
การก าหนดมาตรฐาน “รถรับส่งนักเรียนของประเทศไทย” มาถูกทางแล้ว จริงหรือ? 

 หากกล่าวถึง รถโรงเรียน ภาพแรกท่ีจะปรากฏในความคิด คือ รถบสัขนาดใหญ่ สีเหลืองคาดด า ท่ีมีเด็กอยูเ่ต็มรถนั่ง
ตามเกา้อ้ี พร้อมเข็มขดันิรภยั มีพนักงานขบัรถค่อยเปิด ปิดประตู มีมาตรฐานความปลอดภยัสูง แต่เร่ืองจริง ไม่ไดเ้กิดข้ึนใน
สังคมไทย (หรือมีก็เฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ เท่านั้น) ส าหรับประเทศไทยกลบัมีรูปแบบระบบรถส่งเด็กนกัเรียนอยู ่2 แบบคือ 
รถโรงเรียน และ รถรับจา้งรับส่งนักเรียน (เคยใชอ้ยู่ช่วงสั้นๆ ก่อนเปล่ียนให้เรียกรถโรงเรียนทั้งหมดในปี 2559) ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิงในเร่ืองการบริหารจดัการ กล่าวคือ 

1. รถโรงเรียน1 เป็นรถท่ีมีทางข้ึนลงดา้นขา้ง ตวัรถมีสีเหลืองคาดสีด าและโรงเรียนเป็นเจา้ของหรือผูมี้สิทธิใชร้ถ กรณีท่ี
มิใช่รถของโรงเรียน ก็ตอ้งเป็นรถท่ีเจา้ของรถไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการขนส่ง และน ารถมารับจา้งโรงเรียน
เพ่ือรับส่งเฉพาะนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเป็นผูว้า่จา้ง  

2. รถรับจ้างรับส่งนักเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน2 เป็นรถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บจา้ง เพ่ือรับส่งเฉพาะนกัเรียนจากบา้นไป
ยงัโรงเรียนและจากโรงเรียนกลบัมายงับา้นหรือท่ีพกั โดยติดต่อรับจา้งผ่านผูป้กครองของนกัเรียนโดยตรง และเก็บ
ค่าจ้างจากผูป้กครองนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้ผ่านทางโรงเรียนหรือให้โรงเรียนจดัการให้ได้แก่ รถท่ีจด
ทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์กฎหมายขนส่งทางบก และรถท่ีไม่ไดรั้บการจดทะเบียน ดงันั้น ลกัษณะรถรับจา้งรับส่ง
นกัเรียน จะมีความหลากหลาย ตั้งแต่รถกระบะท่ีมีหลงัคา มีเบาะเป็นรถสองแถว เป็นรถตู ้รถหกลอ้ขนาดใหญ่ ตามแต่
ท่ีชาวบา้นจะน ามารับจา้งเพื่อหารายได ้ 

ท าไมประเทศไทยถึงต้องมรีะบบรถรับส่งนักเรียนถึงสองแบบ ? 
1. ระบบการศึกษาของประเทศไทย ว่างเป้าหมายกระจายไปสู่ชนบทเพ่ือให้นักเรียนไดเ้ขา้ถึง โอกาสทางการศึกษา  

ภาคบงัคบัตั้งแต่ ระดบั อนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่ระบบการส่งถ่ายงบประมาณกลบัใชห้ลกัเกณฑ์ของจ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียน กล่าวคือ หากโรงเรียนมีนักเรียนมาก งบประมาณและโอกาสการศึกษาก็ย่อมมากตามไปด้วย   
เช่น โควตาท่ีจะเขา้มหาวิทยาลยั โครงการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงสวนทางกบั หลกัการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
เพราะฉะนั้นหากมองถึงบริบทโรงเรียนของประเทศไทยระดบัเดียวกนั เช่น โรงเรียนในตวัเมืองอยูใ่กลแ้หล่งเดินทาง เทคโนโลย ี
แหล่งความรู้ โรงเรียนยอ่มมีขนาดใหญ่ จนบางคร้ังไม่สามารถรองรับความตอ้งการของผูป้กครองได ้ในทางกลบักนั โรงเรียน
ในระดับต าบลหรือหมู่บ้าน จ านวนนักเรียนเร่ิมน้อยลง เพราะผูป้กครองส่งนักเรียนไปโรงเรียนตัวเมือง ผลกระทบคือ 
โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณเพ่ือการพัฒนา (จากเด็กจ านวนน้อย) และมีโอกาสที่จะปิดตัวเองในที่สุด ลืมเร่ืองรถโรงเรียน
เหลืองด าไปได้ทนัท ีจึงเป็นหนา้ท่ีผูป้กครองท่ีตอ้งหาโรงเรียนและรถเพ่ือรับส่งลูกๆ ไปโรงเรียน 

2. ระบบรถโดยสารสาธารณะ ไม่มีประสิทธิภาพ ความแตกต่างระหวา่งรถโดยสารกบัรถรับส่งนกัเรียน คือ รถโดยสาร
จะวิ่งตามเส้นทางท่ีจดทะเบียน ผูโ้ดยสารจะลงตอนไหนก็ได ้เพราะฉะนั้น เด็กนกัเรียนก็มีโอกาสท่ีจะไม่ถึงโรงเรียน ท าให้พอ่
แม่ ไม่วางใจท่ีจะให้ลูกเดินทางกบัรถโดยสาร กอร์ปกบั เส้นทางรถโดยสารไม่ผ่านหนา้บา้น ไม่สามารถควบคุมเวลา ไม่มีการ

                                                           
1 ท่ีมา คณุฉตัรไชย ภู่อารีย์ โครงการศึกษาวิจยั : มาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน ในพืน้ท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบรีุ  
2 ท่ีมา คณุฉตัรไชย ภู่อารีย์ โครงการศึกษาวิจยั : มาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน ในพืน้ท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบรีุ 



ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะกบักลุ่มลูกคา้ และประสบภาวะขาดทุนต่อเน่ือง รถโดยสารประจ าทางจึงไม่ใช่ตวัเลือกหลกัในการ
เดินทางของเด็กนกัเรียน และมีแนวโนม้ยกเลิกกิจการซ่ึงเราจะเห็นไดใ้นปัจจุบนัท่ีจะมีรถโดยสารต่างจงัหวดันอ้ยลง 

3. รถโรงเรียนไม่มี รถโดยสารไม่พอ จึงเกิดรถรับส่งนักเรียน  ทางออกของหลายๆ ครอบครัวคือ การขบัรถไปส่งท่ี
โรงเรียน โดยใชร้ถยนตส่์วนตวั (ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะเพราะใชใ้นการเกษตร) หรือใชร้ถจกัรยานยนต ์แต่ก็ตามมาดว้ยภาระ
ค่าน ้ ามนั เสียเวลาเดินทาง จึงเกิดการ “ฝากเพ่ือนบ้านเดนิทางไปทีโ่รงเรียนเดยีวกบัลูกเจ้าของรถ”  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของรถรับส่ง
นักเรียนโดยชาวบา้น ในส่วนค่าตอบแทน จะใชค้  าน้ี ก็คงยาก เพราะไม่มีการคิดเร่ืองของตน้ทุนก าไร เช่นเดียวกบัระบบรถ
โดยสารสาธารณะ แต่เป็นค่าน ้ าใจ ช่วยค่าน ้ ามนั และจะเป็นค่าตายตวัซ่ึงจะขอปรับเพ่ิมข้ึน ในภายหลงัแทบเกิดข้ึนไม่ได ้(เพราะ
จะเสียน ้ าใจ) จนในท่ีสุดพฒันาเปล่ียนเป็นค่าจา้งประจ าเพ่ือใหค้นขบัรถไม่ปฏิเสธท่ีจะรับส่งประจ า ดงันั้นรถรับส่งนกัเรียนจะมี
ก าไรน้อยมาก ส่วนใหญ่ แค่เท่าทุน หรือ ขาดทุน แต่ก็ตอ้งวิ่งส่งเพราะตอ้งส่งลูก หลานตวัเอง ไปโรงเรียนเดียวกัน ถึงแม้
ลูกหลานจะเรียนจบไปแลว้ ก็จ าเป็นตอ้งวิง่ต่อ เพราะไม่มีรถมาวิง่รับหรือความไวว้างใจของผูป้กครองท่ีฝากใหเ้ดินทางสืบทอด
ต่อกนัมา ตรงขา้มกบัรถโดยสารประจ าทางท่ีสามารถปรับข้ึนไดต้ามสภาวะทางเศรษฐกิจ ยกเลิกวิง่ไดห้ากประสบภาวะขาดทุน  

รากปัญหาของรถรับส่งนักเรียน คืออะไร ท าไมต้องเข้ามาจัดการกบัความปลอดภัย 
จากขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียนโดย ศูนยว์ิชาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนนหรือ ศวปถ. ในปี 2560 

มีอุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึน 30 คร้ัง มีนกัเรียนเสียชีวติ 7 คน บาดเจ็บ 386 ราย หรือเฉล่ียทุกวนัจะมีนกัเรียนบาดเจ็บ 1 ราย 
สาเหตุหลกัมาจากพฤติกรรมพนกังานขบัรถเกือบทั้งส้ิน อีกทั้งจ านวนนกัเรียนเกินคร่ึงหน่ึงของทั้งประเทศจะใชบ้ริการรถรับส่ง
นกัเรียน อีกส่วนหน่ึงคือผูป้กครองไปรับไปส่งหรือขบัรถมอเตอร์ไซด์ไปเรียนเอง จากประมาณการค่าเฉล่ีย เฉพาะโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ สพฐ. ทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ทัว่ประเทศ อยู ่30,0003 
โรงเรียน หากให้แต่ละโรงเรียนมีรถรับส่งนกัเรียน อยู ่5 คนั (ประมาณการขั้นต ่าเพราะรถ 1 คนัรับเด็กหลายโรงเรียน) จะมีรถ
รับส่งนกัเรียน 150,000 คนั ท่ีวิ่งให้บริการ ถึงแมว้า่ หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ กรมการขนส่งทางบก จะเขา้มามีส่วนในการจดัการ
ความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน โดยให้ รถรับส่งนกัเรียนท าตามมาตรฐานความปลอดภยั ท่ีประกาศไวเ้ม่ือ ปี 2559 อาทิ ตอ้ง
ผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และน ารถเขา้ตรวจสภาพ ณ ส านกังานขนส่งจงัหวดัท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี ภายในรถตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือมีอุบติัเหตุ เช่น ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก ท่ี
นัง่ผูโ้ดยสารตอ้งยึดแน่นมัน่คงแขง็แรง กรณีเป็นรถสองแถวตอ้งมีประตูและท่ีกั้นป้องกนันกัเรียนตก ส่วนรถตูต้อ้งจดัวางท่ีนัง่
เป็นแถวตอนตามความกวา้งของตวัรถเท่านั้น4 แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่ จ านวนตวัเลขรถท่ีมาขอรับใบอนุญาต มีนอ้ยมากหากเทียบ
สัดส่วนรถท่ีให้บริการ ยกตวัอย่างขอ้มูลรถท่ีไดรั้บใบอนุญาตในจงัหวดัหน่ึงทางภาคตะวนัออก มีจ านวน 400 คนัในปี 2560 
เทียบสัดส่วนทั้ง 77 จงัหวดั อาจมีรถท่ีมาขออนุญาตประมาณ 30,000 คนั เท่านั้น นอกจากน้ี มาตรการท่ีออกมา ให้โรงเรียนท า
หนา้ท่ี รับรองรถ ปัญหาคือ โรงเรียนไม่มีอ านาจในการตกัเตือนรถรับส่งหากรถไม่ปลอดภยั (เพราะเป็นรถส่วนบุคคล) โรงเรียน
ไม่มีความรู้วา่รถท่ีปลอดภยัเป็นอยา่งไร โรงเรียนมีภารกิจมากมายท่ีตอ้งดูแล และหากโรงเรียนหน่ึงมีรถรับส่งนกัเรียนจ านวน
มาก จะดูแลได้อย่างไร บทสรุปคือ โรงเรียนก็ตอ้งอนุญาตรับรองโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรเลย เพราะรถตอ้งมาส่งเด็ก
นกัเรียนและไม่มีปัญหากบัผูป้กครอง ขั้นตอนต่อไป เม่ือโรงเรียนให้การรับรองก็ไปตรวจสภาพรถท่ีขนส่งจงัหวดั แน่นอนวา่
ตอ้งผ่านทุกคนั ตามระเบียบก าหนด จนไดใ้บอนุญาตรับส่งนกัเรียนได ้แลว้หลงัจากนั้นล่ะใครจะเป็นคอยก ากบัดูแล?  จะแน่ใจ

                                                           
3 http://www.mis.moe.go.th/mis2018/index.php?option=com_content&view=article&id=557&Itemid=113 
4 ท่ีมา : https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/ 



ไดอ้ยา่งไรวา่ รถจะไม่ดดัแปลงสภาพให้รับนกัเรียนไดม้าก ๆ เช่น เพ่ิมเบาะท่ีนัง่ ต่อทา้ยในรถกระบะ ปรับเบาะในรถตูท้  าเป็น
แถวตอนลึกแบบรถสองแถว  จะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ คนขบัรถพร้อม ไม่เสพยา ไม่ด่ืมเหลา้ ไม่ขบัรถประมาท  จะแน่ใจไดอ้ยา่งไร
วา่หากเกิดอุบติัเหตุแลว้จะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยา เพราะฉะนั้น รถที่ผ่านการตรวจสภาพจนได้ใบอนุญาตถูกต้อง ก็
ไม่มีอะไรรับรองได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือรถที่ได้ใบอนุญาตนั้นไม่ดีไม่ปลอดภัย แต่ ยังดีไม่พอ ตอ้งมีระบบดูแล สนบัสนุน 
ตรวจสอบ คดักรองคุณภาพ อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองต่างหาก ถึงจะมีความปลอดภยั 

แล้วระบบทีจ่ะดูแล สนับสนุน รถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยมจีริงหรือไม่ ในปัจจุบัน 
บางปลาม้าโมเดล จุดก าเนิดระบบการจดัการความปลอดภยัในการเดินทางของนักเรียนด้วยรถโรงเรียน เร่ิมตน้ท่ี

โรงเรียนบางปลามา้ "สูงสุมารผดุงวทิย"์ จ.สุพรรณบุรีโดย อาจารย์บุษกร กานต์ก าพล ยอ้นไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ในฐานะอาจารย์
ฝ่ายปกครองท่ีตอ้งดูแลนักเรียนมากถึง 2 ,000 คน มีภาระกิจการเรียนการสอนมากมายท าให้ยากท่ีจะดูแล และไม่ต่างจาก
โรงเรียนอ่ืน ท่ีมีปัญหาเร่ืองยาเสพติด การทะเลาะวิวาท นักเรียนหนีโรงเรียน วิธีแกไ้ขปัญหาเร่ิมตน้จากการส ารวจรถรับส่ง
นกัเรียนท่ีมีอยู ่50 คนั เรียกประชุมปรับแนวคิดให้กลายก าลงัส าคญัในการดูแลนกัเรียนระหวา่งเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงจะ
สามารถปรับปรุงคุณภาพรถใหป้ลอดภยัไดใ้นคร้ังเดียว โดยมี 3 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 ขอท าประวติัประจ าตวัคนขบัรถโรงเรียน ขั้นท่ี 
2 จดัตั้งคณะกรรมการชมรมรถรับ-ส่งนกัเรียนข้ึน เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณารับบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมชมรม ขั้นท่ี 
3 เสนอให้ฝ่ายปกครองออกใบอนุญาตให้ ซ่ึงรถทั้งหมดตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั เช่น ขบัไม่เกิน 60 
กิโลเมตร/ชัว่โมง ห้ามสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ รวมไปถึงการพิจารณาเส้นทางไม่ให้ซอ้นทบั โดยมี นกัเรียนประจ ารถ หรือท่ีเรียกว่า 
Hero on street ประเมินคนขบัรถและรายงานแก่ฝ่ายปกครองและคณะกรรมการชมรมเพ่ือ พิจารณาต่ออายใุนปีถดัไป ซ่ึงผลจาก
การด าเนินการทั้งหมด โรงเรียนมีพนักงานขบัรถค่อยดูแลนักเรียน นักเรียนติดตามดูแลคนขบัรถ แบ่งเบาภาระของโรงเรียน 
ปัญหายาเสพติดน้อยลง โรงเรียนมีนักเรียนเพ่ิมข้ึน เพราะ โครงการบางปลามา้โมเดล ท าให้โรงเรียนมีช่ือเส่ียง ผูป้กครอง
ไวว้างใจ และท่ีส าคญัมีความยัง่ยนืเพราะประกาศใหเ้ป็นแผนด าเนินการของโรงเรียนท่ีตอ้งด าเนินการทุกปี   

บางปลามา้โมเดล บอกอะไรเราไดบ้า้ง ค าตอบแรกท่ีเห็นชดัคือ ระบบการจดัการโดยชมรมรถรับส่งนกัเรียน และมี
เครือข่ายท่ีท างานร่วมกนั คอยติดตามประเมินผล ช่วยเหลือ ระหวา่ง พนกังานขบัรถ โรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง ในขณะท่ี
หน่วยงานภายนอก เช่น ขนส่งจังหวดั ต ารวจในพ้ืนท่ี ให้การสนับสนุนด้านขอ้มูลการให้ความรู้ อบรมเสริมทักษะ และ
ตรวจสอบสภาพรถใหมี้ความแขง็แรง ปลอดภยั เหมาะกบัการใชง้านในพ้ืนท่ี โรงเรียนไม่ตอ้งแบกภาระเร่ืองการดูแลรถ เพราะมี
ชมรมดูแล ชมรมมีโรงเรียนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือการจดัการเส้นทาง จดัหาเด็กนักเรียน รวมถึงการต่อรองค่าเดินทางกับ
ผูป้กครอง นกัเรียนและผูป้กครองมีความปลอดภยัในการเดินทาง หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบรถมีประวติั เพราะโรงเรียน
เตรียมขอ้มูลให ้ถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั เป็นตน้แบบท่ีสามารถน าไปทดลองใชไ้ดใ้นทุกพ้ืนท่ีของประเทศ โดยเร่ิม
ก่อตั้งจุดจดัการท่ีโรงเรียน มีเครือข่ายชมรมรถรับส่งนกัเรียน เปรียบเสมือนเลขานุการ ตรวจสอบโดย นกัเรียน ผูป้กครอง โดยมี
การปรับปรุงเพ่ิมเติมตามสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ี ผลสุดทา้ยคือความปลอดภยัในการเดินทางของเด็กนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื  

 


