจําทางของจังหวัดภูเก็ตท่ีเรียกวารถโพถอง ซ่ึงดําเนินการเดินรถโดยกองกิจการขนสง อบจ.ภูเก็ต 

ไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก อบจ.ภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ต เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง

ดวยรถท่ีใชในการขนสงผูโดยสาร ตางจากเมืองในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีเอกชนเปนผูไดรับใบอนุญาตและดําเนินการ

เดินรถเอง 
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จากการสัมภาษณเชิงลึกและการเก็บรวบรวมขอมูล พบวาในสวนของผลการดําเนินการท่ีผานมาไมดี

เทาท่ีควร อยางไรก็ตาม กองกิจการขนสงมีเปาหมายในการลดการขาดทุน และจัดหารายไดเสริมเพ่ือสนับสนุน

ระบบขนสงสาธารณะใหมากข้ึน ท้ังนี้ ผูใชบริการโดยสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา ผูอาศัยในเขตเมืองและ

ประชากรแฝง ไดแก แรงงานตางดาว และนักทองเท่ียว 

แมวากรณีศึกษานี้เปนเพียงจุดเริ่มตน และอาจจะมีขอจํากัดรวมถึงอุปสรรคในการดําเนินงานอยูบาง 

แตสิ่งสําคัญของกรณีศึกษานี้ จะเปนรูปแบบการลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีพัฒนาระบบขนสงเพ่ือ

การบริการสาธาณะไดดวยตัวเอง และเปนแนวทางสําหรับเมืองภูมิภาคอ่ืนๆ ตอไป 

ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนและทองถ่ิน แบงไดเปน 2 ขอ ไดแก 

1) เพ่ิมบทบาทของทองถ่ินในการกําหนดนโยบาย การใหบริการ และการกํากับดูแล โดยท่ีอาจตองมี

แกไขกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ในสวนของอํานาจหนาท่ี และองคประกอบของคณะกรรมการควบคุม

การขนสงทางบกจังหวัด ใหมีอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจนมากข้ึนในการกําหนดนโยบายและการใหบริการ รวมถึงให

มีตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชนเปนกรรมการมากข้ึน อีกท้ังควรมีการปฏิรูป

โครงสรางการบริการและการประกอบการรถโดยสารประจําทางในระดับจังหวัดใหมีความสอดคลองกับความ

ตองการมากยิ่งข้ึน  

2) ควรมีการแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการ รวมถึงใหเงินอุดหนุน

บริการรถโดยสารประจําทาง โดยอาจกําหนดท่ีมาของเงินท่ีจะใชอุดหนุนการใหบริการอยางชัดเจน เชน อาจจะเปน

สัดสวนจากภาษีลอเลื่อนประจําปของจังหวัดนั้นๆ มาเปนเงินอุดหนุนบริการรถโดยสารประจําทาง 
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