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แรงงานต่างด้าวขับขี่ - สูญเสีย 9 เจ็บ 3 

ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาเพ่ือท างานเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จากสถิติแรงงาน
ต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยในปี 2560 ที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักรมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,470,225 คน (ส านักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางาน , 2560) ซึ่งแรงงานต่างด้าวประกอบไปด้วย  
3 สัญชาติคือ พม่า กัมพูชา และลาว อีกทั้งการเปิดประเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะก่อให้เกิดการ
หลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบในหลากหลายมิติ อาทิ กรณี เหตุการณ์
อุบัติเหตุรถโม่ปูนซีเมนต์ที่มีชายสัญชาติพม่าชื่อ นายอาดู่ ไม่มีนามสกุล เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็น 
ผู้ขับ เหตุเกิดขึ้นบนถนนพหลโยธินในเขตพ้ืนที่บ้านขัวแตะ หมู่ 12 ต.นางแล อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  
หลักกิโลเมตรที่ 946 บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุเป็นถนนที่มีเส้นทางเดินรถจ านวน 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน
แบ่งช่องจราจรเป็น 2 ฝั่ง เดินรถแบบสวนทางกันบนทางคู่ขนานฝั่งละ 2 ช่องจราจรโดยมีเกาะกลางถนนกั้น
กลาง รถโม่ปูนเป็นรถคันต้นเหตุที่ขับขี่มาบนเส้นถนนพหลโยธินออกจากตัวเมืองเชียงรายมุ่งหน้าไปทางอ าเภอ
แม่สาย ขณะที่รถโม่ปูนซีเมนต์พยายามจะแซงรถยนต์คันอื่นที่ขับอยู่บนช่องจราจรด้านซ้าย แต่จังหวะที่แซงรถ
คันดังกล่าวพ้นไปแล้วนั้นมีรถจักรยานยนต์ที่หักหลบรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางออกมา ท าให้รถโม่ปูนซีเมนต์หัก
หลบรถจักรยานยนต์กะทันหันและเป็นสาเหตุให้รถโม่ปูนซีเมนต์เสียหลักพลิกคว่ าและพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ไปสู่อีกฝั่งถนนที่เป็นทางคู่ขนาน และชนกับรถตู้ที่วิ่งบนเส้นถนนคู่ขนานอีกฝั่งปกติ อีกทั้งรถเก๋งและรถปิ๊กอัพที่
วิ่งตามหลังมาพุ่งชนซ้ าต่อกันเป็นจ านวน 3 คัน ท าให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทันทีจ านวน 8 ศพ เสียชีวิตใน
เวลาต่อมาจ านวน 1 ศพ และบาดเจ็บอีก 3 ราย (มติชน: วันที่ 15 ก.พ. 2560)  

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาช่องว่างด้านกฎหมายแรงงานต่างด้าว การออกใบอนุญาตขับ
ขี่รถบรรทุก ด้านกฎหมายการจ้างงานและมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก อีกทั้ง
จากการสืบสวนข้อมูลผู้ขับรถโม่ปูนซีเมนต์ยังพบว่า ไม่มีบัตรประจ าตัวและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมาย จากประเด็นการเกิดอุบัติเหตุนี้ยังไม่พบการ
รายงานถึงความรับผิดชอบและบทลงโทษกับผู้ประกอบการถึงความผิดที่ท าการจ้างงานแก่ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายและความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกด้วย 

สถิติของการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานต่างด้าวในช่วงปี 2558 - 2559 ตามรายงานสถิติการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและสิ่งที่ท าให้ประสบอันตรายของแรงงาน
ต่างด้าว ของส านักงานกองทุนเงินทดแทน พบว่า เสียชีวิตจ านวน 4 คน หยุดงานเกิน 3 วันจ านวน 60 คน 
และหยุดงานไม่เกิน 3 วันจ านวน 116 คน ดังแสดงในกราฟที่ 1  
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ที่มา: ส านักงานกองทุนเงินทดแทน 

 
นอกจากนี้ จ านวนการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากรถบรรทุกตั้งแต่ รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก 

6 ล้อขึ้นไปและรถบรรทุกสิบล้อนั้นพบว่า มีจ านวนในการเกิดอุบัติทั้งสิ้น 3,644 ครั้ง จากทั้งสิ้น 46,450 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 7.84 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรมการขนส่งทางบก, 2559)  

จากกรณีตัวอย่างอุบัติเหตุรถโม่ปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั้น ยังคงมี
กรณีอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายในอดีตอีกมากมาย เช่น กรณีรถทัวร์พลัดตกเหวที่เขาพลึง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งสูญเสียชีวิตถึง 18 ศพ และบาดเจ็บจ านวน 20 คน (ไทยรัฐ, 22 พ.ย. 2559) ท าให้กรณีการเกิด
อุบัติเหตุในรถประเภทนี้ มิควรละเลยและควรมีมาตรการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในด้านกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ด้านกฎหมายการจ้างงาน และมาตรการด้านความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานขับ
รถบรรทุก 

 
ด้านกฎหมาย 

ข้อก าหนดทางกฎหมายและบทลงโทษในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พบว่า ประเทศ
ไทยมีข้อกฎหมายในการห้ามจ้างแรงงานต่างด้างผิดกฎหมายและบทลงโทษแล้ว  โดยมีการก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ต่อนายจ้างดังต่อไปนี้ (กระทรวงแรงงาน, 2551) 

• รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานเข้าท างาน (มาตรา 27) มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 

100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน (มาตรา 54) 

• รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานกับตน (มาตรา 27) มีโทษ 

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54) 
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• ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานกับตนท างานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่

ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27) 

• ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 48) มีโทษ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 55) 

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ใน 4 ข้อหา ได้แก่  

• ประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 23) มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 

20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

• ใช้รถโดยไม่จดทะเบียนและช าระภาษี (มาตรา 71) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

• ใช้แผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ทางราชการออกให้ส าหรับรถคัน

หนึ่งไปใช้กับรถอีกคันหนึ่ง (มาตรา 160) มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เนื่องจากยินยอมให้

บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถมาท าหน้าที่ (มาตรา 36) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  

ดังนั้น หน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ ก ากับดูแลการจ้างแรงงานที่ผิด

กฎหมายและการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถมาขับขี่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ

แรงงานต่างด้าว เนื่องจากอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทาง ไม่คุ้นเคยกับการขับยานพาหนะในช่องจราจรที่ต่างและ

พวงมาลัยรถที่ต่าง ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์และการเรียนรู้ หากพบว่ามีการกระท าผิดควรมีการ

ด าเนินการลงโทษขั้นสูงสุด 

 
มาตรการด้านความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 

จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเพ่ือสร้างบรรยากาศความปลอดภัยในอุตสาหกรรมรถบรรทุกที่ส่งผล
ต่อความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก พบว่ามีการพัฒนา 6 ปัจจัยหลักดังนี้  

(1) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย: บริษัท/องค์กรหรือผู้ว่าจ้างท าการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ เช่น การรับฟังผู้ก ากับดูแล การจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการมีการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัยเสมอ และการรายงานความเสี่ยงที่น ามาสู่ความไม่
ปลอดภัยทางถนน  
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(2) การประสานงานและการสื่อสารภายในหน่วยงาน: การสื่อสารและประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน 
การให้ค าปรึกษาหรือขอค าปรึกษาโดยไม่เกรงว่าจะมีผลต่อผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ สื่อสารให้เข้าใจว่า
ช่วงเวลาวิกฤตินั้นคือ กระบวนการคิดและติดสินใจอย่างระมดัระวังและเฝ้าระวังผู้ขับคนอ่ืนเพ่ือความปลอดภัย  

(3) มุมมองต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง: ความสามารถในการประเมินสมรรถนะใน
การขับขี่ของตนเองได้ตามความเป็นจริง  

(4) การท างานเป็นทีม: การรับฟังและการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงานจะช่วยลดความเครียดในการท างาน  

(5) การรับมือกับการท างานในเวลาจ ากัดและเครียด: การรับมือหรือประเมินตนเองต่อการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ให้เกินความสามารถของตนที่จะรับได้ไหว  

(6) ความตระหนักที่มีต่อความเสี่ยง: ความตระหนักในการปฏิบัติงานเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่น 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน (Li, Y. & Itoh, K. Cogn Tech Work,2014) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ผู้ประกอบการควรจะตระหนักและมีมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านหลักดังนี้ 

• ควรจะปรับปรุงให้คนขับรถบรรทุกได้มีสังคมและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ความเครียดและความกดดันในการท างาน 

• ควรจะปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการ
บ ารุงรักษายานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยเสมอๆ 

• ควรจะปรับปรุงศักยภาพและความสามารถในการขับรถบรรทุก อาทิเช่น การจัดอบรมด้าน
การขับขี่ และอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้ผู้ขับประเมินถึงสมรรถนะในการขับรถ
ของตนเมื่อต้องปฏิบัติงานได้ตามความเป็นจริง 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้แยกการสอบใบขับขี่ประเภท 2 ออกมา คือ ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก  
แตค่วรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในหลักสูตรการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการทดสอบก่อนได้รับ
ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจน าแนวทางจากต่างประเทศมาประกอบการพัฒนาระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ขนส่งคน เพ่ือไม่ให้
เกิดการสูญเสียชีวิตดั่งกรณีรถโม่ปูนซีเมนต์ 
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