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บทนํา



Bus accidents

• Some 1500 die annually
• Cost of bus crashes ~ 8,000 million B/year

เสียชีวิต 17 ราย และบาดเจ็บ 37 ราย

19 มกราคม 2550

ตาย 17 ราย  บาดเจ็บ 37

20 มีนาคม 2550

ตาย 32 ราย  บาดเจ็บ 31



ปญหาอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญของประเทศไทย



ตารางที่ 3 :  สถิติอุบตัิเหตรุถโดยสารขนาดใหญ ของประเทศไทย
 

ชวง 10 ป ที่ผานมา ระหวาง ป พ.ศ.2540-พ.ศ.2549
ป พ.ศ. กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค ทั่วประเทศ

2540 - - 4,414

2541 2,723 994 3,717

2542 2,395 948 3,343

2543 2,452 1,081 3,533

2544 2,474 1,144 3,618

2545 2,468 1,355 3,823

2546 2,609 1,900 4,509

2547 2,505 1,928 4,433

2548 2,269 1,685 3,954

2549 2,179 1,206 3,385

ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ , 2550



สถิติอุบัติเหตุ เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากรถโดยสารขนาดใหญ
 



เฉพาะบนทางหลวงแผนดิน  ระหวาง ป พ.ศ.2545-พ.ศ.2549

ทีม่า   :
 

วิเคราะหมาจากขอมูลสํานักอํานวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง ,
 

2550



ลักษณะการชนของรถโดยสารขนาดใหญ

• ชนกับรถยนต (รถเกง, รถกระบะ ) 53%

• ชนกับรถจักรยานยนต 17%

• ชนกับวัตถุ/สิ่งของ  16%

• พลิกคว่ํา/ตกถนน 11%

• ชนคนเดินเทา 3% 



อุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ 1 ครั้ง  

•  มีผูเสียชีวิต  0.42  ราย  

•  บาดเจ็บ 3.52  ราย  (บาดเจ็บสาหัส 0.88 ราย  และ  
บาดเจ็บสาหัส 2.65 ราย)



ผลการศึกษา



สาเหตุของอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ บนทางหลวงแผนดิน
 ในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง ระหวาง 2545-2549 

ทีม่า   :
 

วิเคราะหมาจากขอมูลสํานักอํานวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง ,
 

2550



ระดบัการศึกษาของผูขับขี่รถโดยสารขนาดใหญ



ประสบการณประสบการณผูขับขี่รถโดยสารขนาดใหญ

13 % มีประสบการณขับขี่ นอยกวา 1 ป



วิธีเรียนรูการขับรถโดยสาร



 การตรวจสุขภาพประจําปของผูขับขี่รถโดยสาร



รูปที่ 8  :
 

เหตุผลในการเลือกเดินทางดวยรถโดยสาร



ความพึงพอใจของผูใชบรกิารรถโดยสาร



รูปที่ 10 :
 

ระดบัความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถโดยสาร



รูปที่ 11  :
 

 ประสบการณอุบัติเหตุของผูใชบริการรถโดยสาร



สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ



สรุปผลการศึกษา

•
 

อุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ ทั่วประเทศ  ~
 

4,000 คัน / ป   ~
 

2 %  

ของจํานวนรถทั้งหมด  

•
 

เกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่กรุงเทพฯ  ~
 

60%  และจังหวัดในภูมิภาค ~ 40%

•
 

อุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ  1 ครั้ง  มผีูเสียชีวิต  0.42  ราย  บาดเจ็บ 

3.52  ราย  (บาดเจ็บสาหัส 0.88 ราย  และบาดเจ็บสาหัส 2.65 ราย)



ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย  
ของผูใชบริการรถโดยสาร

ความผิดพลาดของผูขับขี่รถโดยสาร 

1.ขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด 71%

2.ขับรถตัดหนาระยะกระชั้นชดิ  9%

3.แซงอยางผิดกฎหมาย  3%

4.หลับใน  3%

5.เมาสุรา 1%

6.อื่น ๆ ขับรถไมชาํนาญเสนทาง  ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร



ผลการสัมภาษณผูขับขี่รถโดยสารขนาดใหญ 

• พนักงานขับ มากกวา 50%  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

• พนักงานขับ มากกวา 50% เรียนรูวิธีการขับรถโดยสารมาจากการ
 เปนเด็กรถและเรียนมาจากโรงเรียนสอนขับรถเพียง 3% 

• สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา   29% 

• ผูใชบริการรถโดยสารพึงพอใจในการเลือกใชบริการ และเห็นวารถ
 โดยสารมคีวามปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง

• พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถโดยสารที่พบบอย ไดแก ขับรถเร็ว
 เกินอัตราที่กําหนด ขับรถตดัหนาระยะกระชั้นชิด  งวง/หลับใน  เมาสุรา  

ผลการสัมภาษณผูใชบริการรถโดยสารขนาดใหญ 



ขอเสนอแนะ 

- กําหนดคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานขับรถโดยสาร
 

ขั้นต่ํามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 

เปนคณุสมบัตใินการยื่น
 

ขอใบอนุญาตขับขี่รถโดยสาร
 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มทักษะในการขับรถ
 

โดยสารใหกับพนักงานขบัรถ
 

-
 

ปรับปรุงสภาพรถโดยสารใหมคีวามปลอดภัย โดย เพิ่ม
 

อุปกรณความปลอดภัย เชน ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทกุที่นั่ง  การ
 

ยดึเกาอี้ที่นั่งกับตัวรถ 
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