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ระบบขนส่งสาธารณะ ถอืเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีรัฐบาล
สนับสนุนให้ประชาชนเดินทางร่วมกัน โดยอาศัย 

การนำาภาษีมาอุดหนนุตน้ทุนและให้ประชาชนจ่ายส่วนตา่ง
ตามทางเลือก ท้ังนี้เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และลดการใช้พลังงาน อย่างไรก็ดีระบบขนส่งสาธารณะ 
ในประเทศไทย เช่น รถไฟ รถโดยสาร และเรือยังมี 
ข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไขอยู่หลายประการ บางข้อสามารถ
ยอมรับไดใ้นระดบัหนึง่ แตบ่างขอ้กเ็ป็นปัญหาใหญ่เกนิกวา่
ท่ีจะยอมรับได้โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองความปลอดภัย 
เหตุการณ์โศกนาฏกรรมคร้ังหนึ่ ง ท่ี เกิดขึ้นบนรถไฟ 
เม่ือ 6 กรกฎาคม 2557 เด็กหญิงวัย 13 ปีถูกทำาร้าย
จนเสียชีวิต เป็นเหตุสะเทือนขวัญท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
มากท่ีสุดคร้ังหน่ึงในรอบ 117 ปี1 เหตุการณ์คร้ังน้ีได้สะท้อน 
สภาพปัญหาในเร่ืองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน แม้ว่าความไม่ปลอดภัย 
ท่ีเกิดขึ้นในระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
อุบัติเหตุท่ีไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ปัญหาท่ีเกิดจากพนักงานผู้ให้บริการภายในระบบขนส่ง
สาธารณะหรือผู้ท่ีร่วมใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะด้วย
กันเอง ซึ่งในบทความนี้จะแยกนำาเสนอเป็นประเด็นต่างๆ 
ตามประเภทของระบบขนส่งสาธารณะ ดังต่อไปนี้

รถไฟ
รถไฟเป ็นยานพาหนะท่ีมี จุดมุ ่งหมายในการ 

ขนส่งสินค้าหรือเคล่ือนย้ายผู้โดยสารจากสถานท่ีหนึง่ไปอีก
สถานที่หนึ่ง นับเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถขนส่ง
ผู้โดยสารจ�านวนมากไปยังจุดหมายได้ในคราวเดียวกัน 
เนือ่งจากลักษณะการโดยสารรถไฟท่ีบรรจุผู้โดยสารจ�านวน
มาก และต้องใช้ระยะเวลาเดินทางที่ค่อนข้างนานจึงส่งผล
ให้การรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาการเดนิทางไม่ใช่เรือ่งง่าย ประกอบกบัการดแูล
ควบคมุพนกังานท่ีหละหลวม ท้ังหมดนีล้้วนเป็นสาเหตหุลัก
ท่ีก่อให้เกิดเหตุปัญหาอาชญากรรมขึ้นบนรถไฟ ดังกรณี 
เด็กสาววัย 13 ปีที่ถูกนายวันชัย แสงขาว พนักงานบริษัท
รับสัมปทานดแูลความสะอาดบนรถไฟ ของ รฟท. ท�าร้าย
ขณะอยูบ่นรถไฟตูน้อนตูท่ี้ 3 ขบวนรถท่ี 174 สุราษฎร์ธาน ี–  
กรุงเทพฯ โดยคนร้ายรับสารภาพว่าตนเองเสพยาเสพติด
ตัง้แต่ต้นทางจังหวดันครศรีธรรมราช อีกท้ังได้ดืม่เบียร์กบั
เพือ่นจนอยูใ่นสภาพมึนเมา ก่อนท่ีจะเข้ามาท�าร้ายและล่วง
ละเมิดเด็ก โดยมีนายณัฐกร ช�านาญ เพื่อนพนักงาน
ท�าความสะอาดช่วยดูต้นทางให้ จากนั้นได้โยนเหยื่อออก
นอกหน้าต่างรถไฟบริเวณสถานีวังก์พง – สถานีเขาเต่า 
อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างโหดร้าย 
จนท�าให้เด็กเสียชีวิต 

2 ชวีติบนเส้นด้าย ปัญหาความปลอดภยั 
ของระบบขนส่งสาธารณะของไทย
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แม้ในตอนท้าย ศาลจะพิพากษาให้นายวันชัย 
มีความผิดหลายกรรม และให้ลงโทษสูงสุดประหารชีวิต 
ส่วนนายณัฐกร มีความผิดฐานให้การสนับสนุน มีโทษ 
จ�าคกุ 4 ปี แต่ความรู้สึกหวาดวติกของผู้ใช้บริการของ รฟท.  
ก็ยังคงอยู่ ด้วยเพราะผู้ก่อคดีเป็นพนักงานท่ีท�างานบน
ขบวนรถไฟโดยตรง ท้ังยงัมีการตรวจสอบพบว่า นายวนัชยั  
มีประวัติการเข้าท�างานท่ีไม่โปร่งใส กล่าวคือมีญาติเป็น
พนักงานระดับ 6 หรือเจ้าหน้าท่ีระดับหมวดภายในการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ท�าให้สามารถใช้เส้นสายรับ 
เข้าท�างานจนมาก่อคดีขึ้นในที่สุด

อีกหนึง่เหตกุารณ์ความไม่ปลอดภยับนรถไฟเกดิขึน้
เม่ือ 5 สิงหาคม 2557 โดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจรถไฟ
หาดใหญ่ได้รับการประสานงานจากต�ารวจรถไฟทุ่งสงว่า
เกิดเหตุลักทรัพย์ผู้โดยสารกลางดึกบนตู้ที่ 10 ของขบวน
รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ซึ่งเป็น 
ตู้นอนปรับอากาศชั้นสอง โดยผู้เสียหายถูกลักทรัพย์ไป 
ทั้งสิ้น 9 รายจากจ�านวนผู้โดยสาร 32 ราย ทรัพย์สินที่
ถกูโจรกรรมประกอบด้วยโทรศพัท์มือถอืจ�านวน 10 เคร่ือง 
และเงินสดรวมมูลค่าประมาณ 70,000 บาท โดย 
ผู ้โดยสารเกือบทุกคนให้การว่ารู้สึกสะลึมสะลือคล้าย 
ถูกวางยาสลบ2 ต่อมาเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2557  

เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้จับกุมผู้ก่อเหตุ คือ นายอุสมาน หรือ 
สมนกึ อาดมั อาย ุ19 ปี ซึง่รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตจุริง  
โดยเจตนาเลือกท่ีนั่งด้านหลังสุด เม่ือสบโอกาสช่วง 
กลางคืนจึงลงมือขโมยส่ิงของและน�าไปฝากไว้กับเพื่อน 
อีกคนท่ียงัหลบหนคีดอียู ่คอื นายอับดลุเลาะ สาหะ อายุ 
21 ปี โดยผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้มีการวางยาผู้โดยสาร 
ซึ่งตรงกับผลตรวจปัสสาวะของผู้โดยสาร รวมท้ังผล 
การตรวจสอบผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปู และผ้าม่าน 
ในโบกี้ดังกล่าวที่ไม่พบสารเคมีใดๆ 

ท้ังสองกรณีท่ียกมาเป็นตวัอย่างนี ้เป็นเคร่ืองยนืยนั
อย่างชัดเจนถึงความไม่ปลอดภัยจากการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะประเภทรถไฟอันเป็นผลมาจากตัวบุคคล 
ท้ังในส่วนของผู้โดยสารด้วยกนัเองและพนกังานท่ีประจ�าอยู่
บนรถไฟ นอกจากนัน้ความไม่ปลอดภยัขณะโดยสารรถไฟ
ยังอาจเกิดขึ้นในรูปของอุบัติเหตุ เช่น การเกิดเหตุรถไฟ 
ชนรถหรือชนคน อันเป็นผลมาจากการท่ีจุดตัดหรือถนน 
ท่ีตัดผ่านทางรถไฟในประเทศไทยจ�านวนมากขาดแคลน
เครื่องกั้นขณะที่รถไฟแล่นผ่าน ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
เหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถไฟที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีท้ังรถไฟตกราง การชนกับรถหลากหลายประเภท  
ทั้งรถเก๋ง รถตู้ รถบรรทุก และรถกระบะ3

ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับขบวนรถไฟ สิงหาคม 2553 - ตุลาคม 2557

วันที่ ขบวนรถไฟที่เกี่ยวข้อง ลักษณะอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุ ความเสียหาย

19 สิงหาคม 
2553

ขบวนรถด่วนพิเศษ 36 
บัตเตอร์เวอร์ธ – กรุงเทพฯ

ชนรถเก๋ง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

เสียชีวิต 2 ราย

13 ตุลาคม 
2553

ขบวนรถดีเซลราง 
ปรับอากาศ 78  

อุดรธานี – กรุงเทพฯ

ตกราง ใกล้สถานีรถไฟท่าพระ 
จ.ขอนแก่น

บาดเจ็บ 9 ราย

10 กรกฏาคม 
2554

รถด่วนพิเศษ  
กรุงเทพฯ – ศิลาอาสน์

ชนรถหกล้อ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค์

เสียชีวิต 1 รายและ 
บาดเจ็บมากกว่า 20 ราย

19 สิงหาคม 
2555

ขบวนรถน�าเที่ยว 910 
น�้าตก – กรุงเทพฯ

ชนรถเก๋ง ใกล้สถานีรถไฟงิ้วราย 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เสียชีวิต 4 ราย

18 ตุลาคม 
2555

ขบวนรถท้องถิ่น 410  
ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก

ชนรถกระบะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก บาดเจ็บสาหัส 3 ราย

3 มีนาคม  
2556

ขบวน 4040  
ธนบุรี – น�้าตก

ชนรถตู้ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี

บาดเจ็บ 6 ราย

30 ตุลาคม 
2557

ขบวนรถธรรมดาที่ 415 
นครราชสีมา – หนองคาย

ชนกับรถบรรทุก จุดตัดบ้านหนองกุง  
ใกล้สถานีรถไฟส�าราญ 

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รถดีเซล 3 คันเสียหาย  
มีผู้เสียชีวิต 5 ราย  

และบาดเจ็บจ�านวนมาก



42 สุขภาพคนไทย 2558

รถโดยสาร
รถโดยสารในท่ีนีห้มายถงึรถโดยสารสาธารณะท่ีอยู ่

ในรูปของรถโดยสารประจ�าทาง เช่น รถทัวร์ รถเมล์ และ
รถตู้ มีเจ้าพนักงานขับรถจ�านวน 1 - 2 คนต่อการรับส่ง
หนึ่งคร้ัง ซึ่งแม้จะขนส่งผู้โดยสารได้ในปริมาณท่ีน้อยกว่า
รถไฟ แต่กมี็ข้อดใีนแง่ของรูปแบบยานพาหนะท่ีหลากหลาย  
ราคาค่าโดยสาร ตลอดจนจ�านวนเส้นทางเดนิรถท่ีมากกว่า
รถไฟ ท�าให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายระหว่าง 
การเดินทาง ส่วนความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะประเภทรถโดยสารอาจเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ แต่ท่ีพบมากท่ีสุดในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาก็คือ  
ความประมาทของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ท้ังจากการละเลย 
ไม่ตรวจสอบยานพาหนะก่อนใช้งาน การดืม่สุราหรือเคร่ืองดืม่ 
มึนเมาระหว่างขับรถ และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจนเกิด
อาการหลับใน น�าไปสู่อุบัตภิยับนท้องถนน ก่อให้เกดิความ 
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท้ังผู้ขับขี่ยานพาหนะ  
ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนรายอ่ืน โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่รถโดยสารประเภทรถทัวร์ท่ีต้องเดนิทางข้ามจังหวัด 
เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล 

ตัวอย่างสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยท่ีพบเห็น 
ได้บ่อย ได้แก่ อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว�่าตามหัวโค้งต่างๆ 
ในช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลส�าคัญ ซึ่งหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวนรถโดยสารให้เพียงพอ 

ต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ท�าให้เกดิความหละหลวม
ในการคัดเลือกบุคลากร และอาจรวมถึงการลดจ�านวน
พนกังานต่อรถหนึง่คนั โดยการโยกย้ายไปประจ�ารถโดยสาร 
คันอ่ืนท่ียังไม่มีพนักงานประจ�า ท�าให้พนักงานขับรถต้อง
รับผิดชอบขนส่งผู้โดยสารเพยีงล�าพงัตลอดเส้นทาง จงึเกดิ
ความเม่ือยล้าและขาดความระมัดระวัง ท้ังนี้สถิติความ 
สูญเสียท่ีเกดิขึน้ระหว่างการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ประเภทรถโดยสารท่ีรวบรวมโดย ศนูย์พทัิกษ์สิทธผู้ิบริโภค 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 
ถึง 22 พฤศจิกายน 2556 พบว่ามีอุบัติเหตุรวมทัง้สิน้ถงึ 
301 คร้ัง มีผู้เสียชวีติ 417 คน และบาดเจ็บ 4,660 คน 
ดังตารางต่อไปนี4้

สถิติความสูญเสียจากรถโดยสารช่วง ตุลาคม 2554 - พฤศจิกายน 2556

ประเภทรถโดยสาร จ�านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) จ�านวนผู้บาดเจ็บ (คน) จ�านวนผู้เสียชีวิต (คน)

รถตู้ 96 719 134

รถโดยสารปรับอากาศ 88 2,006 146

รถโดยสารน�าเที่ยว 45 1,108 66

รถโดยสารระหว่างจังหวัด 24 452 19

รถเมล์ 23 91 28

รถรับส่งพนักงาน 20 279 18

รถแท็กซี่ 5 5 6

รวม 301 4,660 417
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4310 สถานการณ์เด่นในรอบปี

เรอืโดยสาร
แม้สถิติของอุบัติเหตุทางเรือจะมีจ�านวนน้อยกว่า

อุบัติเหตุทางบก แต่ความไม่ปลอดภัยระหว่างใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะประเภทเรือก็สามารถเกิดข้ึนได้จากหลาก
หลายสาเหต ุเช่นเดยีวกบัระบบขนส่งสาธารณะประเภทรถ
โดยสาร กล่าวคอื หากผู้ขบัขีด่ืม่สุราเครือ่งดืม่มึนเมาขณะ
ขับเรือ หรือมีอาการหลับในเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ 
ตลอดจนผู้ขับเรือเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็ย่อม
ส่งผลให้เกิดอันตรายจากการขับเรือไปชนส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ 
ในน�้าจนเรือล่มได้ ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถท�าให้เรือล่ม
ยังอาจเกิดจากผู้โดยสารท่ีขึ้นเรือเป็นจ�านวนมากจนเรือ 
ไม่สามารถรับน�้าหนักท้ังหมดได้ หรืออาจเกิดจากการท่ี 
ผู้โดยสารไปยนืรวมกนัท่ีด้านหนึง่ของเรือจนน�า้หนกัเทไปท่ี
ด้านดังกล่าว ท�าให้เรือเสียสมดลุพลิกคว�า่ลง ท้ัง 2 ปัจจัย
ข้างต้น ถือเป็นปัจจัยด้านบุคคลซึ่งสามารถร่วมมือกัน
ป้องกันและควบคุมได้ ส่วนปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้
ต่อการเกิดอุบัติภัยทางน�้า อาทิเช่น ความผันผวนของ
กระแสน�้าและส่ิงกีดขวางใต้น�้า เม่ือผู้ขับเรือพบเจอส่ิง 
เหล่านี้จ�าเป็นต้องมีสติและพยายามแก้ปัญหาด้วยความ
ระมัดระวังมากที่สุด

มาตรการแก้ไขปัญหา
จะเห็นได้ว่า ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย

ทกุประเภทต่างมภีาวะความไม่ปลอดภัยอนัเกิดจากปัจจยั
หลักๆ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความไม่ปลอดภัยอันเกิดจาก 
เจ้าหน้าท่ีและบุคคลท่ีโดยสารด้วยกันเอง และความ 
ไม่ปลอดภยัอันเกดิจากอุบัตเิหตซุึง่ควบคมุได้ยาก ส�าหรับ
ความไม่ปลอดภัยลักษณะแรกนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนต่างเร่งแก้ไขและวางแผนด�าเนินการเพื่อให ้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น 
รฟท. ได้น�าร่องเปิดตัว “เลดี้โบกี้” หรือรถไฟส�าหรับ 
ผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็กโดยเฉพาะ ในชื่อ “Ladies 
And Children Car” ในบางเส้นทางเมื่อ 1 สิงหาคม 
2557 โดยการออกแบบตู้โดยสารท่ีเน้นสีชมพู และ 
ให้พนกังานปูผ้า พนกังานท�าความสะอาด พนกังานเสบียง 
และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจรถไฟเป็นผู้หญิงท้ังหมด ส่วนเดก็ผู้ชาย 
ท่ีขึ้นเลดี้โบกี้พร้อมสุภาพสตรีต้องมีอายุไม่เกิน 10 ป ี

บริบูรณ์ และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร เพื่อความ
สบายใจของผู้ใช้บริการท่านอ่ืน มาตรการนีไ้ด้รบัการตอบรับ 
ท่ีด ีสังเกตได้จากยอดจองท่ีนัง่บนรถไฟท่ีเตม็แทบทุกเท่ียว

ในท�านองเดียวกัน บริษัท นครชัยแอร์ จ�ากัด  
ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีให้บริการรถโดยสารก็ได้ก�าหนด 
“เลดี้โซน” ขึ้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2557 มีลักษณะคล้ายกับ 
“เลดีโ้บกี”้ ของ รฟท. คอืเป็นการจัดโซนท่ีนัง่เฉพาะส�าหรับ
ผู้หญิงท่ีเดินทางเพียงคนเดียว ท่ีนั่งของเลดี้โซนจะมีป้าย 
สีชมพูแสดงต�าแหน่งของ “เลดี้ซีท” (Lady Seat)  
อย่างชดัเจนในแถวท่ี 3 บนทุกคนัรถ แบ่งเป็น NCA Gold 
Class 3 ที่นั่ง และ NCA First Class 4 ที่นั่ง  
บนรถโดยสารท่ีเป็นเส้นทางน�าร่องท้ังหมด 12 เส้นทาง
ประกอบด้วยเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น, กรุงเทพฯ – 
มหาสารคาม, กรุงเทพฯ – หนองบัวล�าภู, กรุงเทพฯ – 
อุดรธานี, กรุงเทพฯ – หนองคาย, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์, 
กรุงเทพฯ – สุรินทร์, กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ – 
อุบลราชธาน,ี กรงุเทพฯ – อุตรดติถ์, กรุงเทพฯ – เชยีงใหม่ 
และกรุงเทพฯ – เชียงราย 

ทิง้ท้าย
ปัญหาท่ีส�าคัญยิ่งของระบบขนส่งสาธารณะใน

ประเทศไทยคอืปัญหาความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและผู้ให้บริการจึงต้อง
พยายามปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ
ท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมท้ังวางมาตรการป้องกันมิจฉาชีพ 
ให้รัดกมุขึน้ ส่วนผู้โดยสารเองกต้็องสังวรถงึความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองอยู ่เสมอโดยตั้งอยู ่ใน 
ความไม่ประมาท และช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าท่ี 
ในบางโอกาส เมื่อพบผู้ที่มีพิรุธหรือพบสิ่งของต้องสงสัยก็
ควรท่ีจะถอยห่างออกมาและรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีน่าเชื่อถือ
ให้เข้าไปตรวจสอบ อีกท้ังเม่ือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้ว  
ผู้โดยสารก็ต้องตั้งสติหาวิธีหลีกเล่ียงหรือป้องกันตนเอง
อย่างเหมาะสม เพือ่ท่ีตนเองและผู้ร่วมเดนิทางจะสามารถ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างปลอดภัย


